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Os três núcleos do setor na região, em parceria com o Sebrae, estão analisando a melhor forma
de voltar com o selo. A identificação geográfica, tem o objetivo de valorizar e dar visibilidade
aos produtos da área de tecnologia da informação, que são produzidos no Sudoeste. PÁG. 7
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PF pede confisco do celular de Serra,
mas juiz eleitoral nega
O triste risível
O desembargador destratou o
guarda municipal Cícero Hilário, em
Santos. Com perdão pelo trocadilho, o
desembargador é que é hilário. Arrogantemente ridículo. Em outros tempos sem meios digitais, na consequência de um incidente assim, o guarda
seria a parte fraca; seria a palavra de
Cícero Hilário contra a voz soberana do desembargador hilário. Mas em
época de gravações de som e imagem
e de divulgação instantânea, o Conselho Nacional de Justiça não terá muito trabalho para se pronunciar sobre o
triste episódio. Do alto de sua arrogância o hilário chamou Hilário de analfabeto, ligou para o secretário municipal
de segurança, rasgou a multa e a jogou no chão. Diz o jornal que, em uma
abordagem anterior, ele respondera
em francês para os guardas. Hilário.
A Constituição estabelece que todos são iguais perante a lei, mas há
muitos, como o desembargador, que
se sentem acima da lei. Fico imaginando como uma pessoa dessas integra o maior tribunal do principal estado brasileiro. O guarda Cícero Hilário
demonstrou ter mais equilíbrio que o
desembargador hilário. Cumpriu seu
dever com educação e serenidade, ao
contrário do desembargador, que não
se comporta um cidadão igual aos outros, enquanto caminha na orla de
Santos. Na sua cabeça, continua de
toga e com poderes de juiz sobre os
demais.
Nos últimos 14 anos, o Conselho
de Justiça puniu 66 juízes com… aposentadoria. Condenados a receber sem
trabalhar. Pouco chegam à prisão,
como o desembargador do trabalho Nicolau dos Santos Neto, que morreu de
Covid. Desvios são ainda mais graves
quando praticados por quem tem o poder de julgar os outros. Má-conduta, e
o “você sabe com quem está falando”,
não são exclusivos de uma profissão.
A carteirada é usual por quem não tem
razão ou quer exceção a alguma regra
e se sente superior aos demais.
Embora eu já tenha visto advogados, policiais, juízes, jornalistas, médicos, deputados, julgarem-se mais
iguais que os outros, a arrogância chamou mais atenção desta vez, porque
a Justiça está na berlinda, em consequência de arroubos dos que se julgam acima da lei e da Constituição. O
episódio serve para avisar esses seres
acima dos demais, que um poder ainda mais alto se levanta - o dos olhos
e ouvidos digitais, que tudo testemunham, denunciando como de fato
aconteceu. E a gente não precisa de
nenhum relator para confirmar o que
se ouve e vê. E quando se ouve e vê
esse senhor desembargador, percebe-se o ridículo e o hilário, nesse episódio triste e risível.

Estadão Conteúdo

Chegada de malotes na sede da Polícia Federal, em São Paulo
Estadão Conteúdo
A Polícia Federal pediu à
Justiça que autorizasse buscas
contra o senador José Serra (PSDB-SP) para recolher o aparelho
celular usado pelo parlamentar.
A solicitação, contudo, foi negada pelo juiz eleitoral Marco Antonio Martin Vargas, que apontou a diligência como medida
‘extremamente gravosa’ após o
presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, barrar diligências no gabinete
do tucano em Brasília.
A coleta do celular de Serra faria parte da Operação Paralelo 23, deflagrada nesta terça,
21, para apurar suposto esquema de caixa dois na campanha
eleitoral do tucano em 2014. O
ex-diretor da Qualicorp, José Seripieri Junior, foi preso.
Segundo o juiz Marco Antonio Vargas, a diligência seria
uma medida ‘extremamente gravosa’ por implicar na ‘violação
do domicílio e da intimidade’ de
Serra. O juiz Marco Antonio Vargas também destacou a decisão
de Toffoli, que barrou a entrada

da PF no Senado por considerar
que as buscas poderiam atingir
documentos ligados ao desempenho da atividade parlamentar
do tucano e, com isso, protegidos por foro privilegiado.
Vargas apontou que, apesar
de a decisão do Supremo se limitar somente ao gabinete de Serra no Senado, ‘mostra-se mais
prudente’ interpretar que o tucano poderia fazer uso do celular para tratar de assuntos relacionados ao seu cargo. Para
evitar discrepâncias com a Corte, o magistrado afirmou que é
recomendado esperar uma resolução de mérito na ação apresentada pela Mesa Diretora ao
STF. O caso está sob relatoria do
ministro Gilmar Mendes.
“Não obstante a busca e
apreensão seja uma medida
adequada para a apreensão do
celular do investigado, vislumbro que não resta presente a necessidade para o deferimento da
medida, uma vez que há meio
menos invasivo para obtenção
do elemento de prova, consistente na intimação da defesa do

representado para a entrega do
aparelho, causando menor constrangimento ao investigado que
aparentemente está com problemas de saúde”, afirmou.
O juiz deu 24 horas para a
defesa do tucano apresentar o
aparelho caso entenda ‘não haver qualquer tipo de ingerência
ao desempenho de sua atividade como congressista’. Serra está internado desde o final
de junho em um spa em Sorocaba, no interior de São Paulo.
Segundo sua assessoria, a Promotoria e a Polícia Federal têm
conhecimento da situação atual
do tucano.

Lava Jato Eleitoral

O senador é alvo da Paralelo 23, fase eleitoral da Operação Lava Jato. Os investigadores
miram suposto caixa dois de R$
5 milhões na campanha de José
Serra ao Senado Federal, em
2014, por meio de uma ‘estrutura financeira e societária’ encabeçada pelo empresário José
Seripieri Junior, da Qualicorp.
“Houve por parte do contro-

lador desse conglomerado empresarial da área de Saúde uma
solicitação para uma pessoa que
era sócia dele em uma empresa
para que criasse toda essa estrutura que tinha por objetivo a
transferência de recursos para
o candidato investigado”, afirmou o delegado Milton Fornazari Júnior, responsável pela Paralelo 23.
Segundo ele, os recursos foram repassados a um grupo que
se encarregou da simulação de
negócios jurídicos e contratos de
compra e prestação de serviços
para ‘justificar os repasses’ que
teriam como destinatário final o
tucano. De acordo com a PF, Serra teria recebido R$ 5 milhões
em três parcelas - duas de R$ 1
milhão e outra de R$ 3 milhões.
“Foi criada assim uma estrutura financeira autônoma e
profissional ali para que os recursos fossem repassados de
maneira dissimulada visando
impedir que as autoridades estatais tivessem o conhecimento daquela fraude”, explicou
Fornazari.

Frente debate as oportunidades das conexões entre crianças e avós
Assessoria
Nesta quinta-feira (23), às
15h, a Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância e a Rede
Nacional Primeira Infância realizam mais uma edição online
da série “Diálogos com Especialistas”, que debaterá o tema Intergeracionalidade: a conexão
crianças e avós. O evento é alusivo à celebração do Dia dos
Avós, comemorado no mês de
julho.
O evento, que será transmitido pelo Youtube, buscará
apontar as oportunidades geradas para o desenvolvimento infantil e para a qualidade de vida
das pessoas idosas a partir do
estabelecimento de maior relacionamento entre as diferentes
gerações.
Participarão do debate o Dr.

Alexandre Kalache, médico que
dirigiu por 14 anos o Programa Global de Envelhecimento e
Saúde da Organização Mundial
da Saúde (OMS) e um dos maiores especialistas no mundo sobre longevidade; a Dra. Janine
Dodge, Presidente da Associação Internacional do Brincar (IPA
Brasil); e Elisabete Junqueira, publicitária fundadora do portal
Avosidade, um site construído
para os avós da era digital.
Para a presidente da Frente
Parlamentar Mista da Primeira
Infância, deputada Leandre (PV-PR), “a curiosidade da infância
e a sabedoria das pessoas idosas
constroem pontes para um futuro melhor para todos e é esse
tipo de construção que devemos
buscar na passagem deste Dia
dos Avós”.

Deputada Leandre, presidente da Frente Parlamentar Mista
da Primeira Infância
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Governo quer fortalecer
escritórios da Sejuf no Interior
Da Redação ADI-PR Curitiba

jornalismo@adipr.com.br

Dinheiro para vacina

O chefe da Casa Civil, Guto Silva, entregou ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar
Traiano (PSDB), a proposta de alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias para garantir a compra de vacinas contra a covid-19. São R$100 milhões destinados
na dotação orçamentária para a saúde no próximo ano.

Retomada da vacina

“Estamos muito preocupados com o desempenho
orçamentário e a retração da economia que vai afetar
a arrecadação do Estado, mas precisamos antecipar o
processo da pandemia e estamos prevendo mais de R$
100 milhões que serão utilizados para a compra de vacinas. Imaginamos que em 2021 teremos a vacina disponível e a vacinação em massa nos possibilitará a retomada econômica mais rápida”, explicou Guto Silva.

Alinhamento foi realizado por vídeo conferência
AEN
O Governo do Estado reuniu nesta terça-feira
(21), por videoconferência,
os chefes dos 24 Escritórios Regionais da Secretaria
de Estado da Justiça, Família e Trabalho para alinhar
novas ações que serão prioritárias na interiorização do
órgão aos 399 municípios
do Paraná.
De acordo com o secretário Mauro Rockenbach,
sua missão à frente da pasta é atuar por aqueles que
mais precisam. “Essa par-

ceria junto com os Escritórios Regionais é fundamental para que possamos
levar mais diálogo, inclusão e cidadania à população, principalmente neste momento delicado de
pandemia”, afirmou. “Neste momento de pandemia
o Governo do Estado está
trabalhando de maneira
incansável para levar aos
grupos sociais mais dignidade e oportunidades”.

Municípios

Os Escritórios Regio-

nais atuam na ponta com os
municípios e são responsáveis pelo desenvolvimento
das ações da Secretaria nas
diversas áreas sociais: Assistência Social, Criança e Adolescente, Idoso, Pessoa com
Deficiência, Garantia de Direitos, Consumidor, Emprego, Socioeducação, Mulher
e Juventude.
Segundo o chefe do Escritório Regional de Jacarezinho, Lisandro José Neia
Baggio, os escritórios vão
dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo de-

senvolvido na gestão anterior e fortalecer cada vez
mais as políticas públicas
de garantias de direitos buscando soluções e alternativas para o desenvolvimento e social.
O chefe do Escritório Regional de Pato Branco, Carlos Roberto Gabriel,
afirma que fortalecer o diálogo nos municípios é a
meta, além de proporcionar novas ações em conjunto com os Escritórios
Regionais que estão na
ponta.

Câmara inicia discussão para votar proposta do Fundeb
Estadão Conteúdo
A Câmara iniciou nesta
terça, 21, a discussão para
votar a proposta para o Fundo de Desenvolvimento da
Educação Básica (Fundeb)
da deputada Dorinha Seabra (DEM-TO). Mais cedo,
ela disse ao Broadcast Político (sistema de notícias em
tempo real do Grupo Estado) que há acordo para votação da proposta. Partidos
do Centrão, base do governo, haviam protocolado seis
requerimentos de obstrução
para atrasar a votação, porém, todos foram retirados.
Nos últimos dias, deputados e governo costuraram
um acordo sobre a proposta. O Palácio do Planalto sugeriu 22% de complementação por parte da União,
com 5% destinado à educação infantil. A Câmara buscava 23%.
O governo deve ainda
tentar alterar o texto por
meio de destaques. Um dos
pontos é a relação ao teto do
uso de 70% do fundo para o
pagamento de profissionais.
Dorinha estabelece um piso
de 70% para o uso de recursos para esse fim, mas não
determina um valor limite.

O líder do governo na
Câmara, Major Vitor Hugo
(PSL-GO), disse que a relatora teve sensibilidade em ouvir o governo, mas afirmou
que há ainda pontos do texto que precisam ser discutidos e que devem ser tratados por meio de destaques.
Nos últimos dias,
deputados e governo
costuraram um acordo
sobre a proposta

Plataforma de testes

O chefe da Casa Civil, Guto Silva, estará na próxima
sexta-feira, 24, em Brasília para se reunir com os embaixadores Yang Wanming (China) e Sergey Pogóssovitch
(Rússia) para tratar da possível compra das aguardadas
vacinas contra a covid-19. Guto Silva diz que já há tratativas nesse sentido e que a ideia é que o Estado seja
uma “plataforma de testes no Brasil” para a imunização
do coronavírus.

Olha o tempo!

Com as coligações proporcionais proibidas, partidos buscam alianças para a eleição majoritária. Os
partidos curitibanos estão conversando para fecharem
aliança e terem tempo na propaganda eleitoral gratuita, que começa em outubro. Com base na eleição
de 2018 e a composição na Câmara Federal os partidos com mais tempo de propaganda serão: O PSL com
12,81% do tempo e o PT, 11,32%. Seguem-se o PSDB,
com 6,6%; PSD, 6,43%; PP, 6,12%; PSB, 6,02%; MDB,
6,08%; PL, 5,84%.

Pedágio

O secretário Sandro Alex (Infraestrutura e Logística), em reunião por videoconferência com a bancada
federal na Câmara dos Deputados e o governador Ratinho Júnior, informou que as novas concessões de pedágio nas rodovias paranaenses que serão licitadas no
ano que vem devem ter um modelo híbrido, que leva em
conta tanto a menor tarifa quanto o valor da outorga a
ser paga pelas empresas. As concessões atuais, que envolvem 2,5 mil quilômetros vencem em 2021. Além disso, o governo pretente incluir mais 1,3 mil quilômetros
na nova concessão, totalizando 4,1 mil quilômetros de
rodovias.

“Cabeça do Congresso”

Pelo segundo ano consecutivo, o deputado Aliel
Machado (PSB) foi apontado como um dos parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. O estudo
“Os cabeças do Congresso”, do Diap (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar), aponta os 100
mais influentes e outros 50 parlamentares em ascensão
no cenário político. O deputado pontagrossense figura
entre os que estão em ascensão dentro de um universo
de quase 600 congressistas.

Coronavírus no governo

Duas semanas após o presidente Jair Bolsonaro testar positivo para a covid-19, dois ministros comunicaram que também foram infectados. Onyx Lorenzoni (Cidadania) fez o anúncio pelas redes sociais e disse que já
estava "seguindo o protocolo de azitromicina, ivermectina e cloroquina". Milton Ribeiro (Educação), também
confirmou que pegou o coronavírus. Recém-empossado, o ministro também afirmou já estar medicado e que
está trabalhando remotamente.
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e portais
associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

A4

Cidade

diariodosudoeste.com.br
22 de julho de 2020

Cometa poderá ser visto a olho nu nesta semana
Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A passagem do
cometa brilhante,
que recebeu o
nome de Neowise,
será transmitida
pela internet
Cristina Vargas
cristina@diariodosudoeste.com.br

Nesta semana será possível ver algo raro no céu
do Brasil. De acordo com a
professora doutora Tina Andreolla, coordenadora do
Grupo de Estudo, Pesquisa,
Extensão e Inovação em Astronomia (GEAstro) da UTFPR, Câmpus Pato Branco,
estará visível no céu um cometa que só passará novamente pela Terra daqui a
6.765 anos.
Segundo a professora,

ele estará visível a olho nu
por uns cinco dias apenas,
bem baixo no céu, logo ao entardecer. “Será melhor para
vê-lo em um local alto fora
da luminosidade da cidade.
Na quarta-feira (22) o cometa aparecerá nos estados
de Goiás, Minas Gerais, Distrito Federal e Mato Grosso
do Sul. Na quinta (23), será
visível em São Paulo, Rio de
Janeiro, Espírito Santo e Paraná. Já na sexta (24), o cometa estará visível nos estados de Santa Catarina e Rio
Grande do Sul”, enfatizou.

A passagem do cometa brilhante, que recebeu
o nome de Neowise, será
transmitida pela internet.
Devido a repercussão do
fato, astrônomos do observatório Slooh, serviço de telescópio robótico que pode
ser acessado ao vivo por
meio da internet, realizarão
uma live no próximo sábado (18), às 18h (do horário
de Brasília), para que todos
possam conhecê-lo. O evento será transmitido gratuitamente no perfil oficial do
Slooh no Twitter e no Face-

book, bem como no canal do
observatório no YouTube.
Informações
oficiais
apontam que o cometa Neowise rendeu imagens incríveis durante sua passagem
pelo hemisfério Norte e, inclusive, deu um show para
os astronautas da Estação
Espacial Internacional.
No Brasil, está visível desde ontem (21) e poderá ser visto até o dia 30.
Inicialmente, visível na região Norte, depois Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e
Sul, nesta ordem, ‘descendo’

pelo céu do Brasil.
De acordo com os especialistas, as melhores horas
para ver o cometa são ao
entardecer e ao amanhecer. Tente se afastar das
luzes urbanas e aguardar
cerca de uma hora após o
pôr do sol. Quem acorda
cedo consegue ver o Neowise cerca de uma hora antes do amanhecer.
Sobre a origem deste cometa, os astrônomos
destacam que muito provavelmente ele se originou na
Nuvem de Oort, que se acre-

dita ser uma área na borda
do Sistema Solar que contém bilhões de cometas.
Ele não vai atingir a Terra.
O ponto mais próximo que
chegará do Planeta é a 103
milhões de quilômetros de
distância.
Após a passagem, o cometa Neowise se afastará
gradualmente e parecerá
cada vez menos brilhante.
Até meados de agosto, o
Neowise terá voltado para
as regiões periféricas do Sistema Solar e estará visível
somente com um telescópio.

Campanha pode garantir gerador solar
para o Remanso da Pedreira
@renovigisolar

Reprodução da
postagem onde
as indicações
devem ser feitas
Nelson da Luz Junior
nelson@diariodosudoeste.com.br

A empresa Renovigi
Energia Solar, empresa fabricante de sistemas de geração de energia fotovoltaica, está promovendo uma
campanha nas redes sociais
com o objetivo de doar um
gerador para uma entidade
social do Paraná. E o equipamento pode vir para Pato
Branco.
A comunidade rotária local está promovendo uma mobilização para que a entidade
beneficiada seja o Remanso da Pedreira, projeto que
atende a crianças em situação de vulnerabilidade social.
O equipamento será doado para a entidade que tiver
o maior número de indica-

ções por meio de comentários em uma postagem específica no Instagram da
Renovigi (@renovigisolar). A
postagem pode ser acessada
pelo link: bit.ly/2CUcVAQ
Por meio das redes sociais, membros dos clubes
de Rotary estão estimulando a comunidade a indicar o
Remanso da Pedreira, como
explica Cassiano Alba, articulador da ideia e membro do Rotary Club de Pato
Branco – Sul. O movimento
é realizado pelos oito clubes
de Rotary da cidade, em parceria com a E3 Engenharia.
Ele explica que as indicações podem ser feitas até
a meia-noite desta quarta-feira (22). A ação integra
um projeto da Renovigi que
realiza doações de equipa-

mentos para entidades de
todo o Brasil. O movimento que pode beneficiar o Remanso da Pedreira também
selecionou entidades no Rio
Grande do Sul e em Santa
Catarina.
“O projeto deverá reduzir o custo fixo da instituição com energia elétrica.
Isso por um período de 25,
30 anos”, detalha Alba.
O Remanso da Pedreira
oferece pelo menos 20 oficinas para crianças em situação de vulnerabilidade, entre elas bordado, doces finos,
violão, coral, musicalização,
jogos de tabuleiro, meditação, yoga, inglês, pintura em
tela, entre outras. As atividades estão temporariamente
suspensas por conta da pandemia de Covid-19.
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Novo óbito é registrado por coronavírus em Pato Branco
Paloma Stedile
paloma@diariodosudoeste.com.br

Durante a reunião semanal do comitê gestor
da covid-19 de Pato Branco, realizada na terça-feira
(21), no Largo da Liberdade, o prefeito Augustinho
Zucchi informou que novo
óbito foi registrado no município pela doença..
Trata-se de um homem de 59 anos, que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) e tinha como comorbidade hipertensão arterial
sistêmica.
“Na manhã desta terça, recebemos a informação de mais um óbito. Nossas condolências à família”,
lamentou Zucchi.
Com isso, Pato Branco
totaliza quatro mortes de
pacientes com covid-19 e
o chefe do executivo municipal reforçou à população que continue tomando
os devidos cuidados para a
prevenção da doença. “Está
difícil de ficar em casa, de
nos privarmos da família e
dos amigos, mas é importante que nos cuidemos
nesse momento”.

Ele acrescentou que,
durante as reuniões, está
sendo estudada a hipótese de reabertura do parque
municipal e de algumas atividades no Largo da Liberdade em setembro.
A secretária de Saúde de Pato Branco, Márcia Fernandes de Carvalho,
também se pronunciou em
relação ao quarto óbito por
covid-19 no município.
“Ele estava internado
há cerca de 20 dias. Várias
pessoas da família também
estão contaminadas com o
coronavírus, as quais estão
sendo acompanhadas pela
nossa equipe”.
Márcia afirmou que, a
princípio, a doença parecia estar longe da realidade local. Contudo, pouco
tempo depois passou a ficar muito próxima, acometendo um familiar ou um
conhecido.
“Esse paciente, que faleceu ontem, era vizinho
da minha sogra; uma pessoa que conhecia muito.
Quero até falar do meu pesar à família. Sei que todos
estão cansados, mas é um
momento que precisamos
de muito cuidado”.

Rodinei Santos/Assessoria PMPB

Em Pato
Branco,
estratégias
vêm sendo
colocadas
em prática
para amenizar
o número
de casos
confirmados

População adulta permanece sendo a mais infectada
A Secretaria de Saúde de Pato Branco divulgou nesta semana novo boletim epidemiológico sobre
o coronavírus no município, com informações registradas até o último domingo (19).
Na publicação, desde o
dia 14 de março [quando foi
registrado o primeiro caso
de coronavírus], foram realizados 1.927 exames, com
282 pacientes diagnosticados com a doença, dos quais
houve três óbitos [neste relatório não apresentou o

Pato-branquense lança música e clipe em
homenagem aos caminhoneiros
Adriel Cândido

Música composta por Mazinho é interpretada por André Canterle
Assessoria
Com o intuito de homenagear os caminhoneiros, considerados os heróis
da estrada, e que durante a
pandemia do Coronavírus
(covid-19) não abandonaram a boleia, será lançado
nesta quarta-feira (22), às
20h, o clipe da canção intitulada “Banda Sobre Rodas”, interpretada por André Canterle, da cidade de
Santiago- RS.
A música tem letra de
Mazinho Bertazo, de Pato
Branco e do cantor e compositor Galo de Ouro (Wesley Marques), de ViamãoRS, melodia de Douglas
Perkoski, de Três de Maio-RS, arranjos de Marlon
Corrêa, de Santiago-RS e

será lançada nas páginas
do Facebook do cantor André Canterle, da Galo Cinza Estúdio e da Tradição
Gaúcha.
O clipe conta com participação de Emanoel Cardoso, de Francisco Beltrão-PR,
caminhoneiro que viralizou
com um vídeo nas redes sociais, aonde ele compara a
banda do filme Titanic com
a classe da estrada, que foi a
última a parar de tocar mesmo com o navio afundando.
De acordo com um dos
compositores, Mazinho Bertazo, o lançamento do clipe foi programado para a
semana do dia do motorista, comemorado no dia 25
de julho, como uma forma
de presentear esta classe

tão importante para todos
os segmentos da sociedade. “Os caminhoneiros merecem o nosso respeito, pois
o alimento que consumimos
diariamente só chega às
nossas casas por intermédio
deles e durante a pandemia,
eles seguem contribuindo
para o progresso do nosso
país”, conclui.
O intérprete de “Banda
Sobre Rodas”, André Canterle, enfatizou sobre a relevância de participar deste
projeto. “Prestar esta homenagem é muito gratificante. De forma simples
e humilde, deixamos nosso registro a esta profissão
tão importante para toda a
população e, muitas vezes,
pouco valorizada”.

óbito de ontem (21), o qual
deverá constar no informe
da próxima semana].
A quantidade de pacientes acompanhados com síndrome respiratória notificados desde o início de março,
totalizou em 727 ocorrências, das quais 712 apresentam-se recuperados dos
sintomas e 15 estão em monitoramento.
O boletim também divulgou que, até o dia 19
de julho, foram necessárias intervenções com utilização de leito de Unida-

de de Terapia Intensiva
(UTI) em seis ocorrências;
de UTI+Respirador em 20
ocorrências; de enfermaria
em 94 ocorrências; e o restante de 1.809 casos com
isolamento domiciliar.
A distribuição por gênero apresentou no boletim que 50% dos infectados são masculinos e 50%
femininos. Em relação a
faixa etária, o relatório divulgou que a população
adulta, entre 20 e 59 anos,
é a que possui maior coeficiente de incidência; se-

guida da população idosa,
acima de 59 anos. Crianças, menores de nove anos;
e adolescentes, entre 10 e
19 anos, são as faixas etárias com menores coeficientes de incidência.
Além disso, no informe constou que a área central de Pato Branco continua
sendo a maior concentração
de casos, conforme o local
de residência do paciente.
Já os demais pacientes diagnosticados com coronavírus
estão distribuídos em 43
bairros do município.
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Sudoeste contabilizada 1.657 casos
confirmados de coronavírus
Jéssica Procópio
reportagem@diariodosudoeste.
com.br

O Sudoeste registra
1.657 casos confirmados de
Covid-19. Conforme o boletim epidemiológico emitido
pela Secretaria Estadual de
Saúde (Sesa), nessa terça-feira (21), são 37 casos a mais,
em comparação com o boletim de segunda-feira (20).
Do total de confirmados,
750 já estão recuperados.
Conforme o boletim
estadual, na região Sudoeste, 605 pessoas aguardam resultado do exame
de testagem para o novo
coronavírus.
Os 37 novos positivados foram registrados nos
municípios de Clevelândia
[3], Coronel Vivida [1], Palmas [3], Pato Branco [4],
Ampére [1], Bom Jesus do
Sul [1], Capanema [2], Dois
Vizinhos [3], Enéas Marques [1], Francisco Beltrão

[9], Nova Prata do Iguaçu
[1], Pinhal de São Bento [1],
Planalto [3], Santo Antônio
do Sudoeste [1] e São Jorge
D’Oeste [3].

Óbitos

Ao todo, 36 pessoas já
morreram em decorrência
do coronavírus no Sudoeste. Os municípios de Clevelândia [8], Francisco Beltrão
[5] e Pato Branco [3], são os
que mais registram mortes
pela doença na região.
Além destes, os municípios Mangueirinha [1], Santa Izabel do Oeste [2], Chopinzinho [1], São João [1],
Mariópolis [1], Ampére [1],
Barracão [1], Bom Jesus do
Sul [1], Enéas Marques [1],
Marmeleiro [2], Nova Prata do Iguaçu [1], Pérola
D’Oeste [1], Planalto [1], Renascença [1], Salto do Lontra [1], Santo Antônio do
Sudoeste [1] e Verê [2], também registram casos.
No boletim, não cons-

AEN

ta o quarto óbito, registrado
pela doença, em Pato Branco, divulgado na manhã de
ontem.

Regionais

Diferente do que vinha
acontecendo até o fim de semana, a microrregião da 8ª
Regional de Saúde passou a
liderar os casos no Sudoeste. Do total de casos, a área
registra 837 confirmados e
21 óbitos, enquanto que a
7ª Regional contabiliza 820
casos da doença e 15 óbitos.
Na região, apenas os municípios de Bom Sucesso do
Sul e Flor da Serra do Sul são
os que não registram casos.

Conforme o boletim
estadual, 605
pessoas aguardam
resultado do exame
de testagem para
Covid-19

Maior fábrica de queijos do país terá sede em São Jorge D’Oeste
AEN
São Jorge D’Oeste, município com pouco mais de
9.000 habitantes, vai abrigar a maior fábrica de queijos do Brasil. A unidade é da
Piracanjuba e ficará em um
espaço de 48,74 hectares,
nas margens da PR-281. O
anúncio foi feito nesta terça-feira (21), em solenidade
com a presença do governador Carlos Massa Ratinho
Junior.
A previsão inicial de investimento é de R$ 80 milhões e a expectativa é de
geração de 300 empregos
diretos. Inicialmente, a fábrica deverá processar cerca de 600 mil litros de leite
por dia. Porém, a capacidade de processamento da

unidade vai ultrapassar os
2 milhões de litros por dia
quando estiver em pleno
funcionamento.
O governador afirmou
que este empreendimento
demonstra a força do Paraná, que segue atraindo investimentos mesmo com a
crise derivada da pandemia
do novo coronavírus.
“Esta indústria reforça
a vocação regional, já que
o Sudoeste é a maior bacia leiteira do Estado. Então
a nossa produção será industrializada aqui, gerando
mais valor agregado”, disse o governador. Ele destacou a importância da produção leiteira paranaense, que
processa mais de 4 bilhões
de litros de leite por ano e

AEN

é a segunda maior do País.
O
superintendente
da companhia, César Helou, destacou que o projeto inicial passou por uma
reformulação, que fará da
unidade uma das mais importantes da Piracanjuba.
“Esta não será apenas mais
uma, mas sim a maior fábrica de queijo do Brasil, além
de uma pequena fábrica
de leite longa-vida e uma
de manteiga”, disse Helou,
acrescentando:
“Estamos
ainda calculando qual será
o investimento total nesta
fábrica”.

Potencial

O prefeito de São Jorge D’Oeste, Gilmar Paixão,
reforçou que estes avan-

Prefeito de São Jorge D’Oeste, Gilmar Paixão; governador Ratinho Junior; e o
superintendente da companhia, César Helou
ços ampliam ainda mais o
potencial industrial do município. “É um momento
histórico para o nosso município, uma oportunidade
que São Jorge D’Oeste tem
de agregar valor, produzindo o leite e transformando
aqui, para gerar emprego e
renda”.
Esta será a segunda unidade própria da Piracanjuba no Paraná. A outra fica
em Sulina, e entrou em funcionamento em setembro
do ano passado. Com capacidade para processar 150
mil litros de leite por dia,
a indústria gera 70 empregos diretos na produção de

queijo. Há ainda duas unidades de resfriamento de leite,
em Itapejara D’Oeste e em
Cascavel, ambas alugadas.

Leite

O secretário de Estado
da Agricultura, Norberto Ortigara, lembrou que o leite
é o quarto produto em geração de valor nas propriedades rurais do Paraná. “São
entre 70 mil a 80 mil famílias paranaenses produzindo leite todo dia no Estado”,
destacou.
Pesquisa da Pecuária
Municipal (PPM) do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) confir-

ma que o Paraná passou de
terceiro para segundo maior
produtor de leite do Brasil –
foram 4,4 bilhões de litros
produzidos em 2018. O Estado fica atrás da Minas Gerais e na frente do Rio Grande do Sul.
Castro, nos Campos Gerais, lidera a produção brasileira com 292 milhões de
litros. Em segundo lugar
está o município de Patos
de Minas (MG), que produziu 193 milhões de litros.
No Paraná, outro destaque
é Carambeí, com 180 milhões de litros, que ocupa a
terceira posição no ranking
nacional.
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Núcleos de Tecnologia da Informação
do Sudoeste trabalham na retomada
do Vale Digital

Chopinzinho
orienta
idosos sobre
cadastro para
estacionamento

RODINEI SANTOS/ASSESSORIA PMPB

Parque Tecnológico de Pato Branco
Jéssica Procópio
reportagem@diariodosudoeste.com.br

A aproximadamente um mês, os três núcleos de tecnologia da Informação do Sudoeste estão trabalhando para a retomada do
Vale Digital ̶ projeto criado, em 2015, com
o objetivo de desenvolver o potencial da região, assim como demarcar a área como referência em Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC).
De acordo com o consultor de negócios
do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae), Juliano Lima,
a demanda de reativação do Vale Digital,
partiu das próprias empresas do ramo. “Em
várias conversas com os empresários surgiu a pauta da retomada. Enquanto Sebrae,
reunimos os três representantes dos núcleos de TIC da região, com o objetivo de entender de fato o interesse deles neste processo”, explicou.
Conforme Lima, uma das principais preocupações na retomada, é manter todo o
processo que já foi feito inicialmente em
2015, porém com uma nova roupagem.
“Estamos iniciando as atividades para esse
redesign e entendemos que precisamos
ser ágeis, mas ao mesmo tempo não podemos perder ou desconsiderar o que já
está pronto”.

Vale Digital

O Vale Digital [que na prática pode ser
visto como um selo] funciona como uma

Identificação Geográfica (IG), do qual produtos, de empresas associadas a qualquer um
dos três núcleos no Sudoeste, poderão ser
englobados na iniciativa.
Segundo o presidente do NTI, Alaxendro Rodrigo Dal Piva, o selo tem a proposta de mostrar todos os ativos, dentro da área
de TIC, existentes no Sudoeste. “[O selo vai]
apresentar para o mundo todos os nossos
ativos e capacidades tecnológicas de desenvolvimento. De uma maneira direta e indireta, serve para nós divulgarmos os nossos
potenciais. O selo vem certificar qualidade”,
disse.
Na região, os núcleos estão localizados em Pato Branco, representado pelo Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), em
Francisco Beltrão, pelo Núcleo das empresas de tecnologia da informação da cidade
de Francisco Beltrão (Nubetec), e em Dois
Vizinhos, pela Associação para o Desenvolvimento Tecnológico do Sudoeste do Paraná (Sudotec).
De acordo com a base de dados do Sebrae, existem no Sudoeste cerca de 300 empresas, distribuídas entre startups e empresas de TIC. Conforme Dal Piva, startups que
fazem parte do Sudovalley também fazem
parte do Vale Digital.
Valorização do setor
O presidente do NTI comenta que a retomada do Vale Digital pode proporcionar
um maior conhecimento dos produtos feitos
na região, assim como também pode gerar

ainda mais contratações no setor.
“Hoje é uma dificuldade achar mão de
obra na área de desenvolvimento de software e programação. Tudo que é formado, todos os alunos que fazem graduação na área
e querem seguir no ramo, já estão praticamente contratados, ainda dentro da universidade”, comenta explicando que a retomada
também pode contribuir para a formação de
mais mão de obra e também no desenvolvimento de novos produtos

Retomada

Até o momento, o NTI tem analisado os
materiais do Vale Digital que já existem. Segundo Lima, os passos de como deve ocorrer, efetivamente, a retomada, devem ser
traçados após esta verificação do que já
foi feito. Porém, mesmo em fase de análise,
duas ações que já estão previstas para essa
retomada.
O consultor de negócios do Sebrae conta que está sendo produzido um portfólio,
com todas as empresas de TIC da região,
que fazem parte dos três núcleos. Além disso, também está sendo aplicado uma pesquisa para levantar alguns indicadores do
setor, no Sudoeste, “dados que depois pretendemos disponibilizar através de um canal
no site para as empresas que fazem parte do
Vale Digital.”
Na quinta-feira (23), o Sebrae se reunirá com os núcleos de TIC do Sudoeste em
uma reunião. Na ocasião serão apresentados
e analisados os dados levantados pelo NTI.

Para adoção com amor

abra seu coração e seu lar para as fofuras
CAMPANHA:
SECRETARIA
DO
MEIO AMBIENTE
DE PATO
BRANCO / DIÁRIO
DO SUDOESTE

Contato 98802-6616
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Assessoria
Desde que foram instaladas novas
placas de estacionamento na avenida XV de Novembro, em Chopinzinho,
sobretudo as reservadas para uso de
idosos, foi percebido que houve pouca utilização.
Um dos problemas é que, para poder utilizá-las, se faz necessário cadastramento junto ao Departamento de
Trânsito do Paraná (Detran), que pode
ser feito on-line ou presencialmente.
Como nem todos tem acesso à internet e as repartições estaduais não estão atendendo ao público, a prefeitura
está disponibilizando funcionários para
ajudar os interessados a fazerem seu
cadastro.
O cadastramento é algo simples e
que a prefeitura oferta buscando facilitar o acesso ao serviço pela população.
O auxílio ocorre no protocolo, que funciona na entrada do Paço Municipal, de
segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e
das 13h às 17h.
É importante que a pessoa que
queira fazer o cadastro esteja portando
a carteira de motorista ou identidade da
pessoa idosa (60 anos ou mais), já que é
emitido em seu nome. O processo é rápido e fácil.
“Como disponibilizamos as vagas,
há uma certa angústia da população,
porque as vagas estão disponíveis e
não estão sendo utilizadas; e outro contraponto é que as pessoas idosas estão
buscando o credenciamento e não estão conseguindo. Imaginamos que, facilitando o credenciamento, estas vagas
passem a ser utilizadas”, explica o diretor da Divisão de Planejamento, Jovani
Martins.
Atualmente, Chopinzinho conta
com mais de 3.000 idosos, que representam cerca de 17% da população. A
legislação Federal diz que 5% das vagas
devem ser destinadas a este público.
Pela possível dificuldade de locomoção,
inclusive, as vagas são localizadas próximos a serviços públicos e de utilidade.
Além disso, a prefeitura busca aumentar as vagas de estacionamento em
toda a cidade. Uma das ações foi a possibilidade de proprietários de terrenos
baldios ̶ em parceria com a Administração e abatendo valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ̶ permitirem estacionamento público. Hoje
são 15 lotes disponíveis, o que gerou
aproximadamente 250 novas vagas.

Cãozinho para
adoção

Contato 98802-6616
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Plano prevê consolidação de economia de baixa emissão de carbono na agricultura
Estadão Conteúdo
O governo federal decidiu criar um grupo interministerial para trabalhar na
implementação da chamada economia de baixo carbono. Decreto presidencial
publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 21, institui a Comissão Executiva
Nacional do Plano Setorial
para Consolidação de uma
Economia de Baixa Emis-

são de Carbono na Agricultura, que terá, entre outras
competências, a tarefa de
apoiar e orientar o governo
em temas relacionados ao
enfrentamento da mudança
do clima pelo setor agropecuário brasileiro.
A decisão ocorre depois
que um grupo de 17 ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central
veio a público pressionar o
governo por causa da ques-

tão ambiental. Na semana
passada, o grupo divulgou
uma carta cobrando ações
para que o desmatamento,
tanto da Amazônia quanto
do cerrado, caia para zero.
O documento também propôs diretrizes para o alcance da economia de baixo
carbono, como o investimento em novas tecnologias
e o aumento da cooperação
internacional. Antes desse
grupo, investidores estran-

Decreto cria
comissão para
tratar do plano de
baixo carbono
geiros e empresários brasileiros também já vinham
cobrando mudanças na política ambiental do governo
federal.
A comissão agora criada será composta por representantes dos ministérios
da Agricultura, Economia,
Ciência, Tecnologia e Inovações, Meio Ambiente,
além de Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), Banco do Bra-

sil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Conselho Nacional de Secretários
de Estado de Agricultura
e Fórum Brasileiro de Mudança do Clima.
De acordo com o decreto, a comissão poderá convidar representantes de órgãos e entidades públicas
e privadas e especialistas

para participar de suas reuniões, sem direito a voto.
O ato estabelece que o
presidente da comissão será
escolhido e designado pelo
ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento dentre os membros
que compõem o grupo, que
se reunirá em caráter ordinário semestralmente e em
caráter extraordinário a pedido de quaisquer de seus
membros.

Bayer perde recurso em caso envolvendo glifosato
Estadão Conteúdo
A Bayer perdeu na segunda-feira, 20, um recurso
apresentado em um tribunal
da Califórnia que buscava
anular a decisão do primeiro julgamento envolvendo o

herbicida Roundup, comercializado pela companhia.
Em agosto de 2018, a Bayer
foi condenada a pagar US$
289,2 milhões ao jardineiro Dewayne Johnson, que
alegava que a exposição ao

glifosato, ingrediente ativo
do herbicida, teria sido responsável por seu linfoma
não-Hodgkin.
Depois disso, a companhia sofreu derrotas em
mais dois julgamentos en-

volvendo o glifosato nos
EUA, o que derrubou suas
ações. No mês passado, a
Bayer anunciou um acordo de até US$ 10,9 bilhões
para encerrar os processos
judiciais relacionados ao
herbicida.
A decisão da segunda-feira pode tornar mais difícil para a companhia fechar
acordo com advogados que
ainda não assinaram o documento. A Bayer mantém
a postura de defesa em relação à segurança do Roundup e planeja continuar comercializando o produto,
sem alterar seu rótulo.
Em seu recurso, a Bayer
alegava que a decisão de
2018 deveria ser anula-

da, em parte porque seria
conflitante com a posição
da Agência de Proteção
Ambiental dos Estados
Unidos (EPA, na sigla em
inglês). A EPA diz que o
glifosato não representa
risco cancerígeno.
O Tribunal de Recursos
da Califórnia disse nesta segunda-feira que, apesar da
posição da EPA, “essa opinião, de forma generalizada, não é vinculativa para
este tribunal”. O painel de
três juízes disse ainda que
Johnson apresentou “várias e substanciais evidências de que o glifosato, junto
com outros ingredientes do
Roundup, causou seu câncer”. A indenização, porém,

foi reduzida para US$ 20,4
milhões. Uma juíza já tinha
reduzido anteriormente o
valor a ser pago pela Bayer
para US$ 78,5 milhões.
O advogado Brent Wisner disse que a decisão desta segunda-feira foi “outra
grande vitória” para Johnson e sua família.
A Bayer disse que a redução da indenização “é
um passo na direção certa”, mas que continua acreditando que a decisão do tribunal foi “inconsistente com
as evidências apresentadas
no julgamento e com a lei”.
A companhia disse que vai
considerar a apresentação
de um recurso na corte mais
alta da Califórnia.

Copagaz reduz emissões em 13%
Estadão Conteúdo
A Copagaz conseguiu
reduzir suas emissões de
gases efeito estufa (GEE) em
13% no ano passado, resultado do redesenho da sua
malha rodoviária e uma pioneira importação de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)
diretamente da Argentina
e Bolívia para abastecer o
mercado do Centro-Oeste
brasileiro.

Segundo o Relatório de
Sustentabilidade da companhia, foi possível reduzir
o consumo de diesel usado
em geradores, com destaque
para o redesenho da cadeia
de produção, estocagem,
distribuição, fornecedores e
clientes, bem como suas conexões, reduzindo custos e
emissões.
“Em um ano em que o
consumo de gás de cozi-

nha apresentou redução,
a Copagaz comercializou
641.36 toneladas, aumentando em 21.035 toneladas em relação a 2018 ou
18.44 toneladas em relação a 2017, um dos anos
de maior consumo em todo
o país”, disse a empresa em
nota, ressaltando que aumentou sua participação de
mercado de 8,5% para 8,8%
no ano passado.
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Afya
Educacional
fecha
aquisição da
produtora de
aplicativos
Pebmed
Estadão Conteúdo
A Afya Educacional,
especializada em ensino
superior no segmento de
medicina, fechou nesta terça-feira (21) a aquisição da
Pebmed, empresa que produz aplicativos voltados
para profissionais e estudantes do setor de saúde.
O valor total da operação é
de R$ 132,9 milhões, com
a Afya assumindo uma dívida líquida de R$ 7,1
milhões. Do valor total,
86,8% foram pagos em dinheiro, e 13,2% com ações
da Afya. A Pebmed oferece conteúdo e instrumentos que podem auxiliar
em decisões médicas por
parte dos profissionais. O
WhiteBook é um aplicativo voltado para médicos e
estudantes de medicina, e
oferece calculadoras médicas, imagens e conteúdos atualizados, incluindo
prescrições, condutas, parâmetros clínicos, procedimentos, exames e outros
instrumentos. O aplicativo
é o 10º maior do Brasil em
gastos pelos usuários.
O Nursebook é voltado para os profissionais de
enfermagem, com recursos
parecidos com os do WhiteBook. O app foi lançado no
terceiro trimestre de 2019 e
atualmente tem 20 mil usuários ativos por mês. Além
disso, o portal Pebmed recebe mais de 4 milhões
de acessos por mês e 900
mil visitantes que entram
no site mais de uma vez.
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Nuvem de gafanhotos se deslocou na
Argentina com provável direção ao Uruguai
Estadão Conteúdo
O Ministério da Agricultura divulgou comunicado no qual informa que continua a monitorar a nuvem de gafanhotos em movimento
dentro do território argentino. Segundo informações do Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade
Agroalimentar da Argentina (Senasa), a nuvem se deslocou da província de Corrientes para Entre Rios e
está a 100 quilômetros da fronteira
com o Uruguai.
Sobre a possibilidade de chegada dos insetos ao território brasileiro ainda nesta semana em virtude do aumento das temperaturas, o
ministério esclarece que “este é um
fator que não pode ser considerado de forma isolada. Até o momento, seguem mantidas as previsões de
que os insetos continuarão se movimentando rumo ao sul, sem previsão de ocorrência de um conjunto
de alterações climáticas (temperatura x umidade x direção/velocidade
dos ventos) que favoreça sua entra-

Insetos
chegaram
muito
próximo a
divisa com o
Rio Grande
do Sul
da no Brasil”.
Segundo o Instituto Nacional
de Meteorologia (Inmet), os ventos
na região se manterão na direção
Norte-Sul nos próximos dias, indicando uma provável direção da nuvem ao Uruguai. O ministério salienta que a equipe técnica em Brasília

se mantém em alerta com as Superintendências Federais de Agricultura (SFAs) e os Órgãos Estaduais de
Defesa Agropecuária e em permanente contato com o Senasa para o
monitoramento do deslocamento da
nuvem de gafanhotos e a preparação de medidas de controle de for-

ma tempestiva, se for necessário.
A respeito da nova nuvem de
gafanhotos formada no Paraguai, o
ministério relatou que também monitora e atualiza diariamente as informações junto ao Serviço Nacional de Qualidade e Sanidade Vegetal
e de Sementes do Paraguai (Senave).

Testes da vacina chinesa contra covid-19 começam em São Paulo
Estadão Conteúdo
O governador de São
Paulo, João Doria (PSDB),
anunciou oficialmente nesta terça-feira, 21, o início
dos testes com a vacina chinesa contra o coronavírus.
A primeira pessoa a receber a vacina, chamada Coronavac, foi uma médica do
Hospital das Clínicas (HC)
que não teve a identidade revelada. Ao todo, nove
mil voluntários vão receber
a vacina em 11 centros de
pesquisa. O governo estima que o estudo deverá ser
concluído até setembro. Se
os testes forem bem-sucedidos, a vacina pode começar a ser produzida no início de 2021.
“É um dia histórico,

Estadão Conteúdo

Tarcísio de Barros Filho, diretor da Faculdade de Medicina
da USP em entrevista coletiva
dia 21 de julho. É um dia
de orgulho para São Paulo e para o Brasil. Nós acabamos de presenciar a aplicação da primeira dose de

vacina”, anunciou o governador João Doria (PSDB) no
início da entrevista coletiva
na manhã desta terça-feira
em São Paulo.

A primeira dose está
sendo aplicada nos 890 funcionários do HC nesta terça-feira. Daqui a 14 dias, a
segunda dose será aplicada e, durante esse período,
os voluntários serão acompanhados por médicos. Esper Kallas, médico do departamento de moléstias
infecciosas e parasitárias da
Faculdade de Medicina da
USP e coordenador do Centro de Pesquisas Clínicas do
Instituto Central do Hospital das Clínicas FMUSP, explica esta é a terceira fase
de testes desta vacina, mas
a primeira no Brasil. “Ao longo da semana, vamos continuar vacinando os voluntários”, disse.
Os testes fazem parte

de uma parceria com o Instituto Butantã. Inicialmente, o governo estadual havia
anunciado que os testes começariam já nesta segunda-feira, 20, mas houve atraso
para liberação das doses no
aeroporto. As vacinas chegaram da China, em voo da
Lufthansa, com escala em
Frankfurt (Alemanha).
De acordo com o governo estadual, o Instituto Butantã está adaptando uma
fábrica para a produção da
vacina. A capacidade de produção é de até 100 milhões
de doses. O acordo com o laboratório chinês prevê que,
se a vacina for efetiva, o
Brasil receberá ainda 60 milhões de doses fabricada na
China para distribuição.
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BC diz que novo crédito para
pequena empresa já pode ser
oferecido por bancos

Intenção de consumo das
famílias cai 4% em julho para
piso histórico, diz CNC
Estadão Conteúdo
A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus reduziu o ímpeto dos brasileiros às compras pelo quarto mês
consecutivo, segundo dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) recuou 4,0% em julho ante
junho, para 66,1 pontos, o menor nível desde o início da realização da pesquisa, em janeiro de 2010.
Na comparação com julho de 2019, o indicador também
registrou o quarto recuo seguido, com uma queda de 26,4%. O
ICF permanece abaixo do nível de satisfação, de 100 pontos,
desde abril de 2015.
Todos os componentes do ICF registraram queda em ambas as comparações. Na passagem de junho para julho, a perda menos aguda foi a do item Momento para compra de bens
de consumo duráveis, -0,7%. No entanto, esse componente tem
o patamar mais baixo de todos os investigados, 39,0 pontos.
A avaliação sobre o Emprego atual caiu 3,6%; Perspectiva profissional, -2,9%; Renda atual, -5,9%; Acesso ao crédito, -5,2%; Nível de consumo atual, -6,8%; e Perspectiva de
consumo, -1,8%.
Na comparação com julho de 2019, o tombo foi generalizado: Momento para compra de bens de consumo duráveis, -36,2%; Emprego atual, 26,2%; Perspectiva profissional,
-33,8%; Renda atual, -26,0%; Acesso ao crédito, -2,5%; Nível
de consumo atual, -30,2%; e Perspectiva de consumo, -31,4%.
Com relação aos níveis de consumo, 62,6% das famílias relataram terem consumido menos em julho de 2020 do que em
igual período do ano passado, o maior porcentual desde novembro de 2016.
A piora na avaliação do componente Nível de consumo
atual está ancorada “em um comportamento de consumo mais
precavido das famílias, em função das incertezas econômicas e
seus efeitos no longo prazo”, avaliou a economista da CNC responsável pelo estudo, Catarina Carneiro da Silva, em nota oficial.

clusivamente ao capital de giro das
empresas. Estão aptas a acessar os
recursos as empresas com faturamento de até R$ 300 milhões. Porém, pelo menos 80% do programa
(cerca de R$ 100 milhões) serão direcionados a empresas menores.
O prazo mínimo das operações
será de 36 meses e haverá carência mínima de seis meses para início de amortização da dívida pelas
empresas. Pelas regras do CGPE, ao
receber os recursos, uma empresa
não será obrigada a pagar débitos anteriores contraídos perante a
instituição financeira credora. Em
outras palavras, a empresa poderá utilizar os recursos, de fato, para
capital de giro.
Os juros cobrados serão os de
mercado - ou seja, eles serão definidos pelas próprias instituições financeiras. Dados do BC mostram
que, em maio, a taxa média de juros em operações de capital de giro
com prazo menor que 365 dias estava em 8,7% ao ano. No caso de
operações com prazos maiores, o
juro médio era de 12,6% ao ano.
O diretor de Fiscalização do
Banco Central, Paulo Souza, explicou que, diferentemente de outras

Estadão Conteúdo
A nova linha de crédito para
empresas, que conta com R$ 127
bilhões em recursos, já pode ser
ofertada pelos bancos a partir de
terça-feira, 21, conforme informou
o Banco Central. Deste montante, pelo menos R$ 100 bilhões serão obrigatoriamente direcionados
a empresas menores, com receita
bruta anual de até R$ 100 milhões.
As regras para o funcionamento do chamado Programa de Capital de Giro para Preservação de Empresas (CGPE) foram aprovadas na
segunda-feira, 20, pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN) e detalhadas na manhã desta terça pelo BC.
A linha representa mais um esforço do governo para que o crédito chegue a empresas menores
em todo o Brasil neste período de
crise. Desde o início da pandemia
do novo coronavírus, o BC já anunciou uma série de programas para
irrigar o mercado de crédito, mas a
própria instituição reconhece que
as ações tomadas não deram conta de toda a demanda por recursos.
De acordo com o BC, o crédito
concedido pelas instituições financeiras via CGPE será destinado ex-

Mercado Agropecuário

Indicadores Econômicos
BOVESPA

21/07/20

CÂMBIO

21/07/20

DÓLAR COMERCIAL

INDICE BOVESPA
Baixa: 0,11%

104.309 pontos

Volume negociado: R$ 33,24 bilhões
100.400 101.790 100.553 102.888 104.426 104.309

EURO
Var. julho: -4,19%
R$ 5,211
R$ 5,212

Baixa: 2,43%
Compra
Venda

DÓLAR PTAX (Banco Central)

DÓLAR PARALELO

14/07

15/07

16/07

Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Bradesco PN
Viavarejo ON
Qualicorp ON
Magazine Luiza ON
Pão de Açúcar

17/07

20/07

21/07

%
+2,77%
-1,81%
+1,47%
+2,70%
-2,60%
-6,41%
-3,10%
+6,93%

R$
23,37
59,70
27,70
23,23
20,62
29,81
84,30
76,99

26.840,40
6.269,73
13.171,83
22.884,22

+0,60
+0,13
+0,96
+0,73

BOLSAS NO MUNDO
Dow Jones
Londres
Frankfurt
Tóquio

%

OURO - BM&F
21/07

var. dia
R$ 306,00 /grama

-1,29%

IR

DÓLAR TURISMO
Var. julho: -4,72%
R$ 4,83
R$ 5,45

Baixa: 2,33%
Compra
Venda

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

Var. julho: -3,26%
R$ 5,56
R$ 6,24

Baixa: 2,35%
Compra
Venda

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)

jan
0,19
0,21
0,71
0,29
0,48
0,09
-0,13
0,59
0,38

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

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

Iene
Libra esterlina
Peso argentino

R$ 0,0490
R$ 6,66
R$ 0,07

US$ 1 É IGUAL A:
Iene
Libra esterlina
Euro

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

abr
-0,23
-0,31
-0,01
-0,30
0,80
0,05
0,11
-0,18
0,22

mai
-0,25
-0,38
-0,59
-0,24
0,28
1,07
1,77
-0,54
0,20

106,84
0,79
0,87

jun
0,30
0,26
0,02
0,39
1,56
1,60
2,22
0,36
0,34

ano
0,36
0,10
0,37
0,34
4,39
4,54
6,40
0,55
1,74

12m
2,35
2,13
1,92
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 JUNHO

Venc.: empresas 20/7, pes.físicas 15/7, emp. domésticos 6/7. 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

POUPANÇA, TR

48,62

LOTES - ATACADO

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

POUP. ANTIGA
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

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

ano
0,00
0,00
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

12 m
0,00
0,00
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.

21/07/20

SOJA - saca 60kg

%
0,5000
0,5000

TR MÊS

OUTRAS MOEDAS X REAL

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

REAJUSTE ALUGUÉIS

BASE (R$)

MÊS
Abr/20
Mai/20

Var. julho: -4,70%
R$ 4,83
R$ 5,47

Baixa: 2,32%
Compra
Venda

Var. julho: -2,33%
R$ 6,0082
R$ 6,0105

Baixa: 2,08%
Compra
Venda

EURO TURISMO

Var. julho: -4,52%
R$ 5,2277
R$ 5,2283

Baixa: 2,52%
Compra
Venda

linhas de crédito lançadas na pandemia de covid-19, o CGPE terá o
risco totalmente assumido pelos
bancos, sem a participação do Tesouro Nacional. “O incentivo para
as instituições financeiras é a otimização do seu capital para absorver perdas inesperadas nesse programa”, afirmou.
Souza disse que R$ 127 bilhões hoje alocados pelos bancos
em ativos decorrentes de diferenças temporárias consomem R$ 105
bilhões do capital das instituições.
Com uma mudança autorizada pelo
BC, a disponibilização desses mesmos R$ 127 bilhões para operações de crédito para empresas consumirá apenas R$ 11 bilhões do
capital dos bancos.
“Com a liberação de capital
feita sobre esses ativos, entendemos que os bancos terão incentivos para emprestar, com capital suficiente para correr um pouco mais
de risco em suportar perdas significativas que podem ocorrer nesse crédito”, afirmou o diretor. “Para
cada R$ 1 de benefício na realocação de capital, a instituição financeira tem que ter emprestado R$ 1
via CGPE”, completou.

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$
114,00
112,00
107,00
107,00
107,00
107,00

SEM
0,9%
2,3%
0,9%
1,4%
0,9%
0,9%

30 d.
1,8%
2,8%
0,0%
0,9%
0,0%
0,0%

2,1%
4,4%
2,3%
1,1%
2,1%
2,2%

10,0%
10,6%
4,7%
6,9%
6,7%
4,5%

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

49,50
47,00
45,00
46,50
48,00
46,00

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)

21/07
2.085,52
221,15
495,13
277,39

DIA
1,10%
2,72%
-0,07%
0,54%

MÊS
5,68%
1,26%
-2,49%
2,32%

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

21/07/20

unidade

média
var.
var.
var.
PR - R$
diária
7 dias
30 dias
SOJA
saca 60 kg
99,71
-0,4%
1,3%
2,7%
MILHO
saca 60 kg
41,52
0,1%
0,6%
6,6%
TRIGO
saca 60 kg
58,21
0,0%
0,1%
0,8%
FEIJÃO CAR.
saca 60 kg
201,76
3,6%
4,2%
-23,1%
FEIJÃO PRETO
saca 60 kg
209,43
1,0%
5,4%
-1,7%
BOI GORDO
arroba, em pé
210,93
0,3%
1,0%
6,5%
SUÍNO
kg, vivo
5,63
7,2%
19,5%
33,7%
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$
99,00
42,00
59,00
210,00
5,50
-

Pato B.
R$
100,50
42,70
58,00
210,00
190,00
210,00
5,20
13,00
-

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

21/07/20
MILHO

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

FECH.
896,50
891,00

*DIF.
-6,50
-5,75

1 SEM.
2,6%
2,2%

1 MÊS
2,3%
1,8%

285,60
288,40

-5,80
-4,80

0,4%
0,5%

Cont.
set/20
dez/20

FECH.
322,75
330,75

*DIF.
-5,50
-5,00

TRIGO - US$cents por bushel

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

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

-1,3%
-0,6%

set/20
dez/20

527,75
533,75

1 SEM.
-1,8%
-1,7%

1 MÊS
-4,3%
-4,2%

(25,4 kg)

5,75
5,00

0,6%
0,5%

8,8%
8,0%

*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.
100,50
101,75

*DIF.
2,00
2,00

1 SEM.
3,2%
3,1%

1 MÊS
7,2%
6,1%

21/07/20
ALGODÃO

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

Cont.
out/20
dez/20

FECH.
62,91
62,95

*DIF.
-0,08
0,07

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

1 MÊS
5,0%
5,2%

*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

Social
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Book de 15 anos da Ana Luiza Silva Fêlix. Registro de Joelmir Gallina (Pingo Photos)
Abraão, mamãe Alessandra papai Fabrício Dutra.
Foto Casulo Baby Fotografia

Henrique Pessuro Sosin em sua sessão
fotográfica 9 meses. Ele é filho de Cassia e Eloir.
Foto Chicoski Digital

Gabriel Bim recebeu o batismo em 27 de
junho na Igreja Matriz Nossa Senhora de
Fátima, ele é filho de Franciele e Ronaldo
e irmão da Camila. Foto Chicoski Digital

Davi Luiz, mamãe Grasieli papai Marcos Moura.
Foto Casulo Baby Fotografia
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PASSATEMPO

TEMPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

Criadouro
de plantas ornamentais

Estrutura
somática
composta
de quitina

Salvador
Dalí,
pintor
catalão
Diz-se da
roupa que
não aperta o corpo

Desfecho festivo da
Graduação, em geral
realizado em clubes
ou casas de eventos

MÁX.

27°

Anotação
em uma
agenda
Continentes separados pela
cordilheira
dos Urais

13°

Arco, em
inglês
Ponto
cardeal

Tipo de
sofá que
se adapta
a cantos

LUA

CURITIBA

26°/11°

CASCAVEL

28°/14°

LONDRINA

29°/13°

ESTAÇÃO

INVERNO

NOVA

RADICCI

Interjeição
de espanto ou indignação

TELEFONES ÚTEIS
POLÍCIA
BOMBEIROS
SAMU

190
193
192

iotti

Diapasão
Canteiro
da rainha
das flores

Resposta afirmativa
Prenome do
autor de "O
Livro dos Espíritos"

(?)
alimentar:
o quimo
(Fisiol.)
A primeira
esposa
de Jacó
(Bíblia)

27°/12°

PROBABILIDADE DE CHUVA 60% | 10mm

Abreviatura de
"transitivo"
(Gram.)

A água
mineral
que "pinica" a boca

Local de
trabalho
do médico
legista
(?) de esturjão, ingrediente
do caviar
Instalação
produtora
de energia
renovável

MIN.

Nascido
por meio
de cesariana

Nikolai
Gogol,
contista
russo

F. BELTRÃO

QUARTA-FEIRA

Vanessa(?),
violinista
e atleta

"(?) opera": a novela da TV,
nos EUA

Atividade
teatral improvisada
nas ruas

401, em
algarismos
romanos
Estado
natal de
Guga
(sigla)

Anísio
Teixeira,
educador
baiano

Remédio
que provoca transpiração

ILUSTRAÇÃO

3/arc. 4/soap. 6/nonato. 9/home pages. 11/performance.

BANCO

Diz-se dos times
de juniores (fut.)
Página inicial de um
site da internet (pl.)

Sistema
de cor de
televisores

Isaac
Karabtchevsky
e Roberto
Minczuk
(Mús.)

PATO BRANCO

© Revistas COQUETEL

Entram em contato com a
nicotina mesmo sem
praticarem o tabagismo
A estrada sem curvas

Acessório
do dançarino de
frevo

www.simepar.br
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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

Dia em que haverá muita paz no
âmbito familiar. Muita felicidade íntima e proteção na vida social. Faça
higiene mental, se divertindo passeando e conhecendo novas coisas
à noite. Excelente ao trabalho.

Suas possibilidades de êxito estão
aumentadas neste dia. Pode conseguir grande progresso em muita coisa agora. Aproveite para colocar em dia seus assuntos pendentes
e resolver uma situação com a pessoa amada.

Algumas diﬁculdades na vida social
e familiar estão previstas para hoje.
Cuide também da saúde, da reputação e principalmente de seu dinheiro, pois está predisposto a gastar a
esmo.

Tudo dependerá de suas próprias
ações hoje. Momentos favoráveis
e desfavoráveis ao mesmo tempo. Evite atritos com pessoas desconhecidas qual for o motivo. Regular para o romance e bom para
os negócios.

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 dos mais afortunados, receberá
boas propostas de negócios ou trabalho, realizará boa parte de seus
sonhos, anseios e desejos, e viverá
momentos felizes ao lado da pessoa amada e dos familiares.

Uma fase difícil, em que deverá agir
com muita cautela, otimismo, inteligência e vivacidade, para que tudo
saia a seu modo. Tome cuidado com
os inimigos declarados e cuide da
saúde.

Dia excepcional. Benéﬁco para amizades e amor. Poderá ser premiado
através do esporte, jogos, sorteios,
loterias. Obterá favor de pessoas religiosas ou de autoridades.

Faça de tudo para aumentar seu
círculo de relações e de amigos
neste dia. Sucesso no trato com
pessoas idosas e crianças, patrões
ou empregados e lucros nos negócios relacionados com líquidos,
também está previsto.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

PEIXES 20/02 A 20/03

Aproveitando suas oportunidades para mudar, fazer novas amizades e arquitetar novos planos
para ganhar dinheiro, demonstrará ser uma pessoa prática. Tudo estará bem neste dia e até depois de
amanhã.

Tome cuidado com a precipitação.
Evite o nervosismo, ansiedade e a
desconﬁança em si mesmo. Portanto, acautele-se. As inﬂuências não
são propícias. Ótimas chances, no
terreno proﬁssional e amoroso.

Não será conveniente aventurar-se
em novos negócios. Cuidado com o
excesso de gastos. Mantenha-se em
suas atividades rotineiras e muitos
benefícios receberá em breve. Inﬂuência benéﬁca para a saúde.

Esmero e capricho demasiados
poderão resultar em perda de
tempo. Cuidado com o período
de escândalo e até de sedução
que terá de passar. Faça o que têm
a fazer com brevidade.

Opinião
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Assessoria/PMPB

Investimento em renda mínima e
criação de empregos
Francisco Sant’Anna

Na segunda-feira (20) a Secretaria Municipal de Agricultura de Pato Branco trabalhou
na colocação de base na estrada da comunidade de São João Batista, que receberá
reperfilagem asfáltica em um trecho de quatro quilômetros. Na sequência serão
realizadas intervenções em cerca de seis quilômetros na estrada da comunidade de
Independência a Teolândia.

Artigo

Seriado: Maria Madalena
Padre Judinei Vanzeto
O seriado com 60 episódios da série mexicana, produzida pela Sony Pictures Television e Dopamine para TV Azteca
e exibida, no Brasil, pela Netflix, apresenta Maria Madalena.
A série foi escrita por Lina Uribe, Darío Vanegas e Jaqueline
Vargas. Teve a produção executiva de Daniel Ucros e Juan
Pablo Posada. Também contou com diversos atores colombianos.
O seriado conta a história de Maria Madalena, desenvolvida num ambiente histórico, não convencional. Algo que se
passou na região da Judeia, com o personagem histórico Jesus de Nazaré. Dentro do contexto político de domínio do Império Romano e da cultura judaica. Os romanos dominavam
os territórios, mas não tocavam na cultura local, porque o interesse era focado na coletoria de impostos para manter o
exército e a luxuria do império.
O seriado apresenta um viés feminista pela protagonista Maria Madalena. Para os judeus as mulheres não tinham
vez, voz e nem espaço na sociedade. Eram consideradas submissas aos homens. Não poderiam aprender a ler, escrever
e participar nas sinagogas. Apenas obedecer, inclusive dizer
sim aos casamentos arranjados pelos pais e a todas as vontades do cônjuge.
Nessa ótica, o filme apresenta a mulher Maria Madalena
sempre num discurso emponderado. Questionando os valores da época. Desafiando uma sociedade machista, opressora e muito forte ainda em nossos dias. E nisso, ela encontrou
Jesus Cristo, o homem que mais a valorizou, acolheu e a respeitou enquanto mulher, colocando-a na mesma dignidade
do homem.
A série ainda mostra a vida de uma mulher apaixonada,
independente e diferente das mulheres da época. Madalena
cresceu num contexto complicado, contudo se tornou uma
mulher judia distinta numa sociedade dominada por homens
judeus e romanos.
Quando não tinha mais nenhuma esperança na vida e
no ser humano, Maria Madalena colocou-se na encruzilhada
do precipício entre a vida e a morte. Não vislumbrava sentido algum para continuar a viver e conviver. Ingressou numa
profunda crise existencial. A traição, a violência doméstica,
a exploração sexual e o desprezo da sociedade a colocaram
no fundo do poço. Ela não acreditava mais em si mesma, nas
pessoas e na religião.
Cada pessoa tem sua história e carrega as circunstân-

cias do passado e do presente. Tudo o que ocorre ao seu redor, desde o ventre materno, tem grande peso para sua vida
humana. Influências estas positivas ou negativas, tudo fica
registrado de algum modo em seu ser mais profundo.
O encontro pessoal de Maria Madalena com Jesus Cristo deu início a um processo contínuo de sentido ao seu viver.
Ela descobriu o verdadeiro amor de sua vida. Interessante
que em diversas cenas do filme, Madalena, movida pelo encanto e admiração por Jesus, acaba confundindo e desejando algo mais. Manifesta sua paixão e Jesus acolhe seus sentimentos, porém explica a razão de sua missão terrena. Ele
deixa um amor por outro amor mais profundo, isto é, fazer a
vontade do Pai no caminho de conduzir a humanidade à comunhão primeira.
Inicialmente, Madalena não entendeu e fez opção pelo
distanciamento de Jesus para evitar o sofrimento pela paixão
não correspondida. Mas, após um período de distância, ela se
aproxima novamente e acompanha a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sua condenação, subida ao calvário e morte na cruz. Foi ao sepulcro em busco de seu corpo para perfumá-lo. E no primeiro dia da semana é surpreendida com a
ressurreição de seu amado mestre. Somente após a experiência pessoal com o ressuscitado compreendeu a missão do
mestre e tornou-se testemunha do ressuscitado.
No dia 22 de julho de 2016, por desejo do Papa Francisco, foi estabelecida a festa de Santa Maria Madalena no calendário litúrgico. Santo Tomás de Aquino a nomeou como
“apóstola dos apóstolos”. São Gregório Magno se referia a ela
como: “Testemunha da misericórdia”.

Jornalista, técnico em Contabilidade, Licenciado em
Filosofia, Bacharel em Teologia, Especialização em
Gestão de Instituição de Ensino, Especialização em
Jornalismo Digital, diretor administrativo da Rádio
Vicente Pallotti e pároco da Paróquia São Roque de
Coronel Vivida-PR

Muitos desafios apresentaram-se à sociedade diante da severa crise
provocada pela pandemia do novo coronavírus. Assim, ganha urgência a
agenda de reformas reestruturantes, necessárias para enfrentar os problemas atuais e os que se acumulam para o futuro. O estímulo ao emprego e o financiamento de um programa amplo de renda básica são questões inadiáveis.
No mercado de trabalho, a pandemia escancarou a realidade. Temos
46,6 milhões de empregados formais, sendo 8,8 milhões de estatutários
(RAIS-2018). Por outro lado, cerca de 64 milhões de brasileiros (desempregados, informais, autônomos e microempreendedores) acessaram o auxílio emergencial de 600 reais por três meses. Com isso, ficou evidente a
disfuncionalidade alarmante na área laboral, que precisa ser enfrentada.
É certo que o País tem avançado na modernização de sua legislação
trabalhista nos últimos anos, proporcionando mais flexibilidade e segurança jurídica a quem emprega, sem descuidar da proteção aos funcionários. Porém, seguem elevadíssimos os encargos previdenciários pagos pelas empresas sobre a folha, de 20%, significando custo superior a R$ 250
bilhões por ano. Isso inviabiliza a criação de milhões de postos de trabalho, fundamentais para o desenvolvimento. Caso não houver mudança
expressiva, o quadro poderá agravar-se, considerando-se, ainda, o chamado desemprego tecnológico, mais incisivo sobre os trabalhadores menos qualificados.
Portanto, é imprescindível retomar o debate multidisciplinar sobre
renda mínima, pois não será viável manter por muito tempo o benefício
emergencial. O volume de recursos utilizados na pandemia está estimado
em R$ 154,4 bilhões, para três meses, enquanto o Bolsa Família consome
cerca de R$ 30 bilhões/ano. É possível que, a partir da retomada econômica, um programa mais amplo de renda mínima demande montantes anuais ainda maiores.
Há grupos no Congresso Nacional estudando uma fórmula para enfrentar a questão. Segundo seus estudos técnicos, ao se somarem diversos
programas assistenciais existentes, como o próprio Bolsa Família, abono
salarial e auxílio-creche, o orçamento envolvido é de R$ 92 bilhões e para
o pagamento de R$ 150,00 por pessoa, com adicional no mesmo valor por
criança de até seis anos, seriam necessários R$ 215 bilhões. Ainda sobre
renda básica, há outras discussões no âmbito de propostas de reformas tributárias sobre a possibilidade de um imposto de renda negativo ou devolução de tributos sobre consumo, mas isso diz mais respeito ao mecanismo
de como fazer do que à decisão de investir tais recursos.
Para desonerar o emprego formal e montar um programa de renda
mínima, é necessário buscar fontes de receitas robustas e sustentáveis, em
uma sociedade já onerada por carga tributária muito pesada em impostos
sobre consumo e no contexto de um setor público em crescente déficit orçamentário. Nas discussões dos últimos meses, vimos que o Imposto sobre
Bens e Serviços (IVA), proposto no Congresso, terá alíquota muito elevada,
e é difícil suportar mais aumentos.
Alternativa seria tributo sobre movimentação financeira, que enfrenta
rejeições, mas tem aceitação na grande maioria dos setores empresariais.
Baseado em estimativas da Receita Federal uma alíquota de 0,75% geraria arrecadação aproximada de R$ 225 bilhões. O simples fato de se destinarem tais recursos para financiar empregos formais e programas sociais afasta o principal argumento contrário, de que haveria maior ônus
para quem ganha menos. O montante permitiria prover orçamento de R$
123 bilhões para completar a renda mínima proposta no Congresso e mais
R$ 102 bilhões para desonerar parte da folha. Este último valor equivale a
40% dos encargos previdenciários pagos pelas empresas.
Outras discussões são necessárias: é melhor uma redução linear de
40% na contribuição patronal ou isentar o equivalente a um salário mínimo
da remuneração de cada trabalhador, como já se aventou, junto com um corte menor no encargo sobre o restante dos vencimentos? Tais hipóteses devem somar-se aos efeitos da reforma previdenciária. Também é importante
atenção ao fato de os recursos injetados via renda mínima traduzirem-se em
dinâmica econômica que gera retorno expressivo em impostos e reduz a demanda por outros gastos sociais. Ou seja, os R$ 215 bilhões por ano orçados
para este fim têm um custo final muito inferior para o Estado.
As mudanças aqui avaliadas, que corroboram a viabilidade do atendimento de milhões de brasileiros com emprego ou renda básica, promovendo justiça social, evidenciam a necessidade inadiável da sempre prometida
e jamais realizada reforma fiscal e tributária. Excetuando-se medidas contingenciais indispensáveis ao enfrentamento da pandemia, devem-se evitar paliativos e penduricalhos, pois não solucionam a questão e apenas
postergam os ônus e riscos de uma crescente taxação das pessoas físicas
e jurídicas. Sistema de impostos que concilie fomento econômico, equilíbrio orçamentário do Estado, justiça social e desenvolvimento é uma imposição da realidade.

Presidente do Instituto dos Auditores Independentes
do Brasil (Ibracon)
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PLANTÃO
Preso após
roubar celular

Um homem roubou o
celular de uma criança, no
fim da tarde de segunda-feira, no centro de Pato Branco. A Polícia Militar foi acionada e durante as buscas
localizou o suspeito, que estava com o aparelho furtado
e foi reconhecido pela vítima. O homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil e deverá responder
por roubo.

Recuperação
de bicicleta

A Polícia Militar foi informada segunda-feira à
noite sobre o furto de uma
bicicleta de um morador
do bairro Amadori, em Pato
Branco. A equipe policial realizava buscas nas imediações, quando localizou a bicicleta e prendeu o autor do
furto. O homem preso foi
conduzido, juntamente com
a bicicleta recuperada, à Delegacia da Polícia Civil para
as devidas providências.

Prisão em
Coronel Vivida

Durante patrulhamento na tarde de segunda-feira
pela rua Vicente Palotti, em
Coronel Vivida, a Polícia Militar abordou um Vectra, ocupado por três rapazes. Em
consulta no sistema Sesp,
os policiais constataram que
havia um mandado de prisão contra um deles, expedido pela Comarca de Quedas
do Iguaçu.
Os policiais realizaram
buscas no veículo e encontraram R$ 850,00, que os
rapazes não souberam informar a procedência. O veículo foi retido e conduzido
ao pátio da 3ª Companhia
da Polícia Militar. Já o procurado pela Justiça foi entregue no Departamento
Penitenciário (Depen), em
Pato Branco.

Cachorro é
atropelado

Um morador do bairro Cohapar IX, em Chopinzinho, acionou a Polícia no
fim da tarde de segunda-feira e informou que o condutor de um veículo atropelou
seu cachorro propositalmente, sendo que o cão de
pequeno porte estava morto em via pública na rua Pedro Dalpiva.
Ele acrescentou que
possui câmeras que filmaram o atropelamento e quer
representar contra o condutor do veículo. Os policiais realizaram buscas, mas
não encontraram o autor do
atropelamento. O caso foi
repassado para investigação
da Polícia Civil.

O rapaz preso pela Polícia Civil tem uma extensa ficha criminal
Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

A Delegacia da Mulher
de Pato Branco, com apoio
da Denarc, prendeu na terça-feira (21) um rapaz pelo
crime de armazenamento de fotografias de criança e adolescente em cenas
de nudez. Ele também teria mantido relação sexual com a sobrinha, de 14
anos, além de ter fotografa-

do e filmando a adolescente e mantido as imagens no
seu celular.
A delegada Franciela Alberton informou que o rapaz estava residindo há 15
dias em Pato Branco, com o
irmão e a cunhada. Ele abusou da confiança dos familiares ao manter relação sexual com a sobrinha, além
de fotografar e filmar a adolescente, mantendo as imagens em seu celular, onde

Preso acusado
de armazenar
cenas de
nudez de
adolescente
também foram encontradas
fotografias da neta da família, uma menina de apenas
quatro anos.
Fraciela informou que
esse tipo de crime prevê
pena de um a quatro anos
de reclusão. O rapaz foi
atuado em flagrante e o
procedimento será encaminhado para análise do Juiz
de Direito.
Segundo a delegada,
durante a confecção do Bo-

letim de Ocorrência na Delegacia da Mulher e identificação do investigado,
foi possível apurar que
ele tem uma extensa ficha
criminal. O rapaz responde por tentativa de homicídio qualificado, disparos
de arma de fogo, violência
doméstica e crimes contra
o patrimônio.
De acordo com a delegada, nas últimas semanas
receberam várias denúncias

relacionadas a esse tipo de
crime. Foram realizadas diversas buscas e apreensões
nas residências de investigados. Ela alerta para que
não sejam armazenadas ou
repassadas cenas ou vídeos
de crianças e adolescentes
em situação de nudez ou envolvendo pornografia, pois
se configura crime tanto
para quem transmite como
para quem recebe e armazena o material.

Idoso é encontrado morto dentro de rio em Coronel Vivida
A Polícia Militar foi comunicada, na tarde de terça-feira (21), que um idoso
havia sido encontrado morto pelo seu filho dentro de
um riacho na comunidade
de Caravaggio, interior de
Coronel Vivida. Trata-se de
Oldorico Guilardi, 81 anos,
que não tinha ferimentos

pelo corpo. A desconfiança
é de que ele tenha sofrido
um acidente ou mal súbito e
caído no rio.
O filho de Oldorico disse aos policiais que ao encontrar seu pai tentou reanimá-lo, mas ele já estava
morto. A Polícia Civil e um
perito do Instituto de Cri-

minalística fizeram levantamento no local do possível
afogamento. Em seguida,
o corpo do idoso foi encaminhado para necropsia
no Instituto Médico Legal
(IML) de Pato Branco. A Polícia Civil aguarda o laudo
do IML, que deverá indicar
a causa da morte.

Mangueirinha

Um acidente de trabalho causou a morte de um
homem terça-feira na comunidade de Sthil, em Mangueirinha. Celso Luiz Esposito, 48 anos, conhecido por
“Alemão”, estava trabalhando com um caminhão munck quando uma madeira ro-

lou sobre o seu corpo.
A Polícia Militar esteve
no local e um perito do Instituto de Criminalística fez
o levantamento do acidente
de trabalho. Posteriormente, o corpo de Celso foi encaminhado para necropsia
no Instituto Médico Legal
(IML) de Pato Branco. (AB)

Incêndio de grandes proporções em empresa de SLO
Um incêndio de grandes
proporções atingiu a empresa Enele, localizada no acesso Sul, em São Lourenço do
Oeste (SC), na tarde de terça-feira (21). A empresa trabalha com móveis sob medida e estofados.
Moradores em diversos pontos da cidade conseguiam ver a grande quantidade de fumaça que saia
da empresa. Por volta das
14h45, o trabalho do Corpo

de Bombeiros continuava
em um dos barracões atingido pelo incêndio, que foi
controlado no final da tarde.
A ambulância do Samu
também foi acionada. Informações
extraoficiais
dão conta de que o barracão continha muitos produtos de alta combustão. Cinco funcionários estariam
dentro do barracão que foi
consumida pelo fogo e um
deles teria entrado em óbi-

Angela Maria Curioletti

to. O nome da vítima não
tinha sido divulgado até o
fechamento dessa edição.
(Portal Minutta)

Um funcionário
da empresa teria
morrido durante
o incêndio

Polícia Militar recupera baterias furtadas em Clevelândia
Em patrulhamento segunda-feira à noite pelo
bairro São Joaquim, em
Clevelândia, a Polícia Militar tentou abordar um Fiat/
Uno, que estava em atitude suspeita. No entanto, ao
perceber a aproximação
da viatura o motorista em-

preendeu fuga e durante
o acompanhamento tático
abandonou o veículo e tentou fugir entre residências,
mas foi alcançado e detido.
No interior do veículo os policiais encontraram
três baterias, que o adolescente detido, de 17 anos, e

mais dois comparsas tinham
furtado do interior de uma
empresa. Os outros dois envolvidos não foram localizados. O rapaz, o veículo e as
baterias recuperadas foram
entregues na Delegacia da
Polícia Civil para as devidas
providências.

Já em Pato Branco, a
Polícia Militar realizava patrulhamento na Baixada Industrial quando avistou um
homem empurrando um Escort. O suspeito, ao perceber a viatura, embarcou no
carro e empreendeu fuga,
mas quando percebeu que

iria ser preso abandonou o
veículo e fugiu por um matagal, não sendo localizado.
O Escort, que tinha sido furtado no bairro Alvorada, foi
conduzido à Delegacia da
Polícia Civil, onde seria devolvido para o seu proprietário. (AB)

Esporte

diariodosudoeste.com.br
22 de julho de 2020

Gre-Nal marca o retorno do
Campeonato Gaúcho

Danilo Avelar
está motivado
para o clássico
Divulgação

Diego Souza
disse que
voltar logo
com um
clássico
dá uma
motivação
ainda maior
Após mais de quatro meses de paralisação em função da pandemia do coronavírus,
o futebol no Rio Grande do Sul vai voltar. E o
confronto que marca a retomada é o clássico Gre-Nal, que acontece nesta quarta-feira,
às 21h30, no Estádio Centenário, em Caxias
do Sul. Na manhã de terça-feira, o Tricolor
fez o último treino para o duelo, dando os
ajustes finais para voltar a entrar em campo
em uma partida.
A atividade aconteceu durante toda manhã e contou com um treino de dois toques,
tradicional recreativo às vésperas dos jogos.
O técnico Renato Gaúcho também orientou
os atletas em um treino específico de bola
parada.
Experiente em Gre-Nal e autor do gol
que deu a vitória no último clássico de 2020
pelo Gauchão, Diego Souza falou sobre o retorno às competições e da preparação do

grupo para o jogo. “É maravilhoso poder
voltar a trabalhar, a ter jogos depois de um
longo período de parada. E voltar logo com
um clássico dá uma motivação ainda maior.
A gente sabe da dificuldade que é o jogo e
que representa muito no nosso clube. Estamos bem preparados, apesar do longo
tempo sem jogar. As condições são diferentes, com estádio sem torcida, mas estamos bem focados e trabalhando psicologicamente para fazer um grande jogo”,
projetou o camisa 9.

Internacional

A equipe do Internacional tem mais um
desfalque para o Gre-Nal. A diretoria do clube divulgou na terça-feira que mais um jogador foi diagnosticado com o coronavírus.
O jogador, cujo nome não foi revelado, está
assintomático, mas está fora do clássico.

O Internacional já realizou 700 exames
em seu elenco desde o retorno dos treinamentos em maio por causa da pandemia do
novo coronavírus. O teste positivo do atleta
soma o quarto do time colorado para o duelo tradicional diante do Grêmio.
A delegação, liderada pelo técnico argentino Eduardo Coudet, seguiu para Caxias
do Sul, local do jogo. Depois do clássico, o
Inter vai enfrentar Esportivo e Aimoré.
O Campeonato Gaúcho foi paralisado a
três rodadas do fim do segundo turno, que
será seguida por semifinal e final. Se o campeão não for o Caxias, que faturou o primeiro turno, o torneio terá uma decisão. Caso
isso não aconteça, poderá haver um conflito
de datas para a disputa da final em dois jogos, pois a CBF prevê o início do Campeonato Brasileiro para o fim de semana dos dias
8 e 9 de agosto. (Assessoria)

Série Ouro do Paranaense tem nova fórmula de disputa
Dirigentes da Federação Paranaense de
Futsal e representantes dos clubes da elite
do futsal no Estado participaram terça-feira, via videoconferência, do congresso técnico da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal 2020. A competição recebeu
uma nova fórmula de disputa e começará a
partir de 22 de agosto. O Pato Futsal foi representado pelo supervisor Gérson Móvio.
A Série Ouro conta com a participação de 14 equipes, que foram divididas em

dois grupos, contendo sete times em cada.
O Pato Futsal está no grupo “A”, ao lado de
Cascavel, Dois Vizinhos, Marreco, Ampére,
São José dos Pinhais e Chopinzinho. No grupo “B” estão Marechal, Campo Mourão, Foz
Cataratas, Umuarama, Toledo, Palmas e Siqueira Campos.
Seguindo o regulamento da competição, as equipes jogarão entre si, em turno
único e dentro dos respectivos grupos, sendo que os quatro primeiros de cada grupo

São Paulo inscreve o atacante Paulinho
Estadão Conteúdo
O São Paulo inscreveu o atacante Paulinho no lugar de Antony para a disputa da
reta final do Paulistão, que será retomado nesta quarta-feira. Antony foi negociado com o Ajax e se transferiu para o futebol holandês durante a pandemia do novo
coronavírus.
Paulinho Boia, como é conhecido, poderá disputar as duas rodadas finais da primeira fase do Estadual e também o mata-mata.
O jogador de 22 anos foi revelado em Cotia,
onde atua a base do São Paulo, e está retornando ao clube brasileiro após ser emprestado para o Portimonense, de Portugal, em
2018.
No ano passado, ele defendeu o São

Bento, também por empréstimo. E disputou
a Série B do Campeonato Brasileiro. No começo desta temporada, ele esteve perto de
se transferir para o Cruz Azul, do México,
porém foi reprovado nos exames médicos.
A inclusão de Paulinho na lista de jogadores foi possível porque a Federação Paulista de Futebol (FPF) abriu uma exceção
neste Estadual para novas inscrições em razão do tempo em que os jogadores ficaram
parados, na pandemia do novo coronavírus.
Haverá nova oportunidade de inclusão
de atletas no Paulistão nos próximos dias,
visando a disputa do mata-mata. Para a fase
de quartas de final em diante, cada time poderá substituir quatro atletas na relação original. O prazo é o dia 28 deste mês.

A15

avançam para os playoffs: 1ºA x 4ºB; 2ºA x
3ºB; 1ºB x 4ºA e 2ºB x 3ºA. Os jogos serão
em ida e volta, seguindo no mesmo formato
nas semifinais e finais.
A estreia do Pato Futsal será contra o
Dois Vizinhos. A tabela oficial dos jogos ainda será divulgada pela Federação Paranaense. (Assessoria Pato Futsal)

Estadão Conteúdo
Voltar a jogar após mais de quatro meses afastado dos gramados e logo
diante do rival Palmeiras é motivo de
grande motivação para o zagueiro Danilo Avelar, do Corinthians. Recuperado da
pubalgia (dor na região do púbis), o jogador diz estar pronto para jogar, nesta
quarta-feira, às 21h30, em Itaquera.
“Voltar com um clássico é uma cereja do bolo. O cara que ama o futebol vai
voltar com o olho brilhando. A gente vem
bem mais motivado, confiante. Analisei
de fora, o que é interessante também. O
time está motivado e confiante, certeza
que nesta quarta a gente pode dar o nosso melhor e dar o resultado”, disse o jogador, que deverá ser utilizado pelo técnico
Tiago Nunes na quarta zaga, ao lado de Gil.
Durante a entrevista coletiva, na terça-feira, Danilo Avelar preferiu não cravar sua escalação, mas analisou o que poderá fazer na nova função. “Precisa de
tempo, isso é inevitável. Tenho companheiros que vão me ajudar, uma comissão que sempre me passa dados, números, vídeos, consigo ver meus erros nos
treinamentos, é ali que a gente corrige.”
O jogador revelou suas experiências
na nova posição, que deverá herdar de
Pedro Henrique, que foi para o Athletico-PR. “Partida oficial como zagueiro ainda
não fiz, o máximo que joguei foi um tempo, 45 minutos no Torino e um tempo na
Flórida Cup. Parece que é próximo lateral de zagueiro, mas exige uma atenção
redobrada, movimento de corpo, tenho
procurado perguntar, pesquisar, errar de
propósito para ver o que pode dar de consequência para não fazer no campo. Chegar aos 100% exige jogos. Fisicamente,
mentalmente, confiante? Sim. Mas, o jogo
te permite muitas coisas.”
O atleta analisou o retorno do futebol
alemão para dar uma ideia do que imagina como serão os jogos pelo Paulistão
no retorno após pandemia. “Se a gente
for olhar os primeiros jogos, acho que foi
na Alemanha que começou, você via um
ritmo mais devagar, uma cautela maior,
mais lenta, não sei se é falta de torcida,
não embala. Confesso que estou curioso,
acho que nunca teve isso, quatro meses
de paralisação e uma volta num clássico.
É estranho até para nós. Temos que encontrar um equilíbrio físico e mental, vai
ser novidade até para nós em termos de
ritmo, velocidade de jogo” destacou.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS ASSOCIADOS

2º REGIST RO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PAT O BRANCO - PR

Assembleia Geral Extraordinária

LE ON ARD O LU IZ SE LBACH - OF IC IAL T ITULAR

EDITAL DE LOTEAMENTO
LEONARDO LUIZ SELBACH, Oficial Titular do 2º Serviço de Registro Geral de Imóveis da
Comarca de Pato Branco-PR, FAZ PÚBLICO, para ciência de todos os interessados, em
cumprimento ao disposto no art. 19 da Lei nº 6.766/79, que ILDO CHIOQUETTA, CPF nº
071.413.009-53, e esposa MARIA CARMEM PAGLIOSA CHIOQUETTA, CPF nº 396.084.769-68,
CREFITUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ nº 15.094.421/0001-04, JVG
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ nº 10.143.496/0001-06, LEANDRO
CHIOCHETTA, CPF nº 008.867.059-75, e esposa DAIANA COVATTI DA SILVA MATOS
CHIOCHETTA, CPF nº 049.043.539-43, CHIOCHETTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
EIRELI, CNPJ nº 15.727.070/0001-13 e MARCANTE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA,
CNPJ nº 13.870.859/0001-01, requereram, nos termos do art. 18 da Lei nº 6.766/79, o registro de
loteamento do imóvel matriculado sob nº 21.444, constante no Livro 2 desta Serventia Registral,
com a área superficial de 104.027,00m², situado no “Imóvel Ildo Chioquetta e Outros”, na Planta
Urbana do Município de Pato Branco-PR, denominado “LOTEAMENTO VÔ ALBINO
CHIOQUETTA”, tendo sido o projeto aprovado pelo Município de Pato Branco -PR, na forma do
Alvará nº 21.125/2019 de 24/04/2019 e da Carta de Aprovação de Loteamento nº 01/2019, de
20/02/2019, com prorrogação da aprovação pela municipalidade em 10/03/2020, conforme
Certidão nº 17/2020 da Secretaria de Planejamento Urbano do Município de Pato Branco-PR. Sua
área ficou assim distribuída: Quadra 1693, com 7.192,75m², composta por 07 lotes; Quadra 1719,
com 403,50m², composta por 01 lote; Quadra 1736, com 3.342,30m², composta por 06 lotes;
Quadra 2147, com 5.640,09m², composta por 14 lotes; Quadra 2148, com 5.024,59m², composta
por 13 lotes; Quadra 2149, com 5.475,50m², composta por 14 lotes; Quadra 2150, com
10.545,53m², composta por 28 lotes; Quadra 2151, com 5.009,19m², composta por 13 lotes;
Quadra 2195, com 8.144,36m², composta por 08 lotes. Área total de lotes: 50.777,81m²; Área
Remanescente do Imóvel Chioquetta e outros: 17.788,11m², Área de Proteção do Aeródromo 1
(AP-AR1): 12.225,02m², Área de Preservação de Recursos Hídricos (APRRH): 5.593,50m², Área
total ocupada pelas ruas/sistema viário: 17.642,56m², denominadas de Prolongamento da Rua
Ernesto Ruchil, Prolongamento da Rua Martin Afonso de Souza, Prolongamento da Rua Jair Comin,
Rua João Baptista Sbaraini, Rua Miguel Ballan, Rua Rosa Haack Nezello, Rua Oladir Valentim
Desconsi. Da área de 104.027,00m² a ser Loteada, a área de 17.642,56m² de Ruas passará ao
Município de Pato Branco-PR, sendo que a área de 7.616,67m² de reserva municipal, referente ao
presente loteamento, foi antecipadamente doada com a área de 1.330,05m² na matrícula nº 17.555,
hoje matrícula nº 22.101 deste Oficio, que seria equivalente a área de 7.536,95m² (deste
loteamento) e com a área de 14,06m² doada na matrícula nº 17.048, hoje matrícula nº 24.416 deste
Ofício, que seria equivalente a área de 79,72m² (deste loteamento), ou seja, a área de 1.344,11m²
doada antecipadamente, seria equivalente a área de 7.616,67m² de reserva municipal deste
loteamento. Os documentos apresentados foram prenotados sob nº 99.868, em 21/05/2020, e
encontram-se à disposição dos interessados neste 2º Registro de Imóveis, situado à Avenida
Brasil, nº 938, centro, no Município de Pato Branco-PR [Tel.: (46) 3224-5140 e site:
www.pb2ri.com.br]. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados em relação ao referido
loteamento deverão ser apresentadas no prazo de 15 (quinze) dias, corridos, sendo que pelo Covid19 o prazo foi dobrado (30 dias corridos), contados da última publicação deste Edital. Findo o prazo
sem impugnação, será feito imediatamente o registro, na forma do art. 19, § 1º, da Lei nº
6.766/79. Dado e passado neste Município de Pato Branco-PR, aos 17 de julho de 2020.
[ORIGINAL ASSINADO]

LEONARDO LUIZ SELBACH
OFICIAL TITULAR

O INSTITUTO DE SAÚDE SÃO LUCAS, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.092.615/0001-05, com sede na Rua
Dr. Silvio Vidal, 67, Pato Branco - Paraná, FAZ SABER aos associados da referida
empresa que no dia 28 de julho de 2020, às 18h35min, em primeira convocação
com 2/3 dos associados aptos a votar e 19h35m horas em segunda convocação
com o mínimo de 10 membros associados aptos a votar. O local da A.G.E. será no
Auditório do Hospital São Lucas de Pato Branco, com a seguinte pauta: A) Extinção
do CNPJ Realeza
Dr. João Petry
Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS ASSOCIADOS
Assembleia Geral Ordinária
O INSTITUTO DE SAÚDE SÃO LUCAS, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.092.615/0001-05, com sede na Rua
Dr. Silvio Vidal, 67, Pato Branco - Paraná, FAZ SABER aos associados da referida
empresa que no dia 28 de julho de 2020, às 18h15min, em primeira convocação
com 2/3 dos associados aptos a votar e 19h15m horas em segunda convocação
com o mínimo de 10 membros associados aptos a votar. O local da A.G.O. será no
Auditório do Hospital São Lucas de Pato Branco, com a seguinte pauta: A)
Prestação de contas ano 2019 B) Parecer do Conselho Fiscal C) Aprovação
das contas do ano 2019.
Dr. João Petry
Diretor Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ
ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2020 – PROCESSO Nº. 053/2020 REGISTRO DE PREÇOS Nº.
021/2020 TIPO: Menor Preço Por Lote Data de abertura: 15/07/2020 Horário: 09 horas Objeto: “Registro de preços
para eventuais e futuras prestação de serviços de som de rua; sonorização para eventos; gravação digital; revelação
de fotos; e, locação de equipamentos para eventos, para fins de atendimento a todas as Secretarias Municipais”, pelo
prazo de 12 (doze) meses, nas quantidades e especificações mencionadas no Termo de Referência anexo “I” do
edital. Após o recebimento das propostas e análise da documentação, a Equipe de Apoio do Pregão constatou que a
empresa abaixo identificada apresentou a sua documentação em conformidade com as exigências previstas edital,
adjudicando os lotes/itens licitados na forma adiante mencionada: VENCEDOR:
PROPONENTE: EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA – EPP., inscrita no CNPJ nº. 21.061.770/0001-14.
Descrição
Valor Unit. Valor Total
Lote Item Quant. Unid.
(R$.)
(R$.)
01 01 120 Unid. Locação de Pequeno Porte em pedestal para eventos. Contendo 683,33 81.999,60
no mínimo 04 (quatro) caixas de som de 500watts mts, 02
retornos, mesa com no mínimo de 12 canais, potência mínima de
3.000watts RMS; 02 (dois) microfones sem fio, 02 (dois)
microfones com fio e pedestal, 01 notebook, equalizador, cabos e
acessórios e o operador técnico responsável. Incluso a entrega,
montagem, desmontagem e retirada dos equipamentos. Para
evento com duração de até 03 (três) dias.
02 01 50 Unid. Locação de Médio Porte: Contendo no mínimo 02 (duas) Torres 869,00 43.450,00
de Som Stéreo - 04 (quatro) caixas de grave de no mínimo
1.000watts RMS, com 02 (dois) alto-falantes de no mínimo 18
polegadas, no mínimo 04 try-ways com 1.000watts RMS,
amplificação necessária com processador digital de áudio. 02
(dois) retornos de no mínimo 500watts RMS, 02 (dois) microfones
sem fio, mesa digital com no mínimo de 16 canais, no mínimo 08
(oito) microfones com pedestal, 01 (um) notebook, equalizador de
no mínimo 60 bandas, cabos e acessórios, com o operador
técnico responsável. Incluso a entrega, montagem, desmontagem
e retirada dos equipamentos. Para evento com duração de até 03
(três) dias.
03 01 02 Unid. Locação de Grande Porte: Shows e Apresentação ao Vivo – 4.495,00 8.990,00
Contendo no mínimo 08 (oito) caixas de grave de no mínimo
1000watts RMS, com no mínimo 02 alto-falantes de 18
polegadas, 08 line-array com no mínimo 1000watts RMS,
amplificação necessária com processador digital, no mínimo 08
retornos de 500watts RMS, no mínimo 04 (quatro) microfones
sem fio, mesa digital de no mínimo 32 canais, 01 cubo para
contra-baixo, 01(um) cubo para guitarra, 01(uma) bateria
completa, no mínimo 16 (dezesseis) microfones com pedestal,
01(um) notebook, no mínimo 04(quatro) equalizadores de 60
bandas, cabos e acessórios, com Operador responsável. Incluso
a entrega, montagem, desmontagem e retirada dos
equipamentos. Para evento com duração de até 03 (três) dias.
04 01 02 Unid. Locação de Sistema de Iluminação: Contendo no mínimo 20 5.050,00 10.100,00
(vinte) colortram de 1.000watts; no mínimo 20 (vinte) set light de
1.000watts; no mínimo 36 (trinta e seis) refletor par 64 foco 5; no
mínimo 02 (dois) canhão seguidor HMI 1.200; no mínimo 01 (uma)
mesa de 24 canais; no mínimo 04 (quatro) rack dimer de 24.000
watts; Cabos necessários. Treliças necessárias para fazer o gride
quadrado. Incluso a entrega, montagem, desmontagem e retirada
dos equipamentos. Para evento com duração de até 03 (três)
dias.
05 01 10 Hora Locação de Sistema de Imagem: Contendo no mínimo 02 (dois) 522,00
5.220,00
projetores de 4.000 lumens; no mínimo 02 (duas) telas para
projeção de 3X4m (três por quatro metros); Central Digital; no
mínimo 02 (duas) câmeras profissionais HD. Incluso a entrega,
montagem, desmontagem e retirada dos equipamentos. Bem
como a edição e entrega de material em DVD editado.
06 01 02 Unid. Locação de 12 (doze) caixas de som com no mínimo 300watts 1.148,50 2.297,00
cada uma. Incluso a entrega, montagem, desmontagem e retirada
dos equipamentos. Para evento com duração de até 03 (três)
dias.
07 01 10 Unid. Locação de Microfone condenser de contato ou dinâmico over hall
63,00
630,00
para instrumentos musicais e/ou coral. Incluso a entrega,
montagem, desmontagem e retirada dos equipamentos. Para
evento com duração de 01 (um) dia.
08 01 20 Hora Locação de Projetor multimídia 4.000 lumens. Incluso a entrega, 221,50
4.430,00
montagem, desmontagem e retirada dos equipamentos.
09 01 20 Unid. Locação de Microfone com fio e pedestal. Incluso a entrega,
43,65
873,00
montagem, desmontagem e retirada dos equipamentos. Para
evento com duração de 01 (um) dia.
10 01 20 Unid.PREFEITURA
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desmontagem e retirada dos equipamentos. Para evento com
duração de 01 (um) dia.
400 Hora Som de rua para atividades, festividades e campanhas de todas
78,92
31.568,00
Secretarias Municipais, incluso a edição de texto pertinente ao
evento que será divulgado.
12 01 100 Hora Gravação digital, com material entregue em DVD.
389,99 38.999,00
13 01 300 Unid. Foto tamanho 10x15 cm de eventos, obras, inaugurações e
5,76
1.728,00
festividades relacionadas ao Município.
14 01 300 Unid. Foto 10x15cm, somente impressão em papel (revelação) de
2,87
861,00
arquivos enviados pelo solicitante.
15 01 12 Unid. Sonorização de eventos, disponibilizando aparelhos de som, 686,50
8.238,00
contendo no mínimo: dois microfone sem fio, duas caixas de som
de no mínimo 300 watts com pedestal, cabos e acessórios e
operador técnico. Incluso a entrega, montagem, desmontagem e
retirada dos equipamentos. Para evento com duração de até 03
(três) dias.
Nada, mas havendo a informar, o senhor Pregoeiro deu por finalizado o presente parecer, o qual vai a assinado pelo
mesmo. Clevelândia, 21 de julho de 2020. DIONATAN R. C. DE OLIVEIRA Pregoeiro
11 01
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2020 – PROCESSO Nº. 058/2020 TIPO: Menor Preço Global
O Município de Clevelândia, Estado do Paraná, avisa aos interessados que fará realizar licitação no dia 05/08/2020,
às 10:00 horas, na Sala de Licitações, sito à Praça Getúlio Vargas, 71 – Centro – Clevelândia – Pr., na modalidade de
Pregão, na forma Presencial, tendo por objeto a “contratação de empresa especializada em fornecimento de
infraestrutura em nuvem, visando o armazenamento dos bancos de dados, controle de gestão de backups e
manutenção dos softwares do Município”, pelo prazo de 12 (doze) 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, no site www.clevelandia.pr.gov.br, ou ainda, pode ser solicitado através dos e-mails
licitacoes.clevelandia@gmail.com e/ou licitacoes@clevelandia.pr.gov.br. Clevelândia, 21 de julho de 2020. DIONATAN
R. C. DE OLIVEIRA PREGOEIRO

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
GUARATA COMPENSADOS LTDA., torna público que recebeu do IAP, a
Licença Prévia para a atividade de Fabricação de madeira laminada e de chapas
de madeira compensada, prensada e aglomerada a ser implantada na Rua João
Luiz Ogliari nº 89, Parque Industrial Derossi Carneiro, Município de
Clevelândia/PR. Licença 186177 Vencimento 16/07/2022.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
WILLIAN JUNIOR GERHARDT- EIRELI, torna público que irá requerer
junto ao IAP, a Licença Prévia para a atividade de fabricação de tintas e
revestimentos a base de água, a ser instalada na Avenida Industrial nº 377,
Parque Industrial, município de Pato Branco/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INTALAÇÃO
GUARATA COMPENSADOS LTDA., torna público que irá requerer ao IAP,
a Licença de Instalação para a atividade de Fabricação de madeira laminada e
de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada a ser implantada na
Rua João Luiz Ogliari nº 89, Parque Industrial Derossi Carneiro, Município de
Clevelândia/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE
OPERAÇÃO
AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA., torna público que recebeu
do AP, a Renovação de Licença de Operação para a atividade de abatedouro de
bovinos e suínos, implantada na Rodovia Br 373 Km 439, Linha Capivara,
município de Sulina/PR. Licença 186506-R2 Vencimento 21/07/2030.
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Edição nº 7684
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
ATA DE PARECER TÉCNICO DE EMPRESA
LFM FISIOTERAPIA LTDA
CNPJ: 09.943.891/0001-94
CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2019
Aos 20 (vinte) dias do mês de julho do ano de 2020, às 10h30min, na sala de Abertura e de Licitações da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pato Branco – Estado do Paraná, localizada na Rua Paraná, nº 1605, Centro, CEP: 85.501025, reuniram-se os membros da Comissão Especial de Vistoria, que subscrevem
a presente ata ao final, para certificarem a documentação da análise técnica da capacidade instalada da empresa: LFM Fisioterapia Ltda, CNPJ 09.943.891/000194, referente ao Chamamento Público nº 03/2019, que tem por objeto o chamamento para credenciamento de instituições privadas prestadoras de Serviços em
Apoio a Diagnose e Terapia. Depois de acatado o Parecer Técnico emitido pela
Comissão Especial de Vistoria, nomeada pela Portaria 693/2019, registrou-se que
a empresa: LFM Fisioterapia Ltda, CNPJ 09.943.891/0001-94, está apta a iniciar
com a prestação de serviços. Encaminha-se para contratação a documentação da
empresa: LFM Fisioterapia Ltda, CNPJ 09.943.891/0001-94, conforme quantidades, serviços e valores constantes na proposta. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente sessão, que depois de lida e aprovada, vai assinada
pelos participantes da sessão. Christine Mari M. Cardoso; Sabrina P. Rigon; Medianeira S. Pernanguá – Membros.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
ATA DE PARECER TÉCNICO DE EMPRESA
ORTOTRAUMA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA
CNPJ: 05.866.635/0001-90
CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2019
Aos 20 (vinte) dias do mês de julho do ano de 2020, às 11h00min, na sala de Abertura e de Licitações da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pato Branco – Estado do Paraná, localizada na Rua Paraná, nº 1605, Centro, CEP: 85.501025, reuniram-se os membros da Comissão Especial de Vistoria, que subscrevem
a presente ata ao final, para certificarem a documentação da análise técnica da capacidade instalada da empresa: Ortotrauma Clínica de Fisioterapia Ltda, CNPJ
05.866.635/0001-90, referente ao Chamamento Público nº 03/2019, que tem por
objeto o chamamento para credenciamento de instituições privadas prestadoras
de Serviços em Apoio a Diagnose e Terapia. Depois de acatado o Parecer Técnico emitido pela Comissão Especial de Vistoria, nomeada pela Portaria 693/2019,
registrou-se que a empresa: Ortotrauma Clínica de Fisioterapia Ltda, CNPJ
05.866.635/0001-90, está apta a iniciar com a prestação de serviços. Encaminha-se para contratação a documentação da empresa: Ortotrauma Clínica de Fisioterapia Ltda, CNPJ 05.866.635/0001-90, conforme quantidades, serviços e valores constantes na proposta. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada
a presente sessão, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos participantes da sessão. Christine Mari M. Cardoso; Sabrina P. Rigon; Medianeira S. Pernanguá – Membros.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Extrato Termo de Aditamento nº 01/2020 - Contrato nº 140/2019 GP. Inexigibilidade nº 44/2019, Chamamento Público nº 05/2018. PARTES: Município de Pato
Branco e Hospital da Visão de Pato Branco Ltda - ME. OBJETO: Prestação de Serviços de Apoio a Diagnose e Terapia, em procedimentos de Média e Alta Complexidade Ambulatorial, visando o atendimento aos usuários do Sistema Único de
Saúde - SUS residentes no Município de Pato Branco, bem como aos usuários referenciados conforme pactuações firmadas via Secretaria Municipal de Saúde de
Pato Branco, com valores constantes da Tabela SUS Nacional. ADITAMENTO:
Do Prazo: Com base na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, especialmente
seu artigo 57, inciso II, conforme prevê a cláusula Quinta, Inciso I, do Contrato
original, bem como justificativa apresentava pela Secretaria Municipal de Saúde,
as partes pactuam a prorrogação do prazo fixado para execução do objeto até 19
de julho de 2021. Do Valor: Com base na Cláusula Quinta, inciso I, do Contrato
original, bem como justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde,
as partes pactuam aditivo de valor, com supressão, justificada pelo Departamento
de Auditoria, Controle e Regulação, pelo ajuste dos quantitativos e valores, dentro da margem legal, do item: 14 do lote 4; dos itens: 4, 26, 44, 45, 47, 51, 53 e 54
do lote 12, pela redução em 20% do quantitativo dos itens: 15 e 19 do lote 4, itens:
2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 16 do lote 6, itens: 23, 24, 36 e 41 do lote 12, reduzir
em 25% o quantitativo dos itens: 37 e 42 do lote 12, aumentar em 20% o quantitativo dos itens: 13, 15 e 19 do lote 6, aumentar em 25% o quantitativo dos itens:
24 e 28 do lote 4, e do item 3 do lote 6. Dessa forma o valor contratual total estimado para o período de 12 meses é de R$ 1.514.885,04 (Um milhão, quinhentos
e catorze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos). DOT. ORÇ.:
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 103020043.2.117000 Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria - 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (Dotação: 1214 Fonte: 303 Saúde/percentual vincu.s/receita
imposto – Desdobramento: 5806); 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (Dotação:1216 Fonte: 494 Bloco de Custeio
das Ações e Serviços Pu. – Desdobramento: 4434); (Dotação:1263 Fonte: 303 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pu. – Desdobramento: 9712). Permanecem
em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitem com o
presente Termo. Pato Branco, 13 de julho de 2020. Augustinho Zucchi - Prefeito.
Edson Luiz Granzotto - Representante Legal.

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
PORTARIA Nº 66/2020 – Data: 21/07/2020 SÚMULA: Designa Comissão de Avaliação de Imóveis Rural e Urbano. A publicação na íntegra, do ato acima, encontra-se disponível no seguinte endereço
eletrônico: Amsop.dioems.com.br. edição do dia 22/07/2020, respectivamente, conforme Lei Autorizativa nº 06/2012 de 25/01/2012.

Publicações legais

DIÁRIO DO SUDOESTE
22 de julho de 2020

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Extrato Termo de Aditamento nº 01/2020 - Contrato nº 150/2019 GP. Inexigibilidade nº 47/2019, Chamamento Público nº 02/2019. PARTES: Município de Pato
Branco e Clínica Médica Vasco Ltda. OBJETO: Prestação de serviços em procedimentos de Média e Alta Complexidade Ambulatorial, visando atender aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS residentes no Município de Pato Branco,
bem como aos usuários referenciados conforme pactuações firmadas via Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco, com valores constantes da Tabela do
SUS Municipal. ADITAMENTO: Com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho de
1993, especialmente em seu Artigo 57, inciso II, ainda, conforme prevê a Cláusula Quarta, inciso I, do Contrato original, e, de acordo com a solicitação apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, as partes pactuam a prorrogação do
prazo fixado para execução do objeto até o dia 26 de julho de 2021. DO AJUSTE DOS QUANTITATIVOS E DO VALOR: Considerando a base legal já mencionada, concomitantemente com o art. 65, I, “b” da Lei 8.666/93, as partes pactuam aditivo de valor, com supressão de quantitativo de item do contrato original,
justificada pelo Departamento de Auditoria, Controle e Regulação, da forma que
segue: pelo supressão em 20% do quantitativo do item: 13 do lote 6. Dessa forma o valor contratual, estimado para o período de 12 meses, total, passa de R$
379.315,44 (trezentos e setenta e nove mil, trezentos e quinze reais e quarenta
e quatro centavos), para R$ 334.809,60 (trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos e nove reais e sessenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
- 103020043.2.117000 Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria - 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (Dotação: 1214 Fonte: 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto
– Desdobramento: 5806); 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (Dotação:1216 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações
e Serviços Pu. – Desdobramento: 4434); (Dotação:1263 Fonte: 303 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pu. – Desdobramento: 9712). Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente
Termo. Pato Branco, 15 de julho de 2020. Augustinho Zucchi - Prefeito. Ângelo
Wilson Vasco - Representante Legal.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Extrato Termo de Aditamento nº 01/2020 - Contrato nº 166/2019 GP. Inexigibilidade nº 53/2019, Chamamento Público nº 02/2019. PARTES: Município de
Pato Branco e IMAX Clínica de Diagnóstico por Imagem Ltda. OBJETO: Prestação de serviços em procedimentos de Média e Alta Complexidade Ambulatorial, visando atender aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS residentes
no Município de Pato Branco, bem como aos usuários referenciados conforme
pactuações firmadas via Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco, com valores constantes da Tabela do SUS Municipal, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. ADITAMENTO: Com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho de
1993, especialmente em seu Artigo 57, inciso II, ainda, conforme prevê a Cláusula Quarta, inciso I, do Contrato original, e, de acordo com a solicitação apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, as partes pactuam a prorrogação do
prazo fixado para execução do objeto até o dia 12 de agosto de 2021. DO AJUSTE DOS QUANTITATIVOS E DO VALOR: Considerando a base legal já mencionada, concomitantemente com o art. 65, I, “b” da Lei 8.666/93, as partes pactuam aditivo de valor, com supressão de quantitativos de itens do contrato original,
justificada pelo Departamento de Auditoria, Controle e Regulação, da forma que
segue: pela redução em 20% do quantitativo do item: 2 do lote 4; a redução de
25% do quantitativo do item: 4 do lote 3. Dessa forma o valor contratual, estimado para o período de 12 meses total é de R$ 193.753,44 (Cento e noventa e três
mil, setecentos e cinqüenta e três reais e quarenta e quatro centavos). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 103020043.2.117000 Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria - 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (Dotação: 1214 Fonte: 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto – Desdobramento: 5806); 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (Dotação:1216 Fonte:
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pu. – Desdobramento: 4434); (Dotação:1263 Fonte: 303 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pu. – Desdobramento:
9712). Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que
não conflitem com o presente Termo. Pato Branco, 13 de julho de 2020. Augustinho Zucchi - Prefeito. Luciano Yamamoto - Representante Legal.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Extrato Termo de Aditamento nº 01/2020 - Contrato nº 153/2019 GP. Inexigibilidade nº 49/2019, Chamamento Público nº 03/2019. PARTES: Município de Pato
Branco e Dezanetti e Baioni Garcia Clínica Médica Ltda. OBJETO: Prestação de
serviços em procedimentos de Média e Alta Complexidade Ambulatorial, visando atender aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS residentes no Município de Pato Branco, bem como aos usuários referenciados conforme pactuações
firmadas via Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco, com valores constantes da Tabela do SUS Municipal. ADITAMENTO: Com base na Lei 8.666/93, de
21 de junho de 1993, especialmente em seu Artigo 57, inciso II, ainda, conforme
prevê a Cláusula Quarta, inciso I, do Contrato original, e, de acordo com a solicitação apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, as partes pactuam a prorrogação do prazo fixado para execução do objeto até o dia 27 de julho de 2021.
DO AJUSTE DOS QUANTITATIVOS E DO VALOR: Considerando a base legal
já mencionada, concomitantemente com o art. 65, I, “b” da Lei 8.666/93, as partes pactuam aditivo de valor, com aumento e redução de quantitativos de itens do
contrato original, justificada pelo Departamento de Auditoria, Controle e Regulação, da forma que segue: pelo aumento em 25% do quantitativo do item: 3 do
lote 2; e pela supressão em 20% do quantitativo dos itens: 5 do lote 2, itens: 21 e
81 do lote 4. Dessa forma o valor contratual, estimado para o período de 12 meses, total, é de R$ 341.768,64 (Trezentos e quarenta e um mil, setecentos e sessenta
e oito reais e sessenta e quatro centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 103020043.2.117000 Manutenção das atividades do Sistema Municipal de
Auditoria - 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA (Dotação: 1214 Fonte: 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto
– Desdobramento: 5806); 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (Dotação:1216 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações
e Serviços Pu. – Desdobramento: 4434); (Dotação:1263 Fonte: 303 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pu. – Desdobramento: 9712). Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente
Termo. Pato Branco, 14 de julho de 2020. Augustinho Zucchi - Prefeito. Carlos Ely
Dezanetti - Representante Legal.

MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Extrato Contrato nº 97/2020/GP. Dispensa nº 51/2020.
Processo nº 123/2020. PARTES: Município de Pato Branco e Viver Equipamentos Médicos Ltda – EPP, inscrita no CNPJ 07.976.695/0001-90. OBJETO: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos utilizados
na UPA24H, com fornecimento de peças e emissão de laudo técnico, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. VALOR: O valor certo
e ajustado para a execução total do objeto é de R$ 8.410,00 (oito mil quatrocentos e dez reais). Dotação Orçamentária: 0802.1030200432210000 – Secretaria Municipal de Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial – Manutenção da Saúde - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste
do Paraná – 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1199 10412). PAGAMENTO: Pgto de acordo com a execução. PRAZO: Prazo de execução de 30 dias. Prazo de vigência 60 dias. GESTOR E FISCAL: A administração indica como gestor do contrato a Secretária Municipal de Saúde, Márcia Fernandes
de Carvalho, matrícula 11109-0/6 e como fiscal do contrato a Enfermeira Marta
Lemes de Souza, Matrícula nº 10131-1/1, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. Pato Branco, 17 de julho de 2020. Augustinho Zucchi – Prefeito. Diego de Almeida - Representante Legal.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Extrato Termo de Aditamento nº 01/2020 - Contrato nº 154/2019 GP. Inexigibilidade nº 50/2019, Chamamento Público nº 03/2019. PARTES: Município de
Pato Branco e João Petry & Cia Ltda. OBJETO: Prestação de serviços em procedimentos de Média e Alta Complexidade Ambulatorial, visando atender aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS residentes no Município de Pato Branco,
bem como aos usuários referenciados conforme pactuações firmadas via Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco, com valores constantes da Tabela do
SUS Municipal. ADITAMENTO: Com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho de
1993, especialmente em seu Artigo 57, inciso II, ainda, conforme prevê a Cláusula Quarta, inciso I, do Contrato original, e, de acordo com a solicitação apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, as partes pactuam a prorrogação do
prazo fixado para execução do objeto até o dia 27 de julho de 2021. DO AJUSTE DOS QUANTITATIVOS E DO VALOR: Considerando a base legal já mencionada, concomitantemente com o art. 65, I, “b” da Lei 8.666/93, as partes pactuam aditivo de valor, com supressão de quantitativo de item do contrato original,
justificada pelo Departamento de Auditoria, Controle e Regulação, da forma que
segue: pelo supressão em 25% do quantitativo do item: 26 do lote 5. Dessa forma o valor contratual, estimado para o período de 12 meses, total, passa de R$
120.960,00 (cento e vinte mil e novecentos e sessenta reais), para R$ 90.720,00
(noventa mil e setecentos e vinte reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 103020043.2.117000 Manutenção das atividades do Sistema Municipal de
Auditoria - 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA (Dotação: 1214 Fonte: 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto
– Desdobramento: 5806); 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (Dotação:1216 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações
e Serviços Pu. – Desdobramento: 4434); (Dotação:1263 Fonte: 303 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pu. – Desdobramento: 9712). Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente
Termo. Pato Branco, 15 de julho de 2020. Augustinho Zucchi - Prefeito. João Petry - Representante Legal.

MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Extrato Contrato nº 98/2020/GP. Dispensa nº 52/2020.
Processo nº 124/2020. PARTES: Município de Pato Branco e Rdicom Sistemas
Médicos Ltda, inscrita no CNPJ 29.826.858/0001-91 OBJETO: Licença de uso de
Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens – PACS (Picture Arquiving
and Comunication System) – em nuvens, incluindo treinamento, manutenção e
atualizações. O sistema PACS deverá contemplar à comunicação e arquivamento
de imagens médicas na nuvem disponibilizada em visualizador de imagens médicas DICOM com conjunto de ferramentas necessárias para imagiologia médica
como: inverter, brilho, contraste, medição, densidade, zoom. Portal para acesso
das unidades de saúde externas UPA›S e UBS com acesso às imagens de exames
realizados através de usuário e senha atendendo à necessidade de instalação no
sistema de saúde municipal. VALOR: O valor ajustado para a execução do objeto do presente contrato é de R$ 1.412,50 (um mil quatrocentos e doze reais e
cinquenta centavos) mensais, totalizando R$ 16.950,00 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta reais) para o período de 12 meses. Dotação Orçamentária: 0802.
103020043.2.278000 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hs – 3.3.90.40.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e C
(1200-4101). PAGAMENTO: Pgto mensalmente. PRAZO: Prazo de execução de
12 meses. Prazo de vigência 12 meses. GESTOR E FISCAL: A administração indica como gestor do contrato a Secretária Municipal de Saúde, Márcia Fernandes de
Carvalho, matrícula 11109-0/6 e como fiscal do contrato o servidor Cássio Aurélio Teixeira, matrícula nº 6862-4/1, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Pato
Branco, 17 de julho de 2020. Augustinho Zucchi – Prefeito. Robson Adão Fagundes dos Santos - Representante Legal.

RESOLUÇÃO Nº 007/2020
Data: 14.07.2020
Súmula: Dispõe sobre a prestação de contas do período de julho a dezembro de 2019 do
programa Incentivo Família Paranaense V do município de Itapejara D’Oeste.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do Município de Itapejara D’Oeste –
PR, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 539/95 e a Lei Municipal nº
1.204/2010, de 17 de novembro de 2010.
- Considerando a orientação conjunta 01/2020 CEAS/PR - DAS/SEJUF, via whatsapp;
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a prestação de contas do período de julho a dezembro de 2019 do
município de Itapejara D’Oeste.
Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Itapejara D’Oeste, 14 de Julho de 2020.
Solange de Souza Azeredo
Presidente do CMAS

DIÁRIO DO SUDOESTE
22 de julho de 2020
MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
AVISODELICITAÇÃO
PROCESSO Nº 122/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 062/2020
Regido pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93
OBJETO: Registro de Preços para aquisição futura e eventual de materiais e serviços de metalurgia, para manutenção de bens imóveis e móveis, conforme condições, especificações, valores e estimativas de consumo constantes no Anexo I
e nos termos do edital e seus anexos, e para fornecimento de acordo com a necessidade.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE.
ABERTURA: Dia 03 de agosto de 2020, às 09:00 horas.
INFORMAÇÕES REFERENTE AO EDITAL: Na Secretaria de Administração –
Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Saudade do
Iguaçu, à Rua Frei Vitor Berscheid, 708– Centro - Saudade do Iguaçu-Pr., telefone No. (046) 3246-1166 ou pelo site: http://www.saudadedoiguacu.pr.gov.br/licitacoes.php
Saudade do Iguaçu - PR, 21 de julho de 2020.
MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – PR.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2020
Registro de Preços nº 31/2020
UASG: 989979
O Município de Bom Sucesso do Sul – Pr. comunica que realizará o Pregão
Eletrônico nº 34/2020, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o
Registro de preços para futuras e futuras e eventuais aquisições de cargas de
GLP (gás de cozinha)” para atender as necessidades do Poder Público,
conforme quantidades, especificações e condições descritas no Termo de
Referência constante do Anexo I do Edital. A sessão do pregão eletrônico será
realizada através do site www.comprasgovernamentais.gov.br, no dia 07/08/2020,
às

09h00min,

o

edital

encontra-se

www.bomsucessodosul.pr.gov.br
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Publicações legais

disponível

podendo

ser

no

endereço

solicitado

pelos

eletrônico:
e-mails

pregoeiro_bss@hotmail.com e/ou licitacoes@bssul.pr.gov.br. Mais informações: tel:
(46) 3234-1135.
Bom Sucesso do Sul, 21 de julho de 2020.

Josiane Folle
Pregoeira

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL-PR
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 01
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 119/2019
CONTRATADA: ATITUDE AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 07.075.504/0001-10
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, 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 – VALOR
Fica reajustado o valor contratual em 2,12% (dois inteiros e doze centésimos por cento), com base na variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, apurada no período compreendido entre julho de 2019 a junho
de 2020, passando a ser de R$ 2.124,10 (dois mil, cento e vinte e quatro reais e dez centavos) mensais.
CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS
Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo.
Bom Sucesso do Sul - PR, 20 de julho de 2020.
Nilson Antonio Feversani - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL-PR
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 03
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE Nº 71/2017
CONTRATADA: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 02.144.891/0001-85
CLÁUSULA PRIMEIRA – VIGÊNCIA
Tendo em vista tratar-se de serviços a serem prestados de forma contínua, cuja continuidade propiciará condições de
preço mais vantajosos ao contratante, fica prorrogado o prazo de vigência por mais 12 meses, tendo vigência a partir
da data de 24 de julho de 2020 até 23 de julho de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR
O valor permanece o mesmo, portanto, sem reajuste, sendo de R$ 7.998,00 (sete mil novecentos e noventa e oito
reais) anualmente.
CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS
Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo.
Bom Sucesso do Sul - PR, 15 de julho de 2020.
Nilson Antonio Feversani Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL
ERRATA
REF. AO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2020
Nas publicações do dia 20 de julho de 2020, no Diário Oficial dos Municípios do Paraná,
edição de nº 2056, e no Jornal Diário do Sudoeste, edição 7683 do dia 20 de julho de
2020 bem como no site do município no dia 20 de julho de 2020, tendo em vista equívoco
cometido quanto a dotação orçamentária, então:
“onde se lê”:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: nº: 07.00 – Depto. de Saúde; 07.01 – Fundo Municipal de
Saúde; 1030100072.015 – Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Saúde;
33.90.30 Material de consumo; Despesa: 1049.

“Leia-se”:

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.

Bom Sucesso do Sul, 21 de julho de 2020.
Josiane Folle
Pregoeira

Edição nº 7684

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2020. PREGÃO
PRESENCIAL n° 21/2020. EMPRESA: Otoniel Folha Instalação e Manutenção
Elétrica Eireli, sediada na Rua Cinco, nº 985, centro, CEP 85.525-000, na cidade
de Mariópolis, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 31.825.594/0001-01,
inscrição estadual sob o nº 9079566877, doravante designada DETENTORA DA
ATA. DO OBJETO: a implantação de REGISTRO DE PREÇO para futura eventual
contratação de empresa especializada em transporte coletivo rodoviário, para fins
de atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação quanto à
participação de atletas, alunos e demais pessoas que representem o Município em
eventos regionais e estaduais.
ITEM
2

4

DESCRIÇÃO
VAN mínimo 16 lugares
ano de fabricação mínimo
de 2012, Equipado com ar
condicionado,
rádio
AM/FM/CD/DVD player.
VAN
MÍNIMO
18
LUGARES ANO DE
FABRICAÇÃO MÍNIMO
DE 2012. EQUIPADO
COM
AR
CONDICIONADO, RÁDIO
AM/FM/CD/DVD PLAYER

QTD.
24000

UN
KM

UNIT.
2,63

TOTAL
63.120,00

MARCA
OTONIEL

24000

KM

1,79

42.960,00

OTONIEL

VALOR TOTAL DA ATA = R$ 106.080,00 (cento e seis mil e oitenta reais). DA
VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade por até 12
(doze) meses, a partir de sua assinatura. DA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO E
UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS: As licitantes que tenham seus preços
registrados obrigar-se-ão a cumprir todas as condições dispostas na Ata de
Registro de Preços. A contratação terá vigência pelo período de até 12 (doze)
meses, contados a partir da devida publicidade legal. A cada prestação de serviço
será emitida Nota de Empenho respectiva em favor da licitante vencedora. A
contratada deverá comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a ocorrência de qualquer fato que possa implicar no atraso da
execução do objeto da Licitação; O prazo de convocação poderá ser prorrogado
uma vez, por igual período, quando solicitado pelo vencedor durante o seu
transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. Na
hipótese de a licitante primeira classificada ter seu registro cancelado e/ou não
firmar a contratação no prazo e condições estabelecidos, poderá ser firmada
contratação com a segunda classificada, desde que nas mesmas condições
propostas pela primeira e atendidas as especificações e prazos exigidos neste
Edital. Obriga-se a cumprir integralmente e sem atrasos o calendário e horário das
viagens estipuladas pela Administração Municipal, com antecedência mínima de
30 (trinta) minutos do horário, dia e local indicado, para a realização do serviço
hora contratado; A Contratada terá que apresentar o seguro viagem de
passageiros no início da mesma para todos os destinos solicitados. Substituir o
veículo, o mais rápido possível, em caso de avaria mecânica ou em caso de
algum sinistro, durante o transcurso da viagem por veículo da mesma
característica para continuação do serviço sem ônus adicional para a
CONTRATADA. A empresa vencedora poderá, se caso necessário terceirizar o
serviço com veículo apropriado, caso o veículo apresentado estar indisponível.
Poderão utilizar-se desse Registro de Preços todos os departamentos municipais.
DO PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 03.00 – Departamento de Administração – 03.01 –
Divisão de Administração – 0301.04.122.0003.2.003 – Manutenção dos Serviços
Administrativos – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica –
Fonte (01000). 05.00 – Departamento de Educação – 05.01 – Divisão de
Educação – 0501.12.361.0011.2.011 – Fundo de Manutenção e desenvolvimento
da Educação Básica, Fundeb 40 % – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica – Fonte (01102). 05.00 – Departamento de Educação – 05.01 –
Divisão de Educação – 0501.12.361.0011.2.013 – Manutenção do Ensino
Fundamental – Recursos Educação – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros –
Fonte (01103). 05.00 – Departamento de Educação – 0501 – Divisão de Educação
– 0501.12.361.0011.2.013 – Manutenção do ensino Fundamental – Recursos
Educação – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte
(01104). 07.00 Departamento do Desporto – 07.01 – Divisão do Desporto –
27.812.0024.2.024.000 – Manutenção da Unidade de Esportes – 33.90.39 –
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (000). 08.00 –
Departamento de Saúde – 08.01 – Fundo Municipal de Saúde –
0801.10.301.0010.2.025 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – 33.90.39
– outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (01000). 08.00 –
Departamento de Saúde – 08.01 – Divisão do Fundo Municipal de Saúde –
0801.10.301.0010.2.025 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – 33.90.39
– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (01303). 09.00 –
Departamento de Assistência Social – 09.01 – Divisão de Assistência Social –
0901.08.243.0005.6.001 – Manutenção do Fundo Municipal da Criança e
Adolescente – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte
(01000). 10.00 – Departamento de Agricultura e Meio Ambiente – 10.01 – Divisão
de Agricultura – 1001.20.606.0020.2.031 – Assistência Ao Produtor Rural –
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (01000). 11.00
– Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços
Rodoviários – 1101.26.782.0023.2.033 – Conservação e Melhoramento de
Estradas Vicinais – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica –
Fonte (01000). 11.00 – Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.01 –
Divisão de Serviços Rodoviários – 1101.26.782.0023.2.033 – Conservação e
Melhoramento de Estradas Vicinais – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica – Fonte (01504). 11.00 – Departamento de Viação e Serviços
Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços Rodoviários – 1101.26.782.0023.2.033 –
Conservação e Melhoramento de Estradas Vicinais – 33.90.39 – Outros Serviços
de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (01510). 11.00 – Departamento de Viação
e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços Rodoviários –
1101.26.782.0023.2.033 – Conservação e Melhoramento de Estradas Vicinais –
33.90.39 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa jurídica – Fonte (01511). 11.00
– Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços
urbanos – 1101.15.452.0017.2.034 – manutenção dos Serviços Urbanos –
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (01000).
Despesa 1828, 1829, 1831, 1832, 1834, 1996, 1997. DA FISCALIZAÇÃO E
GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A fiscalização da presente Ata de
Registro de preços ficará a cargo do Diretor do Departamento de Administração,
Senhor Adair dos Anjos Odkovicz. A Administração indica como gestor da ata de
registro de preços a Sra. Simone Perera, cargo de Diretora do Departamento
Municipal de Educação. Mariópolis, 17 de Julho de 2020. Município de Mariópolis.
Tobias Ezequiel Taffarell Gheller - Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2020. PREGÃO
PRESENCIAL n° 21/2020. EMPRESA: Pontalina Transporte e Turismo Ltda - ME,
pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 74.183.765/0001-40, inscrição
estadual nº 90112209-13, com sede Rua Onze, 1191, CEP 85.525-000, centro, na
cidade de Mariópolis, Estado do Paraná, doravante designada DETENTORA DA
ATA. DO OBJETO: a implantação de REGISTRO DE PREÇO para futura eventual
contratação de empresa especializada em transporte coletivo rodoviário, para fins
de atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação quanto à
participação de atletas, alunos e demais pessoas que representem o Município em
eventos regionais e estaduais.
ITEM
1

DESCRIÇÃO
Ônibus Semi Leito
mínimo 37 lugares ano
de fabricação no
mínimo de 2005.
Equipado com ar
condicionado, rádio
AM/FM/CD/DVD
player.

QTD.
16500

UN
KM

UNIT.
3,68

TOTAL
60.720,00

MARCA
Pontalina

VALOR TOTAL DA ATA = R$ 60.720,00 (sessenta mil setecentos e vinte reais).
DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade por até
12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. DA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO
E UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS: As licitantes que tenham seus
preços registrados obrigar-se-ão a cumprir todas as condições dispostas na Ata
de Registro de Preços. A contratação terá vigência pelo período de até 12 (doze)
meses, contados a partir da devida publicidade legal. A cada prestação de serviço
será emitida Nota de Empenho respectiva em favor da licitante vencedora. A
contratada deverá comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a ocorrência de qualquer fato que possa implicar no atraso da
execução do objeto da Licitação; O prazo de convocação poderá ser prorrogado
uma vez, por igual período, quando solicitado pelo vencedor durante o seu
transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. Na
hipótese de a licitante primeira classificada ter seu registro cancelado e/ou não
firmar a contratação no prazo e condições estabelecidos, poderá ser firmada
contratação com a segunda classificada, desde que nas mesmas condições
propostas pela primeira e atendidas as especificações e prazos exigidos neste
Edital. Obriga-se a cumprir integralmente e sem atrasos o calendário e horário das
viagens estipuladas pela Administração Municipal, com antecedência mínima de
30 (trinta) minutos do horário, dia e local indicado, para a realização do serviço
hora contratado; A Contratada terá que apresentar o seguro viagem de
passageiros no início da mesma para todos os destinos solicitados. Substituir o
veículo, o mais rápido possível, em caso de avaria mecânica ou em caso de
algum sinistro, durante o transcurso da viagem por veículo da mesma
característica para continuação do serviço sem ônus adicional para a
CONTRATADA. A empresa vencedora poderá, se caso necessário terceirizar o
serviço com veículo apropriado, caso o veículo apresentado estar indisponível.
Poderão utilizar-se desse Registro de Preços todos os departamentos municipais.
DO PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 03.00 – Departamento de Administração – 03.01 –
Divisão de Administração – 0301.04.122.0003.2.003 – Manutenção dos Serviços
Administrativos – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica –
Fonte (01000). 05.00 – Departamento de Educação – 05.01 – Divisão de
Educação – 0501.12.361.0011.2.011 – Fundo de Manutenção e desenvolvimento
da Educação Básica, Fundeb 40 % – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica – Fonte (01102). 05.00 – Departamento de Educação – 05.01 –
Divisão de Educação – 0501.12.361.0011.2.013 – Manutenção do Ensino
Fundamental – Recursos Educação – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros –
Fonte (01103). 05.00 – Departamento de Educação – 0501 – Divisão de Educação
– 0501.12.361.0011.2.013 – Manutenção do ensino Fundamental – Recursos
Educação – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte
(01104). 07.00 Departamento do Desporto – 07.01 – Divisão do Desporto –
27.812.0024.2.024.000 – Manutenção da Unidade de Esportes – 33.90.39 –
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (000). 08.00 –
Departamento de Saúde – 08.01 – Fundo Municipal de Saúde –
0801.10.301.0010.2.025 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – 33.90.39
– outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (01000). 08.00 –
Departamento de Saúde – 08.01 – Divisão do Fundo Municipal de Saúde –
0801.10.301.0010.2.025 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – 33.90.39
– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (01303). 09.00 –
Departamento de Assistência Social – 09.01 – Divisão de Assistência Social –
0901.08.243.0005.6.001 – Manutenção do Fundo Municipal da Criança e
Adolescente – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte
(01000). 10.00 – Departamento de Agricultura e Meio Ambiente – 10.01 – Divisão
de Agricultura – 1001.20.606.0020.2.031 – Assistência Ao Produtor Rural –
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (01000). 11.00
– Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços
Rodoviários – 1101.26.782.0023.2.033 – Conservação e Melhoramento de
Estradas Vicinais – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica –
Fonte (01000). 11.00 – Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.01 –
Divisão de Serviços Rodoviários – 1101.26.782.0023.2.033 – Conservação e
Melhoramento de Estradas Vicinais – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica – Fonte (01504). 11.00 – Departamento de Viação e Serviços
Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços Rodoviários – 1101.26.782.0023.2.033 –
Conservação e Melhoramento de Estradas Vicinais – 33.90.39 – Outros Serviços
de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (01510). 11.00 – Departamento de Viação
e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços Rodoviários –
1101.26.782.0023.2.033 – Conservação e Melhoramento de Estradas Vicinais –
33.90.39 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa jurídica – Fonte (01511). 11.00
– Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços
urbanos – 1101.15.452.0017.2.034 – manutenção dos Serviços Urbanos –
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (01000).
Despesa 1828, 1829, 1831, 1832, 1834, 1996, 1997. DA FISCALIZAÇÃO E
GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A fiscalização da presente Ata de
Registro de preços ficará a cargo do Diretor do Departamento de Administração,
Senhor Adair dos Anjos Odkovicz. A Administração indica como gestor da ata de
registro de preços a Sra. Simone Perera, cargo de Diretora do Departamento
Municipal de Educação. Mariópolis, 17 de Julho de 2020. Município de Mariópolis.
Tobias Ezequiel Taffarell Gheller - Prefeito Municipal.
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MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA
DECRETO Nº 151/2020
Altera o caput e adiciona parágrafo 3º no Art. 6º; Altera o inciso II e adiciona
inciso III ao Art. 10º; Exclui o inciso I do Art. 21 e Altera o Art. 26 do Decreto nº
139/2020, de 03 de Julho de 2020.
ADEMIR JOSÉ GHELLER, Prefeito Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica
Municipal; e
CONSIDERANDO a pandemia declarada pela OMS – Organização Mundial da
Saúde em razão da grande expansão do vírus COVID-19;
CONSIDERANDO a reunião realizada no dia 17 de julho de 2020, a qual decidiu
em comum acordo, pela flexibilização em alguns termos do Decreto nº 139/2020
de 03 de julho de 2020, tendo em vista a mudança no quadro de contaminação
pelo COVID-19,
DECRETA:
Art. 1.º - Fica alterado o caput e adicionado parágrafo 3º no Art. 6º do Decreto nº
139/2020, de 03 de julho de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação:
Art. 6º - Fica estabelecido o horário de funcionamento das atividades não
essenciais do comércio, profissionais liberais, prestadores de serviços em geral,
inclusive as Agropecuárias, Clínicas Veterinárias, Pet Shops, Materiais de
Construção, sendo das 08h00min às 18h00min, de segunda à sexta-feira e das
08h00min às 16h00min aos sábados, permitindo-se aos pets shops, salões de
beleza, barbearias e “lava-car” o funcionamento até às 18hs.
§ 1º - (inalterado)
§ 2º - (inalterado)
§ 3º - Fica autorizado a abertura e funcionamento dos BARES, das 10h00min às
20h00min, de segunda-feira à sábado, estando proibido o funcionamento aos
domingos e feriados.
Art. 2.º - Fica alterado o inciso II e adicionado o inciso III ao Art. 10º do Decreto nº
139/2020, de 03 de julho de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação:
Art. 10º - (inalterado)
I – (inalterado)
II – Fica autorizado a utilização de piscinas para realização das atividades
mencionados no caput deste artigo.
III – Fica autorizado a prática de atividade física de caminhada e/ou corrida ao ar
livre, desde que respeitado o toque de recolher.
Art. 3.º - Fica alterado o inciso I do Art. 21º do Decreto nº 139/2020, de 03 de
julho de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação:
Art. 21 – (inalterado)
I – Casas noturnas, pubs, boates, casas de show e similares;
II – (inalterado)
Art. 4.º - Fica alterado o Art. 26 do Decreto nº 139/2020, de 03 de julho de 2020,
passando a vigorar com a seguinte redação:
Art. 26 - As celebrações presenciais, quando realizadas, devem ser em
frequência reduzida, devendo observar o horário do toque de recolher aqui
instituído.
Art. 5º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO
PARANÁ, EM 21 DE JULHO DE 2020.
ADEMIR JOSÉ GHELLER
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 87/2020
Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2020
O Município de Palmas, Estado do Paraná, torna público aos
interessados que realizará processo de licitação na modalidade
de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº.
31/2020, e conforme especificações deste certame nas
condições fixadas no Edital e seus anexos, sendo a licitação do
tipo “maior percentual de desconto POR LOTE/TABELA
CATALOGO”, lances pregão.
INÍCIO DA SESSÃO: 09:00 do dia 05/08/2020;
CREDENCIAMENTO: Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.
TIPO DE JULGAMENTO: “maior percentual de desconto POR
LOTE/TABELA CATALOGO”, lances pregão.
Para julgamento e classificação das propostas será adotado o
critério de menor preço por item (considerando o preço total do
item, ou seja a quantidade x o preço unitário), observadas as
especificações técnicas definidas no Edital.
OBJETO: Registro de Preços visando futura contratação
empresa especializada na prestação de serviços para
manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de
peças genuínas, acessórios e mão de obra, inclusive guinchos
para atendimento da frota de veículos, conforme especificações
dos Termo de Referência em anexo
Retirada do edital, Local para informações: Divisão de Licitações
- Avenida Clevelândia, nº 521, Centro, Palmas – PR, telefone
(46) 3263-7000 – Site: www.pmp.pr.gov.br e www.licitacoese.com.br.
Palmas, 03/07/2020
Kosmos Panayotis Nicolaou
Prefeito Municipal

AVISO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2020 – PMR
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA,
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, NOS TERMOS DO INCISO I, DO ARTIGO 48, DA LC 123/2006.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico do tipo menor preço, em regime do valor
unitário.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de aparelho eletrônico,
aparelho eletroeletrônico e equipamento hospitalar conforme proposta do
Ministério da Saúde através de Emenda Parlamentar.
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07 de agosto de
UASG: 987809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA
LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br.

Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto à
Empresa: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA. – R$ 268.335,00.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2020, DE 21 DE JULHO DE 2020.
Contratada: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA. CNPJ: 13.519.618/0001-04

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2020, DE 21 DE JULHO DE 2020.
Retifica o valor unitário.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 181/2017, DE
21 DE JULHO DE 2020.
DE PRAZO: Fica prorrogado ao prazo do contrato mais 12 (doze) meses, prorrogando a vigência do
contrato até a data de 28 de julho de 2021. DE VALOR Fica aditado R$ 20.004,00 (Vinte Mil e Quatro
Reais), passando o valor global do contrato original a ser R$ 77.632,08 (Setenta e Sete Mil Seiscentos
e Trinta e Dois Reais e Oito Centavos, elevando o valor mensal de R$ 1.636,34 (Um Mil Seiscentos e
Trinta e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos) para R$ 1.667,00 (Um Mil Seiscentos e Sessenta e Sete
Reais) conforme índice IPC-A de 1,88% acumulado no período de junho de 2019 a junho de 2020.
______________________________
A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 22 de JULHO de 2020, conforme Lei Autorizativa nº
927 de 07 de junho de 2017.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão e deverão ser
adquiridos somente na Prefeitura Municipal, no endereço Rua Getúlio Vargas,
nº 901, Centro, Fone (46) 3550-8300, Renascença, Estado do Paraná, de 2ª a 6ª
feira, nos horários das 07:30 as 11:30, e das 13:00 as 17:00 horas, onde poderão
ser
consultados
e
adquiridos
gratuitamente,
ou
pelo
site
www.renascenca.pr.gov.br.
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos adicionais, no endereço e
telefone acima citado.
Renascença, 20 de julho de 2020.
LUCIANE ELOISE LUBCZYK
Pregoeira

AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2020 – PMR
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA,
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, NOS TERMOS DO INCISO I, DO ARTIGO 48, DA LC 123/2006.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico do tipo menor preço, em regime do valor
unitário.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de
processamento de dados (impressora e computador), conforme proposta do
Ministério da Saúde através de Emenda Parlamentar.
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07 de agosto de
2020 ás 13h30min.

1

UASG: 987809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA
LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO nº 40/2020, DE 17 DE JULHO DE 2020.
Data da sessão: 04/08/2020 Horário da sessão: 09:00hrs.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2020, DE 17 DE JULHO DE 2020.

Contratação da empresa PAGNONCELLI & GIRARDI LTDA, CNPJ: 09.137.176/0001-64, para aquisição
e instalação de janelas de vidro.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 100/2020, DE 17 DE JULHO DE 2020.
Contratada: PAGNONCELLI & GIRARDI LTDA CNPJ: 09.137.176/0001-64

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 115/2016, 17 DE
JULHO DE 2020.

DO PRAZO: Fica prorrogado ao prazo do contrato mais 12 (doze) meses, prorrogando a vigência do
contrato até a data de 19 de julho de 2021. Não haverá reajustes, nem correções de preços. DO VALOR:
O valor global do contrato ora aditado passa a ser de R$ 51.096,00 (Cinquenta e um mil e noventa e
seis reais), baseando-se no valor presentemente adicionado de R$ 11.808,00 (Onze mil, oitocentos e
oito reais).
______________________________
A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 20 de JULHO de 2020, conforme Lei Autorizativa nº
927 de 07 de junho de 2017.

Espécie: Extrato do Contrato da Dispensa de Licitação por Justificativa nº 36/2020. Objeto: Aquisição de
Equipamentos (Bomba de Infusão para Equipo) para Habilitação dos Leitos de UTI Conforme Resolução
SESA n.º 340/2020, para Posterior Cessão ao Instituto de Assistência Social e Saúde São Rafael. Contrato
n° 229/2020: Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: 1000Medic Distribuidora Importadora
Exportadora de Medicamentos Ltda. CNPJ: 05.993.698/0001-07, Valor R$ 218.300,00 (duzentos e dezoito
mil e trezentos reais), assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Tatiana Trevisan, pela
Empresa. Fundamento Legal: Lei 13.979, de 6 de Fevereiro de 2020. Elementos de despesa: (2013)
FONTE 303 (2015) FONTE 004 (2016) FONTE 1024. Data da assinatura: 15/07/2020.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão e deverão ser
adquiridos somente na Prefeitura Municipal, no endereço Rua Getúlio Vargas,
nº 901, Centro, Fone (46) 3550-8300, Renascença, Estado do Paraná, de 2ª a 6ª
feira, nos horários das 07:30 as 11:30, e das 13:00 as 17:00 horas, onde poderão
ser
consultados
e
adquiridos
gratuitamente,
ou
pelo
site
www.renascenca.pr.gov.br.
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos adicionais, no endereço e
telefone acima citado.
Renascença, 20 de julho de 2020.
LUCIANE ELOISE LUBCZYK
Pregoeira

AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2020 – PMR
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA,
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, NOS TERMOS DO INCISO I, DO ARTIGO 48, DA LC 123/2006.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico do tipo menor preço, em regime do valor
unitário.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos
ortopédicos, para atender as necessidades do banco ortopédico da Secretaria
Municipal de Saúde, através de Emenda Parlamentar.
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 03 de agosto de
2020 ás 08h00min.
UASG: 987809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA
LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br.

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA Nº 36/2020
Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento e da Procuradoria Municipal, que apuraram o
resultado do Processo de Dispensa de Licitação por Justificativa nº 36/2020, eu, ÁLVARO DÊNIS CENI
SCOLARO, Prefeito, torno pública a RATIFICAÇÃO do procedimento em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO do
objeto da seguinte forma:
VALOR TOTAL
EMPRESA
CNPJ
R$
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA
05.993.698/0001-07
218.300,00
EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Conforme proposta. É a decisão. Gabinete do Prefeito de Chopinzinho - PR, 15 de julho de 2020.
Álvaro Dênis Ceni Scolaro Prefeito

AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
058/2020 – PMR
LICITAÇÃO
EXCLUSIVA
PARA
MICROEMPRESA,
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, NOS TERMOS DO INCISO I, DO ARTIGO 48, DA LC 123/2006.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico do tipo menor preço unitário.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de
empresa para fornecimento de gêneros alimentícios (perecíveis), destinados aos
funcionários que atuam no atendimento do Centro de Saúde, na linha de frente
ao combate do Covid -19 – Coronavírus.
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 31 de julho de
2020 às 13h30min.
UASG: 987809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA
LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na
Prefeitura Municipal, no endereço Rua Getúlio Vargas, nº 901, Centro, Fone (46)
3550-8300 (Prefeitura) / 3550-8314 / 3550-8336 (Departamento de Licitações),
Renascença, Estado do Paraná, de 2ª a 6ª feira, nos horários das 07:30 as 11:30, e
das 13:00 as 17:00 horas, onde poderão ser consultados e adquiridos
gratuitamente, e pelo site www.renascenca.pr.gov.br.
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos adicionais, no endereço e
telefone acima citado.
Renascença, 21 de julho de 2020.
__________________________________
LUCIANE ELOISE LUBCZYK
Pregoeira

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2020 – PMR

2020 ás 08h00min.

HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 26/2020, DE 21 DE JULHO DE 2020.

DIÁRIO DO SUDOESTE
22 de julho de 2020
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AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão e deverão ser
adquiridos somente na Prefeitura Municipal, no endereço Rua Getúlio Vargas,
nº 901, Centro, Fone (46) 3550-8300, Renascença, Estado do Paraná, de 2ª a 6ª
feira, nos horários das 07:30 as 11:30, e das 13:00 as 17:00 horas, onde poderão
ser consultados e adquiridos gratuitamente, ou pelo site
www.renascenca.pr.gov.br.
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos adicionais, no endereço e
telefone acima citado.
Renascença, 17 de julho de 2020.
LUCIANE ELOISE LUBCZYK
Pregoeira

LICITAÇÃO
EXCLUSIVA
PARA
MICROEMPRESA,
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, NOS TERMOS DO INCISO I, DO ARTIGO 48, DA LC 123/2006.
MODALIDADE: Pregão Presencial do tipo menor preço unitário.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de gás oxigênio medicinal,
para unidade de saúde e ambulância, destinado as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde.
CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: das 13:30 às 14:00
do dia 03 de agosto de 2020, no Departamento de Compras e Licitações, da
Prefeitura Municipal de Renascença, à Rua Getúlio Vargas, nº 901.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: as 14:01 do dia 03 de agosto de 2020, junto
a sala de reuniões da Administração na Prefeitura Municipal de Renascença - PR.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na
Prefeitura Municipal, no endereço Rua Getúlio Vargas, nº 901, Centro, Fone (46)
3550-8300 (Prefeitura) / 3550-8316 (Departamento de Licitações), Renascença,
Estado do Paraná, de 2ª a 6ª feira, nos horários das 07:30 as 11:30, e das 13:30 as
17:30 horas, onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, e pelo site
www.renascenca.pr.gov.br.
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos adicionais, no endereço e
telefone acima citado.
Renascença, 21 de julho de 2020.
__________________________________
LUCIANE ELOISE LUBCZYK
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO
PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 123/2020
TOMADA DE PREÇO Nº. 008/2020
OBJETO: Contratação de empresa para realizar obra de ampliação de rede de
energia elétrica para atender poço artesiano da comunidade de linha Biguá, conforme projetos e demais informações anexas ao edital devidamente aprovados
pela COPEL.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (três meses), podendo ser prorrogado.
Valor da pasta técnica: Pasta técnica por e-mail, ou em CD sendo que o mesmo
terá um custo de R$10,00 (dez) reais, que poderá ser efetuado depósito na conta
nº 5.359-7 agencia 0842-7 do Banco do Brasil – Chopinzinho – Paraná – Brasil.
ABERTURA: Dia 06 de agosto de 2020, às 09:00 horas.
INFORMAÇÕES: do edital e seus respectivos anexos, poderá ser examinada no
endereço acima indicado a partir de 22/07/2020 em horário comercial. Informações adicionais, duvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço acima mencioando – Telefone (46) 3246-1166 –
“e-mail” licitacoespmsi@yahoo.com.br
Saudade do Iguaçu, 21 de julho de 2020.
MAURO CÉSAR CENCI
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 004/2020
OBJETO: Credenciamento de pessoas físicas, de baixa renda, interessadas em
acessar o Programa de Inclusão Social pela Bovinocultura Leiteira, que irá fornecer, em regime de comodato, resfriadores de leite à granel (tanques de expansão).
FORMA DE ENTREGA: Conforme cronograma determinado pela Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente.
PRAZO DE VIGÊNCIA: ATÉ 10 (DEZ) DE AGOSTO DE 2020.
LOCAL DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS: Secretaria Municipal de Agricultura, até o dia 06 de agosto de 2020.

Analise dos Documentos: Dia 07/08/2020.

INFORMAÇÕES REFERENTE AO EDITAL: Na Secretaria de Agricultura de
Saudade do Iguaçu, à Rua 19 de Março, 708 – Centro - Saudade do Iguaçu-Pr., ou
pelo site: http://www.saudadedoiguacu.pr.gov.br/licitacoes.php ou pelo telefone
No. (046) 3246-1166/ e-mail: licitacoespmsi@yahoo.com.br.
Saudade do Iguaçu, 21 de julho de 2020.
MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal

DIÁRIO DO SUDOESTE
22 de julho de 2020
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Edição nº 7684
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

HOMOLOGAÇÃO
CENTRO INTEGRADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR - LAVARDA
ESPORTES
CNPJ/MF: 11.105.536/0001-98
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária (art.36), a qual realizar-se-á
excepcionalmente nesta data por conta da pandemia e todas as suas consequências, para a
apresentação das contas do (s) exercício (s) anterior (es) (art. 36 ”f”). e Convocação para
Assembleia Geral Extraordinária (art. 39, “a”) com o fim específico para Reforma Estatutária
(art.38, “b”). O Presidente da Diretoria Executiva do CENTRO INTEGRADO PARA O
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR - LAVARDA ESPORTES, Senhor LUIZ SÉRGIO
LAVARDA, no uso das suas atribuições estabelecidas no art. 42, “a” do Estatuto Social, vem, nos
termos do artigo 47, “b”, CONVOCAR todos os membros desta Entidade a participarem da
Assembleia Geral Ordinária (art.36) a ser realizada no dia 03 de AGOSTO de 2020 (03/08/2020),
na sede da Entidade), sito Rua Joaquim Nabuco, 671, Fraron, Pato Branco/PR, a qual realizar-seá com primeira convocação às 18 horas:, com a presença da maioria absoluta dos seus

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 Eletrônico nº 046/2020 - PMM, que tem por objeto:
Seleção de propostas visando a aquisição de um veículo tipo van
16 lugares novo ( 0 km) e um veículo tipo sedan 05 lugares novo ( 0
Km) através de recurso da Resolução SESA nº 596/2020 –
Transporte Sanitário em atendimento a solicitação da Secretaria de
Saúde desta Municipalidade, a empresa proponente vencedora:
FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, foi vencedora do
item 01 com o valor global de R$ 204.500,00 (duzentos e quatro mil
e quinhentos reais), em relação ao item 02 foi declarado deserto
(sem oferta de lances).

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:

55/2020
13/2020 - PE
Pregão eletrônico
21/07/2020
FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTOS E TESTES RÁPIDOS PARA FINS DE
PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA
DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19, CONFORME
CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E
SEUS ANEXOS.
f) Fornecedores Vencedores:
AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI

Total fornecedor:

R$ 65.000,00

POLO REPRESENTACOES LTDA

Total fornecedor:

R$ 994.345,50

SUPRITECNICA EIRELI

Total fornecedor:

R$ 298.324,00

Total fornecedor: R$ 3.000.000,00
Total geral: R$ 4.357.669,50

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

associados (artigo 38, § único, primeira parte) e com segunda convocação às 18hs:30min horas,

Descrição da Despesa
Atendimento aos Municípios Consorciados

Mangueirinha, 21 de Julho de 2020
ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES
Prefeito Municipal

iniciando com qualquer número de associados presentes, sendo necessária a aprovação das
contas a concordância da maioria absoluta dos presentes (art. 43); e Convocação para
Assembleia Geral Extraordinária para Reforma Estatutária (art. 38), a ser realizada no mesmo

Dotação
02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.30.0

Altair José Gaspareto
Presidente

local acima indicado, a qual realizar-se-á com primeira convocação às 19hs:30min, com a
presença da maioria absoluta dos seus associados (artigo 38, § único, primeira parte) e com
segunda convocação às 20 horas, devendo haver para aprovação das reformas o voto concorde
de pelo menos 2/3 dos presentes (artigo 38, § único, parte final), ao passo que em função da
pandemia e do Decreto 4230/2020 do Governo do Paraná, deverá obedecer o distanciamento
entre os presentes, bem como deverá ser observado todos os cuidados de higiene e assepsia
para evitar a propagação da Covid-19, com a seguinte pauta:
Assembleia Geral Ordinária.
I – Apresentação do Balanço e deliberação para Aprovação das Contas do (s) exercício (s)
anterior (es).
Assembleia Geral Extraordinária.
I – Leitura da proposta de modificação estatutária;
II – apresentação de alterações pela Assembléia, bem como de substituição de membros da
diretoria;
III - deliberação sobre a proposta de modificação estatutária e sobre as alterações propostas em
assembléia;
IV – aprovar a(s) modificação(ões) proposta(s).
Pato Branco/PR, 21 de Julho de 2020.
LUIZ SÉRGIO LAVARDA
Presidente

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
ATA DE PARECER TÉCNICO DE EMPRESA
CLÍNICA DE RADIOLOGIA SANTA ANA LTDA
CNPJ: 10.791.819/0001-78
CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2019
Aos 17 (dezesete) dias do mês de julho do ano de 2020, às
11h00min, na sala de Abertura e de Licitações da Prefeitura
Municipal do Município de Pato Branco – Estado do Paraná,
localizada na Rua Paraná, nº 1605, Centro, CEP: 85.501-025,
reuniram-se os membros da Comissão Especial de Vistoria, que
subscrevem a presente ata ao final, para certificarem a
documentação da análise técnica da capacidade instalada da
empresa: CLÍNICA DE RADIOLOGIA SANTA ANA LTDA,
CNPJ 10.791.819/0001-78 referente ao edital de Chamamento
Público nº 02/2019, que tem por objeto o chamamento para
credenciamento de instituições privadas prestadoras de Serviços
em Apoio a Diagnose e Terapia. Depois de acatado o Parecer
Técnico emitido pela Comissão Especial de Vistoria, nomeada
pela Portaria 693/2019, registrou-se que a empresa: CLÍNICA
DE
RADIOLOGIA
SANTA
ANA
LTDA,
CNPJ
10.791.819/0001-78 está apta a continuar com a prestação de
serviços. Encaminha-se para contratação a documentação da
empresa: CLÍNICA DE RADIOLOGIA SANTA ANA LTDA,
CNPJ 10.791.819/0001-78, conforme quantidades, serviços e
valores constantes na proposta. Nada mais havendo a tratar, deuse por encerrada a presente sessão, que depois de lida e aprovada,
vai assinada pelos participantes da sessão. Gracieli Ariani Ávila;
Sabrina P. Rigon; Medianeira S. Pernanguá; Cássio Aurélio
Teixeira – Membros.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
ATA DE PARECER TÉCNICO DE EMPRESA
INSTITUTO POLICLÍNICA PB
CNPJ: 12.651.010/0001-76
CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2019
Aos 15 (quinze) dias do mês de julho do ano de 2020, às 15h00min,
na sala de Abertura e de Licitações da Secretaria Municipal de Saúde
do Município de Pato Branco – Estado do Paraná, localizada na Rua
Paraná, nº 1605, Centro, CEP: 85.501-025, reuniram-se os membros
da Comissão Especial de Vistoria, que subscrevem a presente ata ao
final, para certificarem a documentação da análise técnica da
capacidade instalada da empresa: Instituto Policlínica P.B, CNPJ
12.651.010/0001-76, referente ao Chamamento Público nº 03/2019,
que tem por objeto o chamamento para credenciamento de instituições
privadas prestadoras de Serviços em Apoio a Diagnose e Terapia.
Depois de acatado o Parecer Técnico emitido pela Comissão Especial
de Vistoria, nomeada pela Portaria 693/2019, registrou-se que a
empresa: Instituto Policlínica P.B, CNPJ 12.651.010/0001-76, está
apta a iniciar com a prestação de serviços. Encaminha-se para
contratação a documentação da empresa: Instituto Policlínica P.B,
CNPJ 12.651.010/0001-76, conforme quantidades, serviços e valores
constantes na proposta. Nada mais havendo a tratar, deu-se por
encerrada a presente sessão, que depois de lida e aprovada, vai
assinada pelos participantes da sessão. Gracieli Ariani Ávila; Sabrina
P. Rigon; Medianeira S. Pernanguá – Membros.

Espécie: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 293/2019. Contratante: Município de Chopinzinho – PR.
Contratada: PG Clinica Odontologica Ltda – Me. CNPJ: 20.748.882/0001-85. Objeto: Dilatação do prazo de
execução e vigência contratual e acréscimo proporcional de valores, bem como troca de gestor e fiscais. Novo
prazo: 22/11/2020. Valor do Aditivo 17.775,00 (dezessete mil setecentos e setenta e cinco reais). Origem: Pregão Presencial nº 68/2019. Fundamento Legal: Artigos 57 e 65 da Lei Federal nº 8.666/93. Data da assinatura:
10/07/2020. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Jordan Gasparetto Pasquali, pela Empresa.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
Aditivo n° 01 ao Contrato n° 93/2019 - Pregão Presencial nº 58/2019 - Contratante: Município de Coronel Vivida/PR - Contratada: PARANÁ AMBIENTAL GESTÃO GLOBAL DE RESÍDUOS LTDA, CNPJ n.º 07.911.409/0001-09. Conforme
solicitação do Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos e de comum acordo entre as partes, fica prorrogado o prazo de execução e vigência por
mais 12 meses, ou seja, de 09.07.2020 a 08.07.2021. Os valores permanecem inalterados. O valor total estimado deste termo aditivo é de R$ 22.100,00. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato. Coronel Vivida, 08 de julho de
2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.
Aditivo n° 01– Ata de Registro de Preços nº 181/2019 – Pregão Presencial nº
109/2019. Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR - Detentora:
LEONARDO A VERZA, CNPJ n.º 07.460.912/0002-76. Considerando a solicitação da detentora, bem como análise, fica de comum acordo entre as partes, concedido o reequilíbrio econômico financeiro para o item 22 (microcomputador) a
partir do dia 30.06.2020. O valor total deste aditivo é de R$ 2.918,90. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 30 de junho de 2020. Frank
Ariel Schiavini, Prefeito.
Aditivo n° 02– Ata de Registro de Preços nº 181/2019 – Pregão Presencial nº
109/2019. Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR - Detentora:
LEONARDO A VERZA, CNPJ n.º 07.460.912/0002-76. Considerando a solicitação da detentora, bem como análise, fica de comum acordo entre as partes, concedido o reequilíbrio econômico financeiro para o item 22 (microcomputador) a
partir do dia 16.07.2020. O valor total deste aditivo é de R$ 5.711,10. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 16 de julho de 2020. Frank
Ariel Schiavini, Prefeito.
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
EDITAL DE HABILITAÇÃO
REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2020
A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Tomada de
Preços nº 9/2020, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu habilitar
as seguintes proponentes:
Nº
EMPRESA
PORTE
1

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

ME/EPP

2

M.L.P. GONÇALVES E CIAL LTDA EPP

ME/EPP

3

EMPREMAC SERVIÇOS E OBRAS LTDA

DEMAIS

4

MOLDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-FABRICADOS SUL

ME/EPP

5

CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

ME/EPP

6 CONSTRUTORA BRAGATO LTDA – EPP
E inabilitar as seguintes empresas:
Nº
EMPRESA

ME/EPP

1

CONSTRUTORA ROBERTO CESAR DE ANDRADE LTDA – EPP

DEMAIS

2

ERGE CONSTRUTORA EIRELI

ME/EPP

3

THAYWAN DOS PASSOS E CIA LTDA

ME/EPP

J R PAVIMENTAÇÕES LTDA

3

JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE

4

KWS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME

5

MARTINS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – EPP

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 18/2020
A Comissão Especial de Licitação, da entidade CONSÓRCIO 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 28/07/2020, às 09:00 horas, no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br, a abertura da sessão pública conforme especificado no Edital de
Licitação Nº 018/2020 na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO.
Informa-se que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço: www.conims.com.br
Objeto da Licitação: 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.
Pato Branco/PR, 21 de julho de 2020.
MARCOS JOSÉ BRANDOLI DE LIMA
COORDENADOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

PORTARIA Nº 064/2020
DATA: 20/07/2020

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
EDITAL DE HABILITAÇÃO
REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2020
A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Tomada de
Preços nº 15/2020, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu
habilitar as seguintes proponentes:
Nº
EMPRESA
TONELLI ENGENHARIA EIRELI – ME

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE
DECRETO Nº 120/2020
DATA: 20.07.2020
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências. A integra se encontra no site www.dioems.com.br

PORTE

Chopinzinho, 21 de julho de 2020.
presidente da comissão : Josiane Moschen
membros da comissão :Roberto Alencar Przendziuk
Neide Marinez Caldato

2

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR.
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
Modalidade: Pregão. Edital nº 33/2020. Forma: Eletrônico. Data da Licitação: Dia 05 de agosto de 2020, às 10:00 (dez)
horas. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA E PISO AMORTECEDOR DE IMPACTO. Gênero: Materiais Permanente e
Serviços. Valor máximo estimado anual de contratação: R$ 571.599,39. 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 e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br.
Informações pelo telefone (46) 3242-8614.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 7366, de 21 de julho de 2020. Súmula: Nomeia Membros para
comporem o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda. “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”.

4 DANIEL SIMIONATO – ME
ME/EPP
Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, a
comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que
se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

1

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS
ATO DE CONSÓRCIO
Resolução nº 125 de 21 de julho de 2020.
Dispõe sobre a inclusão de procedimentos e OPMs na tabela de credenciamento nº 001/2018.
A publicação na íntegra do ato acima encontra-se disponível nos seguintes endereços
eletrônicos: https://www.conims.com.br/ e http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

1

6 L B ENGENHARIA LTDA
Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, a
comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que
se sinta prejudicada, para interposição de recurso.
Chopinzinho, 21 de julho de 2020.
presidente da comissão : Josiane Moschen
membros da comissão :Roberto Alencar Przendziuk
Neide Marinez Caldato

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão. Edital nº 64/2020. Forma: Presencial. Data da Licitação: Dia 04 de agosto de 2020, às 14:00
(catorze) horas. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS GRÁFICOS DE
IMPRESSÃO DIGITAL. Gênero: Materiais de Consumo. Valor máximo estimado anual da licitação: R$ 80.405,00. 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.

SÚMULA: Conceder Benefício de Aposentadoria à Servidor
Municipal.
TOBIAS EZEQUIEL TAFFAREL GHELLER, Prefeito
Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
DE ACORDO COM DECISÃO JUDICIAL, EXPEDIDA PELA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CLEVELÂNDIA, AUTOS
Nº 0000826-88-2020.8.16.0071,
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder a partir de 20 de julho de 2020 ao senhor
WANER HERGET, brasileiro, portador do RG: 3.307.215-5-SSP/PR CPF/MF:
715.299.269-04, Servidor Público Municipal de Mariópolis, ocupante do Cargo
Efetivo de Odontólogo, nível XIV, Matricula 1414, Lotado na Divisão de Saúde,
Aposentadoria Especial, com proventos no valor de 100%(cem por cento) do saláriode-benefício, que consiste na média aritmética simples dos maiores salários-decontribuição, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, sem
paridade, no valor de R$ 5.125,86(cinco mil cento e vinte e cinco reais e oitenta e
seis centavos) mensais.

Art. 2º - Embasamento Legal:
Artigo 40, § 4º, III da CF – Súmula Vinculante nº 33
Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogada as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, aos 20 dias do
mês de julho de 2020.

TOBIAS EZEQUIEL TAFFAREL GHELLER
PREFEITO MUNICIPAL

Rua seis 1030-CEP: 85525-000-Mariópolis-Paraná Brasil-Fone (46) 3226-8100
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