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| SEGURANÇA

BAIXAS TEMPERATURAS DEVEM
POLÍCIA MILITAR APREENDE
CHEGAR AO SUDOESTE PÁG. 6
ARMAS DE FOGO EM PALMAS PÁG. 13

R$ 2,50
| ESPORTE

PARANAENSES SE DÃO MAL NA
RODADA DO BRASILEIRÃO PÁG. 15

Preço da batata tem queda
superior a 30%

Agência Brasil

O valor da batata inglesa caiu 31,50%, no mês de julho, em Pato Branco, no comparativo ao mês anterior,
segundo a pesquisa de preço de itens da cesta básica realizada pelo Grupo de Pesquisa em Economia,
Agricultura e Desenvolvimento (GPEAD) da Unioeste. PÁG. 4

UTFPR de Dois Vizinhos
participa de projeto educacional
A partir de seus estudos sobre educação ambiental, o câmpus, que conta com projeto
Sala Verde, contribuirá com um estudo de nível internacional que busca melhorias
para a educação sobre sustentabilidade. PÁG. 5
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Gilmar
Mendes nega
pedido de
suspensão
e troca de
comando da
CPMI das fake
news
Estadão Conteúdo
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou mandado de segurança apresentado à Corte
por parlamentares bolsonaristas para
suspender e trocar o comando da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das fake news. Segundo o magistrado, os trabalhos do grupo são de ‘vital
importância para o desvendamento da
atuação de verdadeiras quadrilhas organizadas que, por meio de mecanismos ocultos de financiamento, impulsionam estratégias de desinformação,
atuam como milícias digitais, que manipulam o debate público e violam a ordem democrática’.
“Embaraçar essa investigação não é
direito, e muito menos líquido e certo, de
ninguém”, escreveu o ministro ao negar
pedido de Bia Kicis, Carla Zambelli, Carlos Jordy, Aline Sleutjes e outros.
De acordo com Gilmar, os fatos apurados pela CPMI têm a ‘mais alta relevância para a preservação da ordem
constitucional’. “Não à toa, há uma crescente preocupação mundial com os impactos que a disseminação de estratégias de desinformação e de notícias
falsas tem provocado sobre os processos eleitorais”.
Além da suspensão dos trabalhos da
CPMI, os parlamentares defendiam a suspeição do presidente do grupo, senador
Ângelo Coronel, e da relatora, deputada
federal Lídice da Mata, sob o argumento
de que ‘teriam demonstrado falta de imparcialidade ao proferirem declarações
tendenciosas e ataques a apoiadores do
Governo’.
No entanto, ao analisar o caso, Gilmar ponderou que o Congresso Nacional
possui mecanismos institucionais próprios ‘para lidar com eventuais desvios
comportamentais de um parlamentar’.
Segundo ele, os autores da ação não são,
nem indiretamente, ‘titulares da atribuição correicional parlamentar’ e assim os
mesmos não tem ‘ direto líquido e certo
de remover Presidente - eleito pelo colegiado - ou destituir Relatora da CPMI por
motivos afetos ao comportamento das
autoridades’.
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Governo cria comitê para discutir
vacinas contra coronavírus no Paraná
AEN
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior instituiu nessa
segunda-feira (17), por decreto,
um Comitê Técnico Interinstitucional de Cooperação para Pesquisa, Desenvolvimento, Testagem, Fabricação e Distribuição
de Vacina contra Sars-CoV-2
(covid-19). O grupo colegiado
tem como objetivo alinhar e coordenar as atividades de pesquisa, desenvolvimento, testagem,
fabricação e distribuição, no Estado, de um eventual imunizante com eficácia comprovada.
“O Paraná já estabeleceu os
primeiros contatos com laboratórios da China e da Rússia. Estamos interessados em entender essas vacinas, as respectivas
pesquisas. Mas esse Comitê
também vai servir para conhecer outros estudos que estão
em andamento em todo o mundo”, afirmou Ratinho Junior. “É
mais uma medida de preparação para o momento do anúncio do imunizante, parte do planejamento estadual de combate
ao novo coronavírus”.
O Comitê será composto
permanentemente por representantes da Casa Civil, do Escritório de Representação do
Governo em Brasília, Secretaria
da Saúde e Superintendência de
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná. Técnicos do
Tecpar (Instituto de Tecnologia
do Paraná), Ministério da Saúde,
Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério das Relações Exteriores e Sociedade Brasileira
de Infectologia serão convidados a integrar os trabalhos. Os
membros serão indicados pelos
titulares dos respectivos órgãos

e entidades.
O decreto também estabelece que poderão ser convidadas
outras instituições, organizações, órgãos públicos e privados
identificados como necessários
ou estratégicos para aperfeiçoar o trabalho, além de representantes de entidades e organismos estrangeiros que possam
auxiliar a aperfeiçoar os estudos. Com a finalidade de subsidiar as ações, o Comitê poderá
requisitar estudos técnicos e jurídicos aos órgãos de Estado.
O colegiado fica autorizado, ainda, a criar grupos internos para tratar de maneira mais
aprofundada de cada um dos eixos de atuação que compõem
a busca pela vacina ideal contra o vírus Sars-CoV-2, e a realizar procedimentos administrativos junto às instâncias federais
e quaisquer outras que se façam
eventualmente necessárias.
A Casa Civil será responsável pelo Comitê Técnico Interinstitucional. “Todas as atividades desenvolvidas pelo
colegiado vão observar as normas sanitárias, técnicas, científicas e de direito. Ele foi criado para que o Paraná se envolva
cada vez mais nos estudos internacionais sobre imunização”,
acrescentou Guto Silva, chefe
da Casa Civil. “Ainda não temos
uma vacina testada e comprovada no mercado, uma resposta
definitiva da ciência, mas queremos ter agilidade para adquirir
e produzir aquela que se mostrar mais efetiva”.

Acordos

O Governo do Paraná assinou na semana passada um me-

RodRigo Felix leal

objetivo é alinhar e coordenar as atividades de pesquisa,
desenvolvimento, testagem, fabricação e eventual distribuição
morando de entendimento com
o Fundo de Investimento Direto
da Rússia para ampliar a cooperação técnica, as transferências
de tecnologia e os estudos sobre a vacina contra a Covid-19
desenvolvida pelo Instituto Gamaleia. O acordo deixa aberta a possibilidade de realização
de testes, produção e distribuição do imunizante, desde que a
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) aprove todos
os protocolos.
O Estado também já assinou
um termo de cooperação técnica e científica com a China para
iniciar a testagem e a produção
de vacina da Sinopharm. O acordo garante ao Paraná acesso ao
resultado das duas primeiras fases da pesquisa. Segundo o laboratório, os processos iniciais,
já encerrados, tiveram 100% de
positivação e nenhuma reação
adversa grave.
Atualmente as equipes técnicas do Tecpar realizam os
ajustes do cronograma e da me-

todologia que serão utilizadas
na parceria. O protocolo de realização da fase III deve envolver as universidades estaduais e
os hospitais universitários. Após
ser finalizado, o termo precisa
ser submetido aos órgãos regulatórios, e depois da aprovação,
deve ser iniciada a fase de testagem da população.
“Estamos trabalhando aspectos regulatórios e técnicos,
encontrando alternativas, mas
sempre pensando na prudência,
na serenidade e na transparência do processo da vacina contra
o coronavírus, que é de interesse mundial. Temos que trabalhar muito bem as nossas parcerias e esses estudos para que
os resultados sejam os melhores
possíveis para todos os paranaenses”, afirmou o diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado.
Segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS), 167
vacinas contra a Covid-19 estão
sendo produzidas e testadas no
mundo, e 28 já estão na fase de
testes em seres humanos.

‘Doleiro dos doleiros’ é condenado a 13 anos de prisão
por lavagem de dinheiro
Estadão Conteúdo
O ‘doleiro dos doleiros’ Dario Messer,
que recentemente fechou acordo de delação
com a Lava Jato e vai devolver R$1 bilhão
às autoridades, foi condenado a 13 anos e
quatro meses de prisão em regime fechado
por lavagem de dinheiro no processo aberto a partir de provas obtidas na Operação
Marakata.
A sentença foi proferida nessa segunda-

-feira (17), pelo juiz Alexandre Libonati, da
2ª Vara Federal Criminal do Rio, que negou
ao doleiro a prerrogativa de recorrer da decisão em liberdade. O magistrado determinou que o mandado de prisão seja expedido
após a pandemia da covid-19.
O juiz considerou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o doleiro, em 2018, por participação em um esquema de tráfico de pedras
preciosas no mercado negro relevado pela
‘Marakata’, desdobramento da Operação
Lava Jato no Rio.
“As exportações oficiais, registradas
de forma subfaturada, geravam depósitos
identificados; ao passo que eventuais negócios clandestinos, ou as diferenças entre o
valor real e subfaturado das pedras, geravam depósitos não identificados, oriundos
de contas no exterior controladas pelos colaboradores”, escreveu o juiz. “Dario Messer
atuava como sócio oculto e investidor do negócio operado no Uruguai e que servia à realização de operações de câmbio à margem
da lei e, especificamente, à lavagem de re-

cursos oriundos de delitos praticados pela
O.S. Ledo (empresa de comércio de pedras)”.
Segundo as investigações, a O. S. Ledo
usou os ‘serviços’ de Messer para enviar US$
44 milhões ao exterior, entre 2011 e 2017,
obtidos com a exportação, através de notas
fiscais e invoices falsos, de pedras de garimpos na Bahia para empresários indianos.
Em sua delação, o próprio doleiro confessou que comandou a mesa de câmbio paralelo operada pelos doleiros Vinicius Claret
e Cláudio Barboza no Uruguai e usada para
lavar o dinheiro.
Messer ainda é réu em outras duas
ações penais, decorrentes das operações
Patrón, sobre o esquema de lavagem de
dinheiro que facilitou a fuga do operador
ao Paraguai, e Câmbio, Desligo, que prendeu doleiros acusados de lavarem dinheiro
para o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral,
e para comparsas do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em uma rede que, segundo os investigadores, operava em mais
de 50 países. Ambas tramitam na 7ª Vara
Federal Criminal do Rio.
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Marciano Votri, deixa o cargo
pensando nas eleições 2020
DIVULGAÇÃO

Da Redação ADI-PR Curitiba

jornalismo@adipr.com.br

Vice-líder

O governador Ratinho Junior escolheu o deputado
Cobra Repórter (PSD) como novo vice-líder do governo
na Assembleia Legislativa no lugar do deputado Tiago
Amaral (PSB) que decidiu disputar a prefeitura de Londrina nas eleições municipais de 15 e 29 de novembro.
Além do deputado Cobra Repórter, o deputado Hussein
Bakri (PSD) é o líder governo e o deputado Adriano José
(PV), também vice-líder.

Sem dinheiro

Os pré-candidatos a prefeito já reclamam da falta
de dinheiro. Em Curitiba, um pré-candidato adianta se
o partido não enviar recursos suficientes não vai disputar a prefeitura. Outro pensa em desistir porque avalia
que vai receber qualquer recurso do fundo eleitoral. Os
partidos devem priorizar os candidatos da base eleitoral dos deputados federais.

Desistiu

Marciano é pré-candidato pelo PSL
Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

Atuando pela terceira gestão como secretário
de Agricultura de Vitorino,
Marciano Votri, deixou a
pasta nos últimos dias, deixando assim caminho aberto para uma possível candidatura ao Executivo.
Engenheiro Agrônomo

por formação, Marciano é
filiado ao PSL, partido pelo
qual deve concorrer a convenção municipal como pré-candidato ao Executivo.
“Desde 2009 quando
passei a fazer parte do serviço público, recém-formado, sempre acreditei muito na entrega de serviços de
qualidade à população. Nosso município tem altíssimo

potencial, nossa economia
é essencialmente agrícola, estamos em uma localização geográfica muito estratégica, tudo isso tem que
ser pensado de maneira inteligente e acredito que essa
tendência atual passa pelo
que já fizemos, mas sem dúvida pelo que podemos fazer no futuro”, afirma ele.
O pré-candidato diz que

a pandemia e seus desdobramentos tornam importante o
momento para pensar na saúde das pessoas, mas também
de assegurar a escolha democrática de seus representantes: “A saúde e a integridade
das pessoas deve ser pensada
em primeiro lugar, que é sem
dúvida a prioridade em qualquer situação, principalmente em meio e essa pandemia.”

Moro diz que não remoção de Deltan protege
procuradores de influências políticas
Estadão Conteúdo
O ex-ministro da Justiça
e Segurança Pública Sérgio
Moro saiu em defesa do procurador Deltan Dallagnol às
vésperas de julgamento no
Conselho Nacional do Ministério Público que pode
resultar em punição ao chefe da força-tarefa da Lava
Jato no Paraná.
Moro afirmou que a
Constituição prevê ʻprerrogativas importantesʼ aos
membros do Ministério Público, entre elas a de não
poder ser removido. “Isso
é uma garantia legal para
que os procuradores possam atuar com segurança,
independência e protegidos
de influências políticas”,
afirmou.
Ex-juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, onde tramitam as investigações e
ações penais da Lava Jato
no Paraná, Moro defendeu
que o trabalho da força-tarefa, sob coordenação de
Deltan, ʻé um marco para o
combate à corrupção e tem
o apoio da sociedade brasileiraʼ. Logo em seguida o ex-ministro postou a nota em
seu perfil no Twitter
Três procedimentos envolvendo o chefe da Lava

Jato em Curitiba estão pautados para a sessão do chamado ʻConselhãoʼ nesta terça-feira (18), entre eles um
pedido de remoção por interesse público.
O procurador chegou a
recorrer ao Supremo Tribunal Federal para travar dois
deles - ações disciplinares
movidas por Renan Calheiros (MDB-AL) e Kátia Abreu
(PP-TO) que envolvem publicação nas redes sociais e
supostas atitudes de promoção pessoal. O terceiro tem
relação com o powerpoint
contra Lula.
Na última semana, a
força-tarefa da operação em
Curitiba divulgou nota em
defesa de Deltan, afirmando que a atuação do procu-

rador é ʻcorreta, dedicada e
corajosaʼ e comprometida
com a causa anticorrupção.
O grupo argumenta que
as representações em julgamento não foram provadas
ou incluem episódios arquivados pela Corregedoria
e foram trazidas à tona em
um ʻmovimento de reação
aos avanços contra a corrupção visando a impedir ou
macular investigaçõesʼ.
Neste sábado (15), integrantes do Ministério Público em todo País iniciaram
um abaixo-assinado defendendo a ʻimportância das
garantias
constitucionais
da inamovibilidade e da independência funcional para
o regular cumprimento das
suas relevantes funções em

O deputado Goura (PDT) desistiu da pré-candidatura a prefeito de Curitiba e anunciou os deputados Gustavo Fruet e Marcio Pacheco como candidatos do PDT
nas disputas da prefeituras da capital paranaense e de
Cascavel, respectivamente.

Crimes virtuais

O Senado analisa projeto de que estabelece o agravamento da pena quando o crime de estelionato e fraude no comércio forem praticados na internet. Atualmente a pena para quem pratica golpes para obter
vantagens é de um a cinco anos de reclusão e multa,
com a proposta de mudança no Código Penal, a pena
seria aumentada em dois terços para quem cometer crimes em meios virtuais. Levantamento da empresa de
segurança da informação Unysis, em 2019, mostrou
que 85% dos brasileiros foram vítimas de crimes virtuais ou conhecem alguém que foi.

E-book

defesa da sociedadeʼ.
Até a tarde deste domingo, 16, o documento contava com mais de 2 250 assinaturas, entre procuradores
da República e dos outros
ramos do Ministério Público
da União, além de promotores e procuradores de Justiça que integram os quadros
do MP nos Estados.
“A pretensão de utilizar
a remoção compulsória de
membros do Ministério Público com fundamento no
interesse público só se justifica em casos absolutamente excepcionais, em que reste devidamente comprovada
a completa falta de compromisso e responsabilidade do
agente com o cargo exercido”, diz o documento.

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) apresentou um e-book com recomendações e orientações aos
pré-candidatos a prefeito e vereador que podem disputar as eleições de novembro. Como ainda há muitas
dúvidas, desde os cuidados na pré-campanha, até a alteração do calendário eleitoral, o e-book responde a
perguntas sobre o processo eleitoral. “É um material de
apoio, que contém informações detalhadas e simplificadas sobre as eleições de 15 de novembro. Traz orientações e as principais regras a serem seguidas”.

Prorrogado

O prefeito Chico Brasileiro (PSD) prorrogou vencimento de impostos municipais - IPTU, ISSQN, entre outros, de Foz do Iguaçu. São duas prorrogações distintas,
dependendo do mês de vencimento do tributo ‒ aqueles
que vencem nos meses de março, abril, maio e junho, poderão ser quitados até o dia 20 de novembro, e os impostos com vencimentos nos meses de julho, agosto, setembro e outubro ficam prorrogados para 21 de dezembro.

Mesário voluntário

O eleitor interessado em atuar como mesário voluntário nas eleições já pode se inscrever. O mesário não
é remunerado, recebe auxílio-alimentação no 1º turno
e, se houver, no 2º turno das eleições, e tem direito a
dois dias de folga para cada dia trabalhado na função;
dois dias de folga para cada dia de treinamento oferecido pela Justiça Eleitoral; certificado dos serviços prestados; e preferência no desempate em concursos públicos.

Destino turístico

De acordo com o IBGE, o Paraná foi em 2019, um
dos principais destinos das viagens nacionais, ficando
em sexto lugar. O estudo do instituto, que analisou 20,6
milhões de viagens pelo país, identificou que o estado,
em 1,16 milhões dos casos (5,65% do total) o destino
principal dos viajantes.
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e portais
associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
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Queda no preço da batata ajuda a
reduzir valor da cesta básica
AgênciA BrAsil

Cristina Vargas
cristina@diariodosudoeste.com.br

De acordo com o levantamento realizado pelo Grupo de Pesquisa em Economia, Agricultura e Desenvolvimento (GPEAD) da
Unioeste, realizado em conjunto
com instituições parceiras, o valor da cesta básica de alimentação caiu 1,56% em Pato Branco,
no mês de julho, passando a custar R$ 375,88.
Dos 13 itens que fazem parte da cesta, sete tiveram queda no
preço em comparação a junho: batata (-31,50%), tomate (-13,64%),
feijão (-0,54%), açúcar (-,0,83%),
café (-1,73%), banana (-0,04%) e
margarina (-3,84%).
Já seis itens tiveram aumento no preço: arroz (4,72%), trigo
(2,15%), pão (0,53%), óleo de soja
(2,01%), o leite (0,27%) e carne
vermelha (3,14%).

Sudoeste

A pesquisa também foi realizada em outros municípios do
Sudoeste. Em Dois Vizinhos, por
exemplo, houve uma queda significativa no valor da cesta de -7,98%,
passando a custar R$ 376,17. Já
em Francisco Beltrão e Realeza, o
valor da cesta básica teve alta, registrando aumentos de 0,48% e
3,99%, respectivamente. Assim, a
cesta em julho, em Beltrão, custou R$ 400,71 e em Realeza, R$
355,30.
As coletas de preços nesses
municípios foram realizadas com
pesquisadores presenciais, segundo informou o GPEAD, observando
as normas recomendadas e os horários de menor fluxo de pessoas
nos estabelecimentos comerciais.
No país, no entanto, onde a
pesquisa mensal é realizada pelo
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o levantamento de
preços foi obtido a partir de uma
tomada de preços, exceto na cidade de São Paulo.

Brasil

A pesquisa da cesta básica
realizada mensalmente pelo Dieese, através da tomada especial
devido à pandemia do coronavírus, constatou, para o mês de julho, que o custo do conjunto dos
alimentos de primeira necessidade para as refeições de uma pes-

O valor da batata inglesa caiu 31,50%, no mês de julho, em Pato Branco
soa adulta, conforme o Decreto-lei
399/38, apresentou redução em
13 capitais pesquisadas e aumento em quatro, em relação ao mês
de junho.

Salário mínimo

Com base na pesquisa nacional é possível observar que tanto
o salário mínimo bruto quanto o líquido, mostraram-se, em julho, insuficientes para assegurar a aquisição da cesta básica, tanto para
as cidades do sudoeste do Paraná,
pesquisadas pelo GPEAD, quanto
para as demais localidades pesquisadas pelo Dieese.
De acordo com os pesquisadores, em Pato Branco, se observada
a determinação legal para a manutenção de uma família de quatro pessoas, o salário mínimo deveria ter sido, no mês passado, de
R$ 3.157,77.
Nos demais municípios deveria ter sido de R$ 3.160,21, em
Dois Vizinhos; R$ 3.366,37, em
Francisco Beltrão; e R$ 2.984,88,
em Realeza.

Variação dos preços

O comportamento dos preços
dos itens que compõem a cesta bá-

sica, entre junho e julho, de acordo
com o Dieese, seguiu uma trajetória de alta predominante nos preços do arroz, do óleo de soja e do
leite. Por sua vez, os produtos que
registraram redução de preços foram: o tomate, o feijão e a batata.
Nas cidades pesquisadas pelo
GPEAD, de modo geral, o movimento dos preços apresentou um
aumento para os seguintes produtos: arroz, óleo de soja, café e carne. Por outro lado, as reduções
ocorrem no preço da batata, do tomate e do feijão.

Leite

Segundo os pesquisadores, o
comportamento de elevação do
preço médio do litro de leite, observado em 16 das 17 capitais
pesquisadas pelo Dieese, também ocorreu em Francisco Beltrão
(3,45%) e em Pato Branco (0,27%).
Para o Dieese, a alta no preço do
leite está relacionada a uma menor disponibilidade do produto no
campo.

Arroz

O preço médio do arroz agulhinha ficou mais caro em 15 capitais, com destaque para Campo

Grande (6,22%), Curitiba (4,50%)
e Rio de Janeiro (4,31%). No Sudoeste, com exceção de Francisco Beltrão, onde houve redução de
preços -3,5%, ocorreu aumento de
9,46%, em Dois Vizinhos; 4,72%,
em Pato Branco; e 6,33%, em Realeza. A alta dos preços do cereal se
deve aos baixos estoques.

Óleo de soja

O óleo de soja apresentou elevação de preços em 15 das 17 capitais pesquisadas, com destaque para Campo Grande (6,22%),
Curitiba (4,50%) e Rio de Janeiro (4,31%). No Sudoeste houve aumento em Francisco Beltrão
(8,33%), Pato Branco (2,01%) e
Realeza (7,19%). A maior demanda
interna e externa tem elevado as
cotações da soja e derivados.

Reduções

As reduções foram observadas nos preços do tomate, da batata e do feijão. O valor do tomate apresentou redução em 14
capitais.
Comportamento semelhante
também foi observado em Dois Vizinhos (-21,71%) e em Pato Branco (-13,64). Na contramão, hou-

Para adoção
com amor
Campanha:
SeCretaria do
meio ambiente
de pato branCo
/ diário do
SudoeSte

Femea, dócil, porte
pequeno, 6 meses

Contato
98802-6616

ve aumento em Francisco Beltrão
(9,25%) e em Realeza (11,48%).
Segundo os pesquisadores, a
tendência de queda observada nos
preços do tomate se deve a uma
maior oferta do fruto, que teve
uma maturação acelerada em razão de temperaturas mais altas.

Batata

A batata, pesquisada no Centro-Sul do país, apresentou redução nos preços médios, em razão
de uma maior oferta do tubérculo. Esse comportamento de queda nos preços também foi observado nas cidades de Dois Vizinhos
(-34,43%),
Francisco
Beltrão
(-28,74%) e Pato Branco (-31,5%).
Na contramão, em Realeza houve
aumento de 13,8%.

Feijão

O preço do feijão recuou em
12 capitais. Contudo, o feijão preto pesquisado na região Sul apresentou alta com destaque para
Curitiba (8,54%). Nas cidades
pesquisadas pelo GPEAD, o feijão preto apresentou redução no
preço médio do quilo em Francisco Beltrão (-5,33%) e Realeza
(-2,62%).
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UTFPR de Dois Vizinhos participa de projeto internacional
A convite do câmpus Curitiba, Dois Vizinhos contribuirá com o projeto ‘Vamos’, através
de suas pesquisas relacionadas a educação ambiental
DiVulgAção

Jéssica Procópio e
assessoria
reportagem@diariodosudoeste.
com.br

O câmpus Dois Vizinhos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR) está participando de um projeto de cooperação internacional que
tem por objetivo desenvolver métodos de ensino sobre sustentabilidade.
Sua participação no
‘Virtual Exchange to Tackle Wicked Problems: Latin American and European
Collaboration on Education
for Sustainable Development (Vamos)’, se dá por
dois motivos, sendo o primeiro porque o câmpus já
vem trabalhando e se destacando em um projeto de
educação ambiental, o Sala
Verde. O outro motivo, é
porque o câmpus Curitiba
busca uma visão de educação para a sustentabilidade
no interior do Paraná.

Vamos

O Vamos surgiu na Universidade de Upsala, na Suécia, com o objetivo de competir com universidades de
todo o mundo, por recur-

o câmpus da uTFPR de Dois Vizinhos, foi convidado pela unidade de Curitiba
sos financeiros disponibilizados pelo programa europeu Erasmus+, — que apoia
a educação, a formação, a
juventude e o desporto.
Entre 1.005 projetos
submetidos mundialmente,
somente 164 foram aprovados, sendo 104 projetos enviados por países da América
Latina, entre eles o ‘Vamos’.
A UTFPR participa do
projeto a convite da Univer-

sidade de Upsala, por seus
estudos na área de educação ambiental. Junto com
a instituição, mais sete universidades participam. As
atividades do projeto começarão em 2021, quando os
recursos financeiros serão
disponibilizados pelo programa Erasmus+.

Objetivo

De acordo com o coor-

denador do Vamos, professor do câmpus da UTFPR
em Curitiba, Eloy Casagrande, o projeto tem por objetivo, além de criar uma colaboração
internacional
inovadora, proporcionar um
aprendizado conjunto entre as universidades envolvidas, com foco em espaços
de aprendizado para a educação a distância (EAD) e
para cursos e projetos de in-

tercâmbio virtual, que abordem questões dos Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável (ODS).
“Na prática, acontecerá a troca de experiências
de educação para sustentabilidade que utilize métodos
inovadores, principalmente
relacionados ao uso de ferramentas na internet, como
ensino a distância e mídias
sociais”, disse comentando

que a troca de experiência
entre países tornará o projeto rico, pois, serão diversas abordagens de diferentes países.
Casagrande
explica
que, na prática, o Vamos seguirá uma abordagem inspirada no aprendizado de
ação. Segundo ele, o projeto deve acontecer em três
processos. O primeiro momento trabalhará a questão de trabalhar juntos [enquanto equipe] como um
projeto; o segundo momento diz respeito aos ensinamentos sobre sustentabilidade nas universidades e a
última etapa debaterá como
as universidades brasileiras
podem ensinar sustentabilidade em cursos internacionais e virtuais.

Investimentos

Ao todo, o Erasmus+
concedeu ao projeto €
738.990, o equivalente a
mais de quatro milhões de
reais. O orçamento, financiará seis encontros presenciais, que acontecerão
na Suécia, no Brasil, na Itália e em Honduras e também a montagem de uma
sala moderna para EAD na
UTFPR.

Caps de Mangueirinha inicia campanha de atendimento psicológico
DiVulgAção

Jéssica Procópio
reportagem@diariodosudoeste.com.br
Nesta terça-feira (18),
o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) do Município de Mangueirinha inicia
a campanha Conte Comigo,
que tem por objetivo divulgar o atendimento psicológico feito pela instituição
a pessoas emocionalmente
fragilizadas.
O projeto surgiu a partir de um aumento na procura por atendimentos no
Caps do Município. A assistente social do local, Leizane Ferreira dos Santos, disse que entre os problemas
apresentados pelos pacientes, os mais comuns são in-

Mangueirinha, foram realizados mais de dois mil atendimentos relacionados a
problemas de saúde mental.
Segundo Leizane, ansiedade e depressão são as principais queixas dos que procuram o Centro de Atenção
Psicossocial.

Atendimentos

Maioria dos atendimentos realizados no Caps dizem
respeito a problemas de saúde mental
certezas sobre o futuro, a
perca de emprego e diminuição da renda familiar.
“Mas, o agravante realmente é com a saúde. Os pacientes têm medo de contrair o
vírus”, explicou.
Além de lançar a campa-

nha, o Caps também produziu um vídeo motivacional,
com o intuito de confortar
os que ainda não conseguiram receber um atendimento psicológico.
Ao longo dos três anos
de existência do Caps em

Atualmente, a entidade está realizando pequenas rodas de conversas dentro do Caps, e também está
fazendo visitas domiciliares.
De acordo com a assistente social, qualquer pessoa
pode procurar o atendimento psicológico disponibilizado pelo Município. “Estamos
abertos para realizar acolhidas e atendimentos indivi-

Sudoeste ultrapassa quatro mil casos confirmados de covid-19
Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

Nesta
segunda-feira (17) a região sudoeste
do Paraná chegou a 4.023
casos confirmados de covid-19. Em comparação com
o boletim epidemiológico
emitido no domingo (16),

pela Secretaria Estadual de
Saúde (Sesa), foram 117 novos casos da doença.
Na região, o número de
pacientes que contraíram
coronavírus e se recuperaram também aumentou,
passando de 2.249 pessoas
para 2.292 [aumento de 43
recuperados].

Conforme boletim estadual, 62 pessoas tiveram
seu estado de saúde agravado pela doença e, em decorrência dela, evoluíram a
óbito.
Do total de mortes, 36
foram registradas na microrregião de Francisco Beltrão, composta por 27 mu-

nicípios do Sudoeste, da
qual contabiliza 2.635 casos
confirmados e 26 na micro
de Pato Branco, que abrange 15 municípios da região.
De acordo com a Sesa,
848 pessoas aguardam
o resultado do exame de
testagem de covid-19 no
Sudoeste.

duais de livre demanda.”
No Caps a equipe de
profissionais é composta por
três assistentes sociais, três
psicólogos, um enfermeiro,
um psiquiatra, uma professora de arte terapia e uma
professora para as aulas
do grupo de alfabetização.

Funcionamento

O Centro de Atendimento Psicossocial em Mangueirinha, está localizado na
rua Barão do Rio Branco,
nº 462. O horário de atendimento é das 7h às 11h30
e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. :00 as17:00
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Simepar prevê semana chuvosa no Sudoeste
Paloma Stedile
paloma@diariodosudoeste.com.br

Produção agropecuária

A produção agropecuária paranaense bateu recorde histórico ao atingir R$ 97,7 bilhões em 2019, de acordo com o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria da Agricultura
e do Abastecimento do Paraná. O crescimento real, descontando a inflação do período, foi de 3% no comparativo com 2018,
informou o governo. Naquele ano, o faturamento foi de R$ 89,7
bilhões. O resultado do Valor Bruto da Produção (VBP) consta
no boletim semanal de Deral, publicado na última sexta-feira
(14). O índice de frequência anual é calculado com base na produção agrícola municipal e nos preços recebidos pelos produtores do estado. O VBP engloba cerca de 350 produtos da agricultura, pecuária, silvicultura, extrativismo vegetal, olericultura,
fruticultura, plantas aromáticas, medicinais e ornamentais, pesca, entre outros.

Paraná lidera

O Paraná liderou a produtividade e foi o estado que mais
aumentou o faturamento do setor de tecnologia em 2019, ultrapassando estados com tradição na área, como Rio de Janeiro,
Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É o que mostra
a pesquisa Tech Report 2020, da Associação Catarinense de Tecnologia (Acate) e da empresa de big data Neoway. O estudo traz
um panorama do setor em Santa Catarina, incluindo também
informações sobre o desenvolvimento da área no País. As 19,6
mil empresas de Tecnologia da Informação (TI) do Paraná faturaram, no ano passado, R$ 21,2 bilhões, valor que ficou abaixo
apenas do estado de São Paulo, que concentra quase metade
das empresas do setor. Enquanto na média nacional houve queda no faturamento, o Paraná apresentou o melhor desempenho
do País, com crescimento de 25,6% com relação ao ano anterior.

Ferroeste no lucro

A Ferroeste (Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A), que liga
Cascavel a Guarapuava e transporta a produção agropecuária
do Oeste paranaense para o Porto de Paranaguá, fechou o primeiro semestre de 2020 com lucro operacional de R$ 2,3 milhões e faturamento de R$ 13,9 milhões. O resultado consolida
o bom desempenho que a empresa vem conquistando desde
o ano passado, a primeira vez na história em que a estatal, criada em 1996, fechou com lucro. Entre janeiro e junho deste ano,
792,1 mil toneladas de cargas passaram pelos trilhos da ferrovia, principalmente grãos e frango refrigerado, que são enviados para exportação via Porto de Paranaguá, e fertilizantes e
cimento ensacado, transportados até Cascavel. O volume movimentado nos seis primeiros meses de 2020 foi 23% superior ao
mesmo período do ano passado, quando foram transportadas
609,3 mil toneladas de produtos.

Cooperativa Primato

O grupo Primato, que completou 23 anos de atuação em Toledo, apresentou o plano de investimentos 2020/2025 em reunião na prefeitura da cidade do oeste paranaense. A cooperativa
possui sete unidades de supermercados na cidade, empregando
cerca de 1.200 pessoas diretamente, mais unidades industriais de
nutrição, três restaurantes, dois postos de combustíveis, farmácia
e corretora. Serão cerca de R$ 250 milhões de investimentos, distribuídos em instalação de uma nova Loja Agrícola e Agropecuária (na BR-163) e transformação digital; unidade de recebimento
de cereais em Novo Sarandi; ampliação do recebimento de Cereais no BR; o Primatão Atacadista no Jardim Europa (2021); recebimento de Cereais em Concórdia do Oeste; recebimento de
Cereais na Linha Mandarina, frigorífico de bovinos, recebimento
de cereais em Verê e nova indústria de Alimentos para Animais.

Vendas no varejo

As vendas no varejo brasileiro recuaram 19,9% em julho
frente ao mesmo período de 2019, descontada a inflação, ainda
afetadas pela pandemia de Covid-19, mostrou na última segunda-feira, 17, o Índice Cielo de Varejo Ampliado (ICVA), que monitora 1,5 milhão de varejistas credenciados à empresa de meios
de pagamentos. Em termos nominais, que espelham a receita
de vendas observada pelo varejista, a queda foi de 18,6%. Apesar da queda ainda relevante, o comércio nessa medição mostra
recuperação pelo terceiro mês consecutivo, uma vez que junho
mostrou declínio de 24,1%, em maio apurou retração de 30,5%
e em abril registrou um tombo de 36,5%, em números que descontam a inflação. Conforme a pesquisa da Cielo, o destaque
positivo foi a aceleração de setores como transporte e vestuário. Do outro lado, o setor de móveis e eletrodomésticos apresentou leve desaceleração.

Após vários dias sem
chuva, no Sudoeste do Paraná alguns municípios tiveram temporal na última sexta-feira (14), inclusive com
chuva de granizo, a qual
também voltou a atingir a
região no sábado (15).
Em entrevista para o Diário do Sudoeste, o Sistema
de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná
(Simepar) informa que o período chuvoso deve seguir
até quinta-feira (20).
“Na quinta à noite o
tempo deve começar a melhorar; enquanto que na
sexta-feira (21), temos o indicativo de forte resfriamento”, afirma o meteorologista
do Simepar, Samuel Braun.
Em relação ao que vem
circulando nas redes sociais,
de possível neve ou chuva congelada no Sudoeste,
Braun fala que “a precisão

dela é complicada. Qualquer
detalhezinho faz com que vá
para um lado ou outro. A última informação que eu recebi, às 16h desta segunda-feira, é que no Sudoeste
não teríamos”.
Entretanto, Braun diz
que a previsão é que esfrie
na sexta-feira na região. “Teremos uma semana de bastante chuva e instável. A
partir de sexta-feira essa
frente fria deve chegar ao
Sudoeste, seguindo no sábado (22) e no domingo (23)”.

Temperaturas

No site do Simepar, é
possível consultar as temperaturas dos próximos dias.
Em Pato Branco e Francisco
Beltrão, por exemplo, nesta terça-feira (18), a mínima prevista é de 14ºC; enquanto que a máxima, 19ºC.
Já na sexta-feira, a mínima
prevista é de 2ºC e a máxima 10ºC para ambos os municípios.

Após chuvas até quinta-feira, as temperaturas devem
chegar próximas a 0ºC no Sudoeste
No sábado (22), por sua
vez, Francisco Beltrão deve
registrar mínima de 0ºC
e máxima de 12ºC; e Pato
Branco mínima de 1ºC e máxima de 13ºC.
Em Palmas [município
da região onde as tempera-

turas costumam ser ainda
mais baixas], para sexta, sábado e domingo as mínimas
previstas são de 0ºC, 1ºC e
3ºC, respectivamente. Já as
máximas devem ficar em
8ºC na sexta; 11ºC no sábado e 16ºC no domingo.

Ciclistas vão realizar treino solidário em prol
do menino Valentim
Paloma Stedile
paloma@diariodosudoeste.com.br

Neste sábado (22), ciclistas do sudoeste do Paraná vão realizar o Pedal Ame
Valentim. O treino solidário
busca auxiliar o menino Valentim, de Marmeleiro, diagnosticado com Atrofia Muscular Espinal (AME), tipo 1,
aos seis meses de vida.
Conforme
Anderson

Goldacker, presidente da Associação Chopinzinhense de
Ciclismo (Achoc) e um dos
organizadores, a ideia surgiu em grupos de WhatsApp, nos quais têm ciclistas
de várias equipes.
Eles entraram em contato com a comissão responsável pela campanha
realizada para o custeio do
tratamento do menino, que
gira em torno de R$ 9 mi-

lhões. Esse tratamento deve
ser feito até os dois anos de
vida e ele já está com nove
meses. “Não se trata de um
evento, mas uma atividade
em que os ciclistas poderão
realizar seu treino de forma
espontânea, individual e colaborar com a campanha”.
Os interessados, segundo ele, contribuirão com
um pequeno valor [de R$
25], arrecadado no local e

posteriormente depositado
na conta da comissão responsável pela campanha.
“Na atividade, os ciclistas
terão trajeto predeterminado e cada um será responsável pelo seu percurso e
hidratação, não havendo
pontos de apoio a fim de
evitar aglomerações”.
Ele acrescenta que o
pedal terá início às 13h30,
com saída em frente ao posto San Rafael, em Coronel
Vivida; seguindo até a ponte do rio Iguaçu, totalizando
em 100 quilômetros. “Haverá um responsável para receber as inscrições a partir das 13h30. Lembrando
que todas as determinações
dos decretos emergenciais
da covid-19 estão sendo seguidas”, destaca, finalizando
que em caso de temporal a
atividade será cancelada.

Anvisa

A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa)
publicou, na segunda-feira (17), no Diário Oficial, o
registro de produto da terapia gênica utilizada no tratamento da (Atrofia Muscular Espinhal (AME), doença
rara, que Valentin foi diagnosticado aos seis meses de
vida.
Mesmo com a publicação da Anvisa, o tratamento
ainda não passa a ser ofertado no Sistema Único de
Saúde (SUS), o que começa
a ser uma nova luta para todos. Assim na rede privada,
o tratamento custa entorno
de R$ 12 milhões.
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Faleceu o ex-comandante-geral da Polícia
Militar do Paraná, Antônio Michaliszyn
ADENIR BROCCO/ ARQUIVO DIÁRIO DO SUDOESTE

Antônio Michaliszyn faleceu aos 96 anos de idade
Marcilei Rossi
Faleceu na madrugado do sábado (15), aos 96
anos, o ex-comandante geral da Polícia Militar, coronel Antônio Michaliszyn.
Nascido em Mallet em
1928, ingressou a corporação em 1942, como soldado,
passando por várias unidades do interior do Estado. Depois de ter se graduado como
cabo e sargento, em 1948,
passou a aspirante a oficial.

Em fevereiro de 1966
foi nomeado Comandante-geral da Polícia Militar
do Paraná, permanecendo
no cargo até setembro de
1970. Destaca-se durante
sua gestão à frente da PM
paranaense, a instalação de
nove batalhões, ̶ dentre
eles o 3º Batalhão de Polícia
Militar (BPM) de Pato Branco ̶, a criação da Academia
Militar do Guatupê e o Hospital da PM.

Em nota a OAB do Paraná, lamentou o falecimento
de Michaliszyn, que se formou em direito em 1983,
na Faculdade de Direito São
Carlos. “À família e aos amigos, a OAB Paraná manifesta sentidos pêsames.”

Homenagens

Entre as inúmeras homenagens recebidas em
vida por Michaliszyn, em
outubro de 2015, recebeu

a medalha Sentinelas do Sudoeste, maior honraria concedida pelo 3º BPM.
Durante o funeral de
Michaliszyn, o também ex-comandante-geral da PM,
Sérgio Manoel Masteck Ramos, que esteve à frente do
comando geral de 1986 a
1987, destacou o trabalho
Michaliszyn e sugeriu, que
seu nome seja imortalizado na academia que criou, o
Guatupê.
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Banco
latino-americano
empresta US$ 350 mi
para Ministério
da Economia
Agência Brasil
O Banco de Desenvolvimento da América Latina
(CAF) aprovou um empréstimo de US$ 350 milhões para
o Ministério da Economia aplicar nas medidas de enfrentamento à crise provocada pela pandemia no novo coronavírus. O financiamento complementará as ações do governo em curso que reduzam o impacto sobre os setores
econômicos e sociais mais vulneráveis, principalmente o
pagamento do auxílio emergencial.
Antigamente chamado de Corporação Andina de Fomento, o banco informou que o dinheiro reforçará as medidas anticíclicas (de aumento de gastos em tempo de
crise) para reduzir os feitos da pandemia.
“Com este empréstimo, o CAF reforça seu compromisso com o Brasil ao promover a disponibilidade de recursos públicos para atender aos impactos econômicos
e sociais gerados pela pandemia, por meio do pagamento de auxílio emergencial aos cidadãos mais vulneráveis
do país”, afirmou Luis Carranza Ugarte, presidente-executivo do CAF.
Durante a pandemia, o CAF ofereceu US$ 2,5 bilhões
em linhas emergenciais de crédito para países da América Latina. O banco também ofereceu doações de US$
400 mil por país.
Fundado em 1970, o CAF é constituído por 19 países ‒ 17 da América Latina e do Caribe mais Portugal e
Espanha ‒ e por 13 bancos privados. Os principais acionistas são cinco países da Cordilheira dos Andes: Bolívia,
Peru, Equador, Colômbia e Venezuela. O Brasil participa
como membro associado.

Economia
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Governo gastou 54,3% dos recursos previstos
com pandemia, revela IFI
Agência Brasil
Os gastos em créditos extraordinários para financiar o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus somaram R$ 277,85
bilhões, o equivalente a 54,3%
dos R$ 511,27 bilhões autorizados pelo Orçamento de Guerra. O
levantamento, que registra as despesas executadas até o último dia
11, foi divulgado ontem (17) pela
Instituição Fiscal Independente
(IFI), órgão consultivo do Senado.
A maior parte dos recursos
destinou-se ao pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 (R$
1,2 mil para mães solteiras). O pagamento do benefício somou R$
167,66 bilhões, o equivalente a
65,9% da verba de R$ 254,24 bilhões. Hoje (18), a Caixa Econô-

mica Federal começa a pagar a
quinta e última parcela para os beneficiários do Bolsa Família.
Com desembolso de R$ 30,1
bilhões, a ajuda financeira para estados e municípios está em segundo lugar. Das quatro parcelas previstas para o auxílio, duas foram
desembolsadas, com a execução
do programa em 50%.
Os gastos em ações de saúde para o enfrentamento à pandemia vêm em terceiro lugar, com
R$ 23,68 bilhões executados. O
montante equivale a pouco mais
da metade (50,6%) do orçamento
aprovado de R$ 46,78 bilhões.

Trabalhadores

Em quarto lugar, está o Benefício Emergencial (BEm), pago

a trabalhadores formais que tiveram contrato suspenso ou jornada reduzida com diminuição proporcional dos salários. O governo
desembolsou R$ 20,09 bilhões, o
equivalente a 38,9% da verba de
R$ 51,64 bilhões.
Em seguida, vêm o aporte de
R$ 15,9 bilhões do Tesouro Nacional no Fundo Garantidor de Operações (FGO), que cobre eventuais
calotes no Programa Nacional de
Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe),
com 100% de execução. O fundo é
considerado ferramenta essencial
para destravar a ajuda para as micro e pequenas empresas porque
retira dos bancos a obrigação de
exigir do microempresário garantias como imóveis e carros na hora

de conceder os empréstimos.
Lançado no início de abril, o
outro programa federal de ajuda
às empresas não decolou. O programa de financiamento da folha
de pagamento das empresas teve
execução de apenas R$ 3,91 bilhões (11,5%) de um total de R$
34 bilhões. O programa empresta para financiar o pagamento dos
salários com o compromisso de
manutenção do emprego.

Previsões

A IFI divulgou dados sobre o
impacto da pandemia nas finanças públicas. No primeiro semestre, a perda de receita líquida da
União decorrente da crise econômica somou 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens

Mercado Agropecuário

Indicadores Econômicos
BOVESPA

17/08/20

CÂMBIO

17/08/20

DÓLAR COMERCIAL

INDICE BOVESPA
Baixa: 1,73%

99.595 pontos

Volume negociado: R$ 45,64 bilhões
103.444 102.174 102.117 100.460 101.353 99.595

EURO
Var. agosto: +5,33%
R$ 5,495
R$ 5,496

Alta: 1,27%
Compra
Venda

EURO TURISMO

Var. agosto: +4,74%
R$ 5,4491
R$ 5,4497

10/08

11/08

12/08

13/08

Ações
PPetrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Bradesco PN
Viavarejo ON
Cogna ON
Hering ON
Marfrig ON

14/08

%
-0,31%
+1,43%
-2,39%
-2,92%
-5,70%
-4,31%
-8,34%
+5,37%

17/08

R$
22,60
62,23
24,14
20,61
17,54
6,88
15,06
16,08

BOLSAS NO MUNDO

%

Dow Jones
Londres
Frankfurt
Tóquio

27.844,91
6.127,44
12.920,66
23.096,75

-0,31
+0,61
+0,15
-0,83

OURO - BM&F
17/08

var. dia
R$ 347,10 /grama

+3,09%

IR
Alíquota
%
7,5
15
22,5
27,5

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

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 3ª parcela do IR 2020 vence
com taxa de juros Selic de 1,19%.
TAXA SELIC
0,24%
0,21%

MÊS
Jul/20
*Ago/20

em 31/08,

TAXA SELIC
0,19%
1,00%

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

R$ 0,0514
R$ 7,14
R$ 0,07

US$ 1 É IGUAL A:

Var. agosto: +5,48%
R$ 5,20
R$ 5,77

Iene
Libra esterlina
Euro

105,98
0,76
0,84

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

fev

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

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

abr

mai

jun

jul

ano

-0,23

-0,25

0,30

0,44

0,80

-0,31

-0,38

0,26

0,36

0,46

-0,01

-0,59

0,02

0,30

0,67

-0,30

-0,24

0,39

0,25

0,58

0,80

0,28

1,56

2,23

6,71

0,05

1,07

1,60

2,34

6,98

0,11

1,77

2,22

3,14

9,74

-0,18

-0,54

0,36

0,49

1,04

0,22

0,20

0,34

1,17

2,93

REAJUSTE ALUGUÉIS

BASE (R$)

MÊS
Mai/20
Jun/20

Iene
Libra esterlina
Peso argentino

DÓLAR TURISMO

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

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

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

ago
1,0269
1,0231
1,0927
1,1037

* Correção anual. Multiplique valor pelo fator acima

12m
2,69
2,31
2,13
2,73
9,27
10,37
14,27
2,40
4,29

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

PREVIDÊNCIA

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

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

COMPETÊNCIA JULHO

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

Empresário/empregador

Facultativo

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

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

Autônomo

Empregados - taxas de desconto

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

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

7,5%
9%
12%
14%

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

SALÁRIO FAMÍLIA 2020
Salários até R$ 1.425,56

POUPANÇA, TR

48,62

LOTES - ATACADO

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

POUP. ANTIGA
Julho/20
Agosto/20

NOVA POUPANÇA
Julho/20
Agosto/20

ano
3,55
4,07

12 m
6,17
6,17

%
0,1303
0,1303

ano
1,51
1,64

12 m
3,12
2,90

%
0,00
0,00

ano
0,00
0,00

12 m
0,00
0,00

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

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

POUP
NOVA
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1159

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
JUN
JUL %m %ano %12m
Paraná
1.615,33 1.620,01 0,29 1,66 2,80
Norte
1.593,42 1.599,82 0,40 0,38 3,69
Noroeste 1.392,97 1.393,74 0,06 -5,86 -3,95
Oeste
1.623,02 1.627,27 0,26 1,28 2,95

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.

17/08/20

SOJA - saca 60kg

%
0,5000
0,5000

TR MÊS

OUTRAS MOEDAS X REAL

Var. agosto: +5,46%
R$ 5,20
R$ 5,79

Alta: 1,58%
Compra
Venda

Var. agosto: +6,37%
R$ 6,10
R$ 6,85

Alta: 2,24%
Compra
Venda

DÓLAR PARALELO
Alta: 1,58%
Compra
Venda

Var. agosto: +5,15%
R$ 6,4670
R$ 6,4688

Alta: 1,50%
Compra
Venda

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Alta: 1,20%
Compra
Venda

e dos serviços produzidos). A despesa primária total cresceu 40,3%,
acima da inflação, no período.
A IFI melhorou a projeção
para o PIB para o segundo trimestre. Segundo o relatório do órgão,
a economia encolheu 8,8% de abril
a junho, contra previsão inicial de
recuo de 10,6%. A estimativa para
o ano não foi alterada, permanecendo em contração de 6,5%.
A dívida bruta do governo geral aumentou 9,7 pontos percentuais nos seis primeiros meses
de 2020, encerrando junho em
85,5% do PIB. A IFI manteve a projeção de que o indicador, principal
parâmetro internacional para avaliar o endividamento de um país,
encerrará o ano em 96,1%, contra
75,8% no fim do ano passado.

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$
128,00
127,00
123,00
123,00
123,50
123,00

SEM
2,8%
5,0%
2,9%
3,4%
3,3%
2,9%

30 d.
12,8%
15,5%
15,5%
16,0%
16,0%
15,0%

9,6%
8,0%
9,3%
8,2%
5,7%
3,8%

17,5%
20,0%
20,5%
15,2%
19,1%
22,2%

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

57,00
54,00
53,00
53,00
56,00
55,00

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)

17/08
2.047,44
227,40
566,51
307,14

DIA
0,51%
1,18%
1,50%
0,41%

MÊS
-0,87%
-0,39%
0,91%
7,58%

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

17/08/20

unidade

média
var.
var.
var.
PR - R$
diária
7 dias 30 dias
SOJA
saca 60 kg
109,24
0,8%
3,4%
10,8%
MILHO
saca 60 kg
46,15
1,3%
3,5%
12,0%
TRIGO
saca 60 kg
58,26
0,0%
0,2%
0,1%
FEIJÃO CAR.
saca 60 kg
189,39
0,0%
-0,8%
-2,5%
FEIJÃO PRETO
saca 60 kg
231,72
1,6%
6,2%
13,6%
BOI GORDO
arroba, em pé
217,18
-0,1%
0,9%
3,4%
SUÍNO
kg, vivo
6,60
0,8%
5,4%
29,4%
ERVA MATE
arroba
17,64
1,3%
1,3%
13,7%
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$
109,00
46,50
60,00
215,00
6,00
-

Pato B.
R$
110,00
47,70
58,00
200,00
190,00
220,00
6,00
13,00
-

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

17/08/20
MILHO

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

FECH.
912,50
915,25

*DIF. 1 SEM.
15,50
4,9%
16,50
4,8%

1 MÊS
2,3%
2,3%

298,30
300,70

6,50
6,60

Cont.
set/20
dez/20

FECH.
331,00
344,75

*DIF. 1 SEM.
6,50
6,6%
6,75
6,7%

1 MÊS
-0,7%
1,5%

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

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

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

4,9%
5,1%

3,2%
3,5%

set/20
dez/20

516,50
526,25

16,50
16,75

5,2%
5,3%

-3,4%
-2,6%

*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.
115,55
117,45

*DIF. 1 SEM.
0,85
2,6%
1,00
1,9%

1 MÊS
14,3%
14,8%

17/08/20
ALGODÃO

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

Cont.
out/20
dez/20

FECH.
62,62
63,28

*DIF. 1 SEM.
0,33
0,4%
0,43
0,8%

1 MÊS
1,0%
2,2%

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

BOLSA DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO (BM&F)
MILHO - R$/saca 60 kg

SOJA Fin. Cross Listing - US$ saca 60 kg
Cont.
nov/17
mai/18

FECH.
20,66
21,25

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

141,88
142,98

*DIF. 1 SEM.
0,0%
-0,09
0,2%
-0,07

29/08/17

MÊS
-7,5%
-6,2%

Cont.
set/17
nov/17

FECH.
27,29
28,91

46 - 3220 - 2066

*DIF. 1 SEM.
0,02
-2,4%
0,09
-0,7%

MÊS
4,5%
2,9%

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica)

1,62
0,89

2,3%
2,8%

8,5%
7,8%

set/17
dez/17

151,25
156,90

-3,45
-2,20

-0,2%
0,3%

-8,2%
-7,8%

Geral
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Governo vai licitar ainda em 2020 construção
de nova ponte sobre rio Jaguarão
DIvUlgação

Ponte Internacional Barão de Mauá é a atual ligação entre Brasil e Uruguai

Estadão Conteúdo
O governo federal pretende licitar ainda neste ano o projeto para construção da nova
ponte sobre o Rio Jaguarão, na
BR-116/Rio Grande do Sul. O
anúncio foi feito após reunião
virtual do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, com
o ministro dos Transportes e
Obras Públicas do Uruguai, Luís
Alberto Héber, para tratar de
obras que irão promover a integração entre os dois países.
Segundo o Ministério da Infraestrutura, os ministros acer-

taram que um edital será lançado para a construção de nova
ponte neste ano, com execução
para 2021, além do início dos
estudos de impacto para a dragagem e sinalização da hidrovia
Uruguai-Brasil, na Lagoa Mirim.
A ponte sobre o rio Jaguarão possui cerca de 150 metros e tem importância estratégica para os dois
países, de acordo com o ministério. A construção de 12 km de
acesso e das aduanas são de responsabilidade do Brasil, segundo
acordo bilateral promulgado em
2013. O projeto tem custo de R$

150 milhões. O ministério afirmou também que essa obra possibilitará ainda a restauração da
Ponte Histórica Barão de Mauá,
com o desvio de fluxo durante as
intervenções. Esta ponte já possui
um anteprojeto aprovado para
implementação das melhorias.
A dragagem e sinalização
da hidrovia Uruguai-Brasil e
sua posterior utilização possibilitará o escoamento do arroz
do norte do Uruguai pelo Porto
do Rio Grande. O Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT) já solicitou
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Agências da Caixa
passam a funcionar
das 8h às 13h
Agência Brasil
A partir de hoje (18), as agências da
Caixa passarão a funcionar em novo horário, das 8h às 13h, para o atendimento a serviços essenciais. Até ontem (17), o
horário é das 8h às 14h.
O banco reforça que não é preciso
madrugar nas filas, pois todas as pessoas
que chegarem nas agências durante o horário de funcionamento serão atendidas.
Os recursos do saque emergencial do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) e do auxílio emergencial podem
ser movimentados pelo aplicativo Caixa
Tem. Os usuários que precisam atualizar
o cadastro no aplicativo podem enviar a
documentação pelo próprio app.

Pagamentos em espécie

ao Ibama a renovação da licença prévia para as obras e aguarda resposta, informou a pasta.
Com isso, a licitação está prevista para acontecer em 2021.
“Hoje foi dado um excelente passo nas relações entre
Uruguai e Brasil com a integração das agendas de infraestrutura em ambos os países”, afirmou Freitas por meio de nota da
pasta. Segundo ele, outros países parceiros, como Argentina e
Paraguai, serão chamados para
que essa agenda de infraestrutura possa ser efetivada.

Nessa terça-feira (18), começa o saque em espécie do auxílio emergencial
para os beneficiários do Bolsa Família
com NIS final 1. Já no Saque Emergencial do FGTS podem realizar saque em espécie os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro.

Canais digitais

A Caixa orienta os clientes a acessarem os serviços do banco por meio dos
canais digitais. Os clientes podem usar
Internet Banking pela internet ou celular. Estão disponíveis ainda os serviços
em aplicativos para acesso a informações
e transações de cartões de crédito, FGTS,
benefícios sociais e habitação.
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Ensaio Dia dos Pais - papai Ronaldo Cesar Bim, com o filho Gabriel e a
filha Camila. Registro de Joelmir Gallina (Pingo Photos)

Book Daiane Cristina Dalla Costa - Registro de
Joelmir Gallina (Pingo Photos)

Book gestante Lyllian Vignaga Mackiéviez á espera do Emanuel.
Registro de Joelmir Gallina (Pingo Photos)

Anthony Gabriel
Gallina - 8
meses. Registro
de Joelmir Gallina
(Pingo Photos)

Opinião
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foto do diA
RoDinEi SAntoS

O fotógrafo Rodinei Santos registrou o momento em que um raio cortou o céu, em Pato
Branco, na noite da última sexta-feira (14), durante o temporal.

Artigo

Estar no centro da ação
Rosel Antonio Beraldo e Anor Sganzerla
A crise humana pode-se afirmar hoje, é
geral, antiga e vem afetando de um modo ou
de outro todas as instituições, sejam elas seculares ou religiosas, o mundo atual com todas as suas riquezas e contradições é o que
temos diante dos nossos olhos, experiência
concreta recheada de altos e baixos numa
dramaticidade jamais vista, quanto ao mundo futuro que muitos falam de boca cheia
é impossível fazer um prognóstico certeiro,
no mais das vezes o que se tem são certas
conjecturas, suposições pouco confiáveis;
certo mesmo é que todos sem exceção terão
muitas surpresas nesse porvir tão aguardado. Já se tem bons exemplos de que se projetar no futuro de modo afoito pode se tornar uma frustração bem estressante sob
vários pontos de vista, tantos projetos de
pesquisa desenvolvidos nas últimas décadas e hoje confrontados com a verdade viral
foram para o espaço rapidamente.
Houve na Grécia clássica uma escola
de filosofia muito popular conhecida pelo
nome de cinismo, os cínicos eram homens,
entre eles destacam-se Antístenes e Diógenes, que por sua vez estavam ancorados em
Sócrates e que estavam muito bem informados, isto é, estavam sempre por dentro das
últimas novidades da moda do seu tempo
e discutiam as problemáticas existentes no
Cinosarges, uma espécie de escola nos arredores de Atenas. O que de fato se sabe dos
cínicos é que eles foram combatentes ferozes do estilo de vida perdulário, o excesso
de tudo para alguns e os restos para os ou-

tros; Diógenes era radical em conduzir a sua
vida que morava num tonel, o mesmo Diógenes bateu de frente com ninguém menos
do que Alexandre Magno, encontro paradoxal e que nos serve de exemplo até hoje,
enquanto Alexandre almejava conquistar o
mundo, Diógenes queria só ver o sol.
Os cínicos foram e ainda os olhamos
como referência, em outras palavras, aqueles que de uma forma ou de outra existiram para desestruturar o sabido, o conhecido; um sinal de contradição para o silêncio
da existência viva que perpassa o tempo,
existência essa que presencia grandes tragédias, faz pouco caso, com algumas exceções bem pontuais. Os cínicos de ontem se
vissem o mundo presente de hoje não hesitariam em apontar o dedo para a maioria
das pessoas, jogariam na cara todo o seu humor felino, ou seja, todas aquelas convenções sociais adotadas até hoje, as etiquetas
de como fazer e se comportar perante os outros (as máscaras que são usadas cotidianamente), os regulamentos e uma infinidade
de quinquilharias que nos afogam de maneira estúpida, não serviram de muita coisa; eles maliciosamente diriam: vocês foram
“derrotados por um minúsculo patógeno”.
O ser humano de hoje foi negligente demais aceitando tudo passivamente, deixou
em demasia que teorias com soluções engenhosas entrassem em suas vidas prometendo todo tipo de cura, isso passando do trabalho ao lazer, não percebeu ele que foi-se
acelerando o distanciamento entre ele e o

outro, entre ele e a natureza, seu mundo reduziu-se em cliques e de tanto clicar não notou que ficou marcado para todo o sempre,
agora onde quer que vá deve mostrar que
sua temperatura está normal, que sem a sua
máscara não entra em lugar nenhum, que
sem um metro e meio de distância do outro ele é tido como um potencial disseminador viral. Se antes o ser humano já era anônimo, um simples número agora então além
de conviver com uma nova dura realidade
está mais do que nunca abarrotado e carregando um enorme vazio; mais e mais do
mesmo imposto pelo GAFAM.
Vivemos num tempo muito estranho
hoje, uma época marcada por um outro tipo
de cinismo, período esse em que pouco se
valoriza a vida e o outro, nem nos comunicar direito podemos pois em tudo há reserva, distância, afastamento, home office, até
mesmo nossos entes mais queridos não podemos dar-lhes o último adeus, o último beijo; insensatez criada pelo próprio ser humano; a vida precisa ser levada adiante, mesmo
que o caminho esteja esfumaçado, pedregoso. A natureza se revelou sábia em nos dar o
troco lançando um aviso severo de que não
podemos ultrapassar todas as barreiras e
sairmos incólumes delas; não podemos escravizar as pessoas, não podemos dominar
os animais, não podemos submeter a Terra em nome dos nossos caprichos mais egoístas, dos nossos achismos, das nossas teorias particulares; dessa degradação rigorosa
deveremos sim nos restaurar para melhor.

Bioeticamente, o mundo desequilibrado
por ora, é esse que nós de um modo ou de
outro ajudamos a construir sem refletirmos,
nesse tempo é comum a vigilância eletrônica para todos os lados, pouca ou nenhuma
punição para os culpados, por outras palavras, notamos que praticamente em todas
as partes tem-se um corpo governamental muito bem operante quando se trata de
olhar nos mínimos detalhes a vida dos outros, mas totalmente alheio quando se trata de olhar para si mesmo e suas práticas
que excluem o outro, o meio ambiente e a
vida. De tão acostumados a delegarmos nossas responsabilidades para os outros ficamos doentes, isto é, nos distanciamos tanto
de nós mesmos que parece quase impossível fazer a viagem de volta para o nosso eu
real, o caminho de volta para muitos exigirá grande esforço e coragem; reaprender
a ir mais devagar, reduzir as obsessões,
concentrar-se no que é essencial, estancar a raiva contra a natureza, voltar à simplicidade, conectar-se com a vida integral,
sem esses e outros exercícios cotidianos,
vamos afundar.
Rosel Antonio Beraldo, mora em VerêPR, Mestre em Bioética, Especialista em
Filosofia pela PUC-PR; Anor Sganzerla, de
Curitiba-PR, Doutor e Mestre em Filosofia,
é professor titular de Bioética na PUCPR
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MÁX.

O planeta TERRA possui sete locais de onde emana uma grande ENERGIA
espiritual. Um deles é o TIBETE, país localizado na Ásia Central e considerado
o mais poderoso centro energético do MUNDO, segundo Helena Blavatsky, a
fundadora da Teosofia. Outro ponto é GIZÉ, onde estão as grandes pirâmides
do EGITO e a ESFINGE feita em uma única PEDRA no ano 10 a.C. O terceiro
ponto é VARANASI, conhecida como a CIDADE da Luz, o mais importante
centro de PEREGRINAÇÃO da ÍNDIA. A cidade perdida dos incas, MACHU
PICCHU, no Peru, é o quarto
ponto. Em seguida, citamos
JERUSALÉM, considerada
SANTA para cristãos, judeus
e muçulmanos. Outro ponto
é STONEHENGE, na Inglaterra, com suas pedras verticais cercadas de MISTÉRIO. O
sétimo local é a Ilha de PÁSCOA
e suas esculturas antigas e
grandiosas que ninguém sabe
como foram feitas.
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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

Muita habilidade literária mente clara e penetrante e muita tendência aos assuntos elevados está
prevista para você agora, devido à
benéﬁca inﬂuência de Vênus. Sucesso proﬁssional e ﬁnanceiro.

Seus empreendimentos serão prósperos. Terá sucesso na defesa de
seus direitos e triunfará em todos
e quaisquer assuntos legais. Seja
mentalmente independente e mais
ﬁrme em suas crenças.

Evite desavenças, questões e desarmonias na vida doméstica. Por outro
lado, terá sucesso nos negócios relacionados com minas, construção
e com metais de modo geral e será
bem sucedido proﬁssionalmente.

Momento em que deverá tomar
muito cuidado com escritos e
ao assumir compromissos. Veriﬁque antes suas condições. A saúde, nesta fase, necessita de maior
atenção, bem como o campo
proﬁssional e social.

TOURO 21/04 A 20/05

LEÃO 22/07 A 22/08

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Boas indicações de esperanças
que se concretizarão num futuro próximo. Ainda hoje ou amanhã você estará favorecido no que
diz respeito ao amor. Início de um
bom período no campo proﬁssional e ﬁnanceiro.

Ser otimista é bom, mas em demasia é prejudicial. Portanto, faça tudo
dentro de suas reais possibilidades
e não se deixe inﬂuenciar por pessoas muito falantes. Fará amizades
e progredirá proﬁssionalmente.

O período será um tanto ou quanto complicado para você. Mas, tudo
deve melhorar sensivelmente depois disso. Conseguirá progredir no
trabalho e será bem sucedido. Êxito
proﬁssional e boa saúde.

Fase que lhe propicia alguns resultados satisfatórios, principalmente em se tratando de planos
para o futuro. Cuide da saúde e
evitar desordens que possam afetar sua moral.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

PEIXES 20/02 A 20/03

Fase em que terá muito sucesso ao tratar com autoridades civis
e na solução de seus problemas
proﬁssionais, ﬁnanceiros e pessoais. Fará poucas amizades, mas
será bem sucedido. Êxito religioso.

Alguém de sua família ou de sua
amizade poderá perturbá-lo. Pense positivamente, pois muitas serão
suas chances de sucesso proﬁssional, ﬁnanceiro e social.

Momento em que enfrentará algumas divergências e diﬁculdades impostas por parentes, familiares e vizinhos. Não se preocupe, pois com
autoconﬁança e inteligência sairá
vencedor. Bom ao casamento ou
união.

Muita atividade proﬁssional e êxito nos negócios e novos empreendimentos sociais, estão previstos para você neste período.
Ótimo estado mental.

Segurança
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Polícia Militar apreende três armas de fogo em Palmas
Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

Durante patrulhamento no último domingo, em
Palmas, a Polícia Militar fez
duas apreensões de armas
de fogo e munições. Em um
dos casos, dois homens também estavam transportando
no veículo dois cachorros
para caça.
A primeira apreensão
ocorreu, por volta das 16h,
no bairro Roccio, onde a
equipe da Rotam abordou
um grupo de pessoas nas
imediações de um veículo.
Em revista pessoal, nada de
ilícito foi encontrado, mas

no interior do carro os policiais localizaram um rifle
calibre 22. O proprietário
da arma também entregou
aos policiais 50 munições
de calibre 22, que estavam
em sua residência.
Já a equipe da Patrulha Rural abordou uma camionete domingo, por volta das 19h30, no interior
de Palmas, ocupada por
dois homens, que estavam
transportando no compartimento de carga dois cachorros americanos, sem gaiolas.
Eles confirmaram estarem
caçando em uma fazenda,
como era de conhecimento dos policiais, e estavam

DIVULGAÇÃO

As armas que a Polícia Militar retirou de circulação em
Palmas
com uma carabina calibre
22, uma espingarda calibre
32 e 17 cartuchos de calibre
32, sendo nove deflagrados.

Os acusados foram presos. Eles foram encaminhados, juntamente com
as armas e as munições,

à Delegacia da Polícia Civil local para as devidas
providências.
Outra arma de fogo foi
apreendida pela Polícia Militar domingo à noite no bairro São Pedro, em Bom Sucesso do Sul. A equipe de
Radiopatrulha abordou um
homem, que estava em atitude suspeita. Durante revista pessoal, os policiais
encontraram uma garrucha calibre 22 e quatro munições do mesmo calibre. O
preso e a arma foram entregues na Delegacia da Polícia
Civil de Pato Branco para
as providências cabíveis ao
fato.

PM apreende celulares avaliados em R$ 30 mil
A Polícia Militar de Marmeleiro em patrulhamento
preventivo, no fim da tarde
do último domingo, no lago
de Renascença, em apoio a
equipe local, avistou uma camionete Amarok trafegando em atitude suspeita, com
o motorista fazendo ultrapassagens nas imediações
do trevo de acesso a cidade. O condutor empreendeu
fuga e os policiais fizeram
acompanhamento tático por
cerca de seis quilômetros
até efetuar a abordagem.
Os policiais revistaram
os ocupantes do veículo,
que não tinham nada de ilícito, mas no interior da camionete foram encontradas
duas mochilas, contendo diversos modelos de celulares

da marca Xiaomi, avaliados
em R$ 30 mil. Um homem,
de 36 anos, foi identificado como o proprietário da
mercadoria.
Os policiais apreenderam os celulares. Eles foram encaminhados, juntamente com o homem e o
veículo, à Delegacia da Receita Federal de Dionísio
Cerqueira (SC).

Vinho

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estavam em fiscalização nesta
segunda-feira, por volta das
11h, na BR-158, em Pato
Branco, quando deram ordem de parada ao veículo
VW/Amarok, com placas de
Boituva (SP), após o condu-

tor efetuar ultrapassagem
em local proibido. Ao verificar o veículo, os agentes
encontraram 132 garrafas
de vinho de procedência estrangeira, sem o devido desembaraço aduaneiro.
Com valor comercial
em cerca de R$ 10 mil, o vinho foi apreendido e encaminhado ao depósito da Receita Federal. Os envolvidos
responderão pelo crime de
descaminho.
Segundo a PRF, o crime
de descaminho consiste em
iludir, no todo ou em parte, o
pagamento de direito ou imposto devido pela entrada,
pela saída ou pelo consumo
de mercadoria, tendo pena
de reclusão de um a quatro anos. (Assessoria (PRF)

DIVULGAÇÃO

3 e viram detentos tentando
insistentemente pegar algo
no chão, o que levantou suspeita, por isso foi acionada a
equipe de agentes penitenciários.
Foi realizada uma ronda

externa e constatado um barulho atípico vindo do bloco 2, como se alguém estivesse quebrando a parede.
Ao chegarem na cela, os detentos foram surpreendidos,
pois estavam com pedaços

PLANTÃO
Lesões
corporais

A Polícia Militar atendeu uma briga generalizada
no último domingo na Vila
Rural Gralha Azul, em Francisco Beltrão. Um homem
estava caído com dores na
perna e no peito, sendo socorrido pelo Samu e encaminhado ao hospital, onde foi
contatado que estava com
fratura em uma das pernas.
Os policiais foram até a residência dos demais envolvidos na briga e localizaram
dois homens em visível estado de embriaguez, um deles ensanguentado e com
lesões pelo corpo. Após receberem cuidados médicos, todos os envolvidos foram entregues na Delegacia
da Polícia Civil para as providências cabíveis ao fato.

Violência
doméstica

Uma moradora de Ampére acionou a Polícia Militar
no último domingo e informou ter sido agredida pelo
seu marido, que chegou em
casa embriagado. Ela relatou
que a agressão foi porque
recusou-se a dar dinheiro
para o seu marido comprar
drogas. O acusado, que alegou não ter feito nada, reagiu à prisão, mas foi contido
pelos policiais e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Francisco Beltrão.

Os celulares apreendidos foram entregues na
Delegacia da Receita Federal

Agentes penitenciários e PMs evitam fuga de presos na PEFB
Agentes penitenciários
e policiais militares evitaram uma fuga de presos, no
último sábado à noite, na
Penitenciária Estadual de
Francisco Beltrão (PEFB). Os
PMs foram até os blocos 2 e
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de ferro. Eram oito presos,
que foram transferidos de
cela e responderão pela tentativa de fuga.
Durante as buscas no
cubículo, os agentes e os
policiais constataram que a
estrutura de um dos “palitos” estava quase totalmente destruída. Caso terminassem de quebrar, os detentos
teriam acesso à área externa

do bloco. No local, ainda foram localizados diversos pedaços de ferro retirados das
paredes, também uma “matraca” (ferramenta artesanal usada para realizar furos nas paredes), mais de
10 metros de corda trançada (Teresa), além de restos
de concreto armazenados
em alumínio de marmitas.
(Assessoria)

Acusado de receptação
Ladrões arrombaram uma residência na madrugada de
segunda-feira (17) na Vila Gomes, em Mangueirinha. A vítima acionou a Polícia Militar e informou que foi furtado do
interior da casa um televisor de 32 polegadas, marca LG.
Durante as buscas, os policiais foram até a residência de
um adolescente de 17 anos, onde encontraram o televisor,
que foi reconhecido pela vítima. O menor alegou aos policiais que um homem desconhecido foi até a sua casa à noite e ofereceu o televisor, sendo que comprou por R$ 40,00.
O adolescente foi detido pela equipe policial. Ele foi encaminhado, na companhia da sua mãe, à Delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis ao fato. (Redação)

Furto
qualificado

A Polícia Militar atendeu, no último fim de semana, uma ocorrência de arrombamento seguido de furto
em um supermercado localizado no centro sul de Dois
Vizinhos. O gerente disse
aos policiais que um homem
quebrou a porta do estabelecimento utilizando um pedaço de ferro e subtraiu cerca
de R$ 1.500,00. Foram realizadas buscas, mas sem êxito.
O caso foi repassado para investigação da Polícia Civil.

Prisão em
Capanema

Uma pessoa ligou para
a Polícia Militar, no último
sábado à noite, informando
que tinha um homem em atitude suspeita num restaurante localizado às margens da
BR-163, em Capanema. Uma
equipe policial foi ao local e
abordou o suspeito na área
aberta do estabelecimento.
Ele foi identificado e os policiais descobriram que havia um mandado de prisão
em desfavor do cidadão, sob
acusação de violência doméstica. O preso, que tem 41
anos, foi entregue na Delegacia da Polícia Civil, estando à
disposição da Justiça.
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JOGO LIMPO
Roger no
Operário

A semana começou
com novidades para o torcedor do Operário. Na segunda-feira, a diretoria
anunciou a contratação do
experiente atacante Roger
para a sequência da Série
B do Campeonato Brasileiro. Dispensado pela Ponte Preta há duas semanas,
Roger chegou a ser pretendido pelo Oeste, que também disputa a Série B, mas
não houve um acordo entre as partes. Maior artilheiro do século da Ponte Preta,
com 67 gols em 201 jogos, o
atacante de 35 anos vai reencontrar seu ex-clube em
duas oportunidades na segunda divisão. Revelado nas
categorias de base da própria Ponte Preta, Roger passou por inúmeros clubes,
como São Paulo, Palmeiras, Sport, Fluminense, Corinthians, Vitória, Guarani,
Ceará, Internacional, Bahia,
Athletico-PR, Botafogo e
Chapecoense, entre outros.
Com cinco pontos em
três jogos, o Operário é o
terceiro colocado da Série B e volta a campo nesta
terça-feira, contra o CSA, às
19h15, no Germano Krüger,
pela quarta rodada.

Liderança de
Neymar

O treinador do Paris
Saint-Germain, o alemão
Thomas Tuchel, valorizou na
segunda-feira a capacidade
de liderança do brasileiro
Neymar para guiar a equipe francesa na semifinal da
Liga dos Campeões da Europa contra o RB Leipzig,
da Alemanha, nesta terça,
no estádio da Luz, em Lisboa, onde as fases decisivas
da competição estão sendo
disputadas. O brasileiro teve
uma atuação importante na
partida das quartas de final
contra a Atalanta - vitória
por 2 a 1, na última quarta-feira -, apesar de o técnico
ter afirmado que conta com
todos os outros jogadores para conseguir eliminar
o time alemão, que surpreendeu o Atlético de Madrid
na fase anterior. “Neymar
foi sempre um líder, já o era
quando vim para este clube. Talvez tenha mudado
um pouco nas suas características como líder, mas
quer sempre ganhar e tem
fome de sucesso. É assim
que um líder atua em campo. Ele adora competição
e estes são os desafios necessários para ser um líder.
Ele sabe que não consegue
ganhar sozinho e estamos
muito contentes por ter juntado estes jogadores e criado a atmosfera que tornou
este momento possível”, frisou Tuchel.

Hamilton cita
Schumacher e
Senna:
‘Muito além do
que sonhei’
Hamilton chegou a 88ª vitória na categoria e está a três de igualar mais um recorde
Estadão Conteúdo
Lewis Hamilton não se cansa
de quebrar recordes na Fórmula 1.
A vitória sem sustos no GP da Espanha, neste domingo, levou o britânico ao pódio de número 156 na
carreira, superando a marca anterior construída pelo alemão Michael Schumacher.
Questionado sobre a façanha, o
piloto da Mercedes fez questão de
citar ainda o brasileiro Ayrton Senna, seu principal ídolo no esporte,
e também o argentino Juan Manuel
Fangio, primeiro grande campeão
da categoria, nos anos 1950. “Todos
nós pilotos crescemos vendo Michael e sonhando em um dia estar aqui.
Isso é muito além do que eu sonhei
quando criança. Sempre me sinto
humildemente muito honrado por
ser mencionado ao lado de pilotos

como ele, Ayrton e Fangio”, declarou
o hexacampeão.
Com o triunfo no Circuito da
Catalunha, Hamilton chegou a 88ª
vitória na categoria e está a três de
igualar mais um recorde, também
pertencente a Schumacher. Ao deixar o cockpit, o britânico dedicou o
histórico resultado à equipe, à família e aos torcedores. “Espero que a
família Hamilton também esteja orgulhosa. Quero agradecer a todos
da minha equipe e saudar aos que
assistiram a corrida em suas casas
durante esses tempos difíceis. Continuem em segurança e usando essas máscaras”, declarou.
Ao contrário do que havia acontecido no GP dos 70º Aniversário da
Fórmula 1, em Silverstone (Inglaterra), a Mercedes não voltou a enfrentar problemas graves com a duração

dos pneus macios, mesmo sob calor
na Catalunha. “Houve um incrível
esforço da equipe, pelo qual estou
muito grato. Não esperava esse bom
desempenho dos pneus. E a nossa
estratégia foi perfeita. A gestão foi
muito boa, houve um entendimento sobre o que havia acontecido na
semana passada, e isso nos permitiu fazer o que fizemos. Estou muito
orgulhoso e totalmente motivado”,
elogiou Hamilton.

Verstappen

O bom desempenho da Mercedes não foi suficiente para Valterri
Bottas defender a segunda colocação no grid. O finlandês foi ultrapassado na largada por Max Verstappen (Red Bull) e não conseguiu
recuperar a segunda colocação na
pista e nem no campeonato.

“Assim que Lewis começou a
forçar, não consegui manter o ritmo
e ele simplesmente foi embora. A
partir daí, busquei a estratégia mais
rápida para ficar à frente de Valtteri. Dividimos as Mercedes novamente e estou muito feliz por isso, embora ache que não haja muito mais
o que eu possa fazer no momento”,
declarou o holandês.
Com o resultado final na Espanha, Lewis Hamilton lidera a temporada com 132 pontos, seguido
por Verstappen (95) e Bottas (89).
“Para mim, o momento chave foi
a largada. Depois, foi complicado.
Todos sabem o quão difícil é ultrapassar aqui. Não estou muito seguro sobre o que aconteceu, mas
Lewis largou bem e os caras atrás
de mim pegaram o vácuo”, lamentou o finlandês.

Guerrero vira desfalque do Inter até o fim da temporada
Estadão Conteúdo
Após sofrer sua primeira derrota no Brasileirão, o Internacional
recebeu uma dura notícia. O atacante Paolo Guerrero não poderá mais
jogar na temporada. Ele sofreu uma
lesão no joelho direito e precisará
ser submetido a uma cirurgia no local nos “próximos dias”, de acordo
com o clube gaúcho.
Ainda segundo o time, Guerrero
sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho. De forma sucinta, o
Inter informou que o jogador está
“fora do restante da temporada”.
Ou seja, o peruano não teria condições de jogo até fevereiro de 2021,
quando se encerrará a atual edição
do Brasileirão.
O jogador de 36 anos sofreu a

grave lesão numa dividida com Igor
Julião, no segundo tempo da derrota do Inter para o Fluminense, por
2 a 1, no domingo. Guerrero deixou
o gramado de maca e não conseguiu voltar para o confronto. A partida válida pela terceira rodada foi
disputada no Maracanã, no Rio de
Janeiro.
A baixa terá forte peso no clube gaúcho. Guerrero vinha sendo o
artilheiro do Inter tanto na temporada quanto neste início de Brasileirão. Ao longo de 2020, ele marcou
10 gols em 15 jogos disputados. Na
competição nacional, ele lidera a lista da artilharia, com três gols. Na rodada anterior, o atacante balançou
as redes e deu assistência no triunfo
sobre o Santos por 2 a 0.

DivulGação

Guerrero sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito
Referência do ataque colorado, Guerrero deve ser substituído
por William Pottker ou Yuri Alber-

to na partida contra o Atlético-GO,
nesta quarta-feira, às 20h30, no
Beira-Rio.

Pepê vê falta de capricho e Renato defende Diego Souza
Estadão Conteúdo
Apesar de o Grêmio ter dominado boa parte da partida contra o Corinthians, disputada em sua arena,
na noite do último sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o placar não saiu do 0 a 0. Titular no ataque no lugar de Everton
Cebolinha, vendido ao Benfica, o jovem Pepê lamentou as chances desperdiçadas do setor ofensivo.

“Nossa equipe criou bastante no
primeiro e segundo tempo. Na minha visão, faltou um pouco de capricho na hora das finalizações. Nos
impusemos durante boa parte da
partida, conseguimos mostrar nosso
estilo de jogo e isso foi fundamental. A vitória seria importante, mas
acabou não vindo”, disse o atacante.
A principal chance desperdiçada pelo Grêmio saiu dos pés de Die-

go Souza, em um pênalti que foi chutado para fora, em um reencontro
com Cássio, goleiro que foi seu “algoz” na Copa Libertadores de 2012,
quando o gremista atuava no Vasco.
Em entrevista coletiva, o técnico
Renato Gaúcho fez questão de ressaltar que não foi por conta do erro decisivo que o experiente atacante acabou sendo substituído. “No primeiro
tempo eu senti o Diego (Souza) bas-

tante desgastado. Não foi porque ele
errou o pênalti que eu troquei. Eu sei
que o Diego é um goleador, mas o
desgaste para ele estava muito grande”, destacou. Com retrospecto de
dois empates e uma vitória, o Grêmio
está na sexta colocação no Campeonato Brasileiro, com cinco pontos. A
equipe gaúcha volta a campo já nesta quarta-feira quando visita o Flamengo, no Maracanã, às 19h15.
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Lucas Silvestre lamenta erros do Furacão
DIVulGAçãO

lucas Silvestre deverá comandar novamente o time athleticano diante do Palmeiras
Desatenções do Rubro-Negro foram decisivas para
o revés por 3 a 1 para o Santos, domingo (16), na Vila Belmiro. Essa foi a análise de Lucas Silvestre, que comandou a
equipe na terceira rodada do
Campeonato Brasileiro.
“Não conseguimos nos
manter dentro do jogo, isso
foi um dos grandes problemas. O jogo deu uma bela
parada, de uns cinco ou seis
minutos. Querendo ou não,
o jogo dá uma esfriada. E aí
você retorna e toma um gol
em seguida. A equipe, logicamente, acaba sentindo
um pouco esse gol”, avaliou,
após o jogo. “Era um jogo

que até vínhamos com um
controle no início dele e acabou se perdendo, praticamente dando o resultado de
bandeja para o Santos, que
tem uma boa equipe. Quando você erra contra uma
grande equipe, que dentro
de sua proposta fez muito
bem, infelizmente o resultado acaba escapando como
foi no domingo”, completou.
O Athletico não perdia
há oito jogos. Estava invicto desde a retomada do futebol brasileiro. “Esse grupo
vinha de oito jogos sem derrotas. Logicamente, sabíamos que isso aconteceria. A
gente busca ao máximo evi-

Coritiba perde mais uma
no Brasileirão
Estadão Conteúdo
A equipe do Coritiba segue sem somar pontos no Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo, atual campeão, finalmente pôde comemorar a primeira vitória sob o comando do
novo técnico Domènec Torrent. Depois de duas derrotas seguidas, o time carioca se recuperou com um triunfo diante
do Coxa, por 1 a 0, no estádio Couto Pereira, na noite do último sábado, pela terceira rodada.
De volta ao time titular depois de ter começado no banco de reservas no surpreendente tropeço por 3 a 0 para o
Atlético-GO, o meia uruguaio Arrascaeta foi o destaque da
partida e o autor do gol que tirou o clube rubro-negro da
lanterna da competição. O Coritiba, por sua vez, acumulou
o terceiro revés consecutivo no Brasileirão e está na última
colocação na tabela.
Os dois times voltam a campo nesta quarta-feira. O Flamengo recebe o Grêmio às 19h15, no Maracanã, enquanto
o Coritiba visita o Corinthians às 21h30, em Itaquera.
Para o jogo contra o Corinthians, o técnico Eduardo
Barroca não poderá contar com o zagueiro Rodolfo Filemon
e o meio-campista Renê Junior, ambos suspensos. O Coritiba encerra nesta terça-feira a preparação para o confronto
e segue para São Paulo.

tar que isso aconteça, mas
aconteceu o resultado adverso. Temos um grupo com
grandes atletas, os mais velhos dão o suporte aos mais
jovens”, disse Silvestre.
O auxiliar técnico contou como Dorival Júnior
participou do jogo do fim
de semana. “O trabalho
não muda em praticamente
nada. O professor continua
participando de praticamente todas as reuniões. Participou do jogo ativamente. Infelizmente, ele não pode
estar presente no estádio,

mas continua fazendo o trabalho dele”, destacou.
O próximo jogo do Furacão será diante do Palmeiras, às 19h30 desta quarta-feira (19), no Joaquim
Américo. “Será mais um confronto difícil, um jogo bem
estudado. Sabemos como as
equipes do Luxemburgo jogam”, projetou Lucas Silvestre, que deve comandar novamente o time athleticano.
“Vamos buscar reerguer os
nossos atletas, porque será
um grande confronto”, concluiu. (Assessoria)

4ª rodAdA
Quarta-feira
Flamengo
Bragantino
Athletico-PR
Internacional
Goiás
Botafogo
Corinthians
Quinta-feira
Sport
São Paulo
Ceará

x
x
x
x
x
x
x

Grêmio (19h15)
Fluminense (19h15)
Palmeiras (19h30)
Atlético-GO (20h30)
Fortaleza (20h30)
Atlético-MG (21h30)
Coritiba (21h30)

x
x
x

Santos (19h15)
Bahia (20h)
Vasco (20h)

Treino do SP tem retorno de Hernanes
Estadão Conteúdo

Após ser batido pelo Vasco no domingo, no Rio de Janeiro,
o São Paulo voltou aos trabalhos na segunda-feira no CT da Barra Funda. E o técnico Fernando Diniz teve um reforço importante na atividade: o meia Hernanes. Recuperado de uma lombalgia, ele treinou com os companheiros no gramado.
Em razão das dores nas costas, Hernanes foi desfalque da
equipe nas partidas contra o Vasco e contra o Fortaleza, nas últimas duas rodadas do Brasileirão. Agora, poderá se tornar opção
do treinador para o duelo desta quinta-feira, contra o Bahia, no
Morumbi, pela quarta rodada.
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lizado na Rua Itabira, Bairro Cadorin próximo do colégio das
irmãs Teatinas. Interessados entrar em contato: 46 99977 8575

Aluga-se Apartamento no Residencial Ágape II na área central
de Pato Branco!! Com 98.10 m²
de área total: 1 Suíte, 1 Demi suíte
Sala, Cozinha com churrasqueira
Banheiro social, Área de serviço 2
elevadores 1 vaga de Garagem Ótimo acabamento, (laminado e porcelanato) Área de lazer completa
Salão de festas. Playground com
campo de futebol. Fica situado ao
lado da Prefeitura Municipal, próximo de mercado, hospital e uma
quadra da praça central e igreja
Matriz. Valor: 1.250,00+ condomínio (170,00). Maiores informações:
Mariely Corretora de Imóveis e Realize Correspondente Caixa, Creci
32792. Contato: (46) 99105-8064.
Endereço: Av Tupy, 3204 - Baixada,
Em frente ao Patão Supermercado.
--------------------Aluga-se apartamento com 2 quartos mais uma suíte, sala, cozinha grande, sacada, garagem
individual, salão de festa. Loca-
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--------------------Alugo apartamento no Ed. Bertinatto, Av. Tupi, 3281. Localização privilegiada, em frente à nova farmácia Droga Raia
e supermercado Center Baixada, ao lado da faculdade Mater
Dei, do supermercado Patão
e calçados São José. Possui
03 dormitórios, sala, cozinha
(com móveis e fogão) e banheiro. Valor do aluguel R$
1.250,00 (Já incluso: condomínio, IPTU e internet de fibra
óptica). Medidores de energia
e água individuais. Opção por
vaga de garagem. Fone/Whatsapp: (46) 99108-5208 com Rovian Bertinatto. Acesse fotos
e vídeos em facebook.com/
BertinattoEmpreendimentos.
--------------------Apartamento Locação Edifício San
Marino Rua Barão do Rio Branco Centro. 01 suíte, 02 dormitórios, sala, cozinha, Wc social, lavanderia, 02 sacadas 02 vagas de
garagem por apartamento, Medidor de Água e Gás individual, sa-

cada com churrasqueira e ponto de gás, plataforma de elevação
para portadores necessidades especiais, salão de festas com playground, água quente em todos
os ambientes, ponto de ar condicionado em três ambientes. Creci
J-4.201.Tratar fone: 046 30251911
ou
99101-1743(Whatsapp)
--------------------Alugo apto no centro, próx Patoeste, com 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, 1 banheiro, mas
sem garagem. Valor 780,00 livre de condomínio, água, IPTU e
taxa de lixo. Tratar: 46-99910-3129
--------------------Habitar Aluga: Apartamento mobiliado ao lado da UNIDEP, Fraron.
01 quarto, sala, cozinha, 01 vaga
de garagem individual. Aluguel R$
770,00 + taxas. Código 286. Acesse www.habitar.imb.br ou entre em
contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
--------------------Habitar Aluga: Apartamento localizado na Rua Caramuru, 586, Centro, Ed. Rostirolla, Centro. 02 quartos, sala, banheiro e 01 vaga de
garagem. Aluguel R$ 1000,00 +
taxas. Código 138. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em con-

tato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J
--------------------Famex imobiliária aluga Apartamentos, localizados na Rua caramuru n° 370, centro, Ed Monna Lisa,
área privativa de 60,75 m², sendo
01 cozinha com moveis planejados, 01 sala de tv, 01 bwc social, 01
area de serviço, 01 suíte, 01 quarto, 01 vaga de garagem. Valor da
locação R$ 1.100,00 + taxas. Consulte-nos no site: http://www.fameximoveis.com.br/ Fone: 3220-8030/
Whats 99104-5445. CRECI J5858
--------------------Famex imobiliária aluga apartamentos Studios, localizado na Rua
Itacolomi n° 830, esquina com a
Rua Caramuru, centro, área Privativa de 37,00 m², sendo 01 cozinha planejada, 01 bwc. Valor da
locação R$ 1.100,00. Consulte-nos no site: http://www.fameximoveis.com.br/ Fone: 3220-8030/
Whats 99104-5445. CRECI J5858
--------------------Famex imobiliária aluga Apartamento 501 B, localizado na Rua
caramuru n° 370, centro, Ed Monna
Lisa, área privativa de 77,00 m²,
sendo 01 cozinha, 01 sala de tv,
01 bwc social, 01 area de serviço,
01 suíte, 01 quarto, 01 vaga de garagem, sacada com churrasqueira. Valor da locação R$ 1.350,00
+ taxas Consulte-nos no site:
http://www.fameximoveis.com.br/
Fone:
3220-8030/
Whats
99104-5445.
CRECI
J5858
------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Residencial Monte Moriah - Localizado na Rua Tamoio - 865 Centro - (a duas quadras do antigo
terminal). Apartamento - 904 mobiliado, composto de 01 quarto, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço e garagem.
Aluguel R$ 1.000,00 + cond. Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576
ou 46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Edifício Rio Sena - Localizado
na Rua Carlos Carraro nº 67 centro - Apartamento - 404 bloco 02
- composto de 02 quartos, sala,
cozinha, banheiro social, área de
serviço, sacada com churrasqueira e garagem. Aluguel R$ 750,00 +
cond. Fones: 46-3225-1769/ 32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Residencial Antonio Milani - Localizado na Rua Luiz Parzianello
- 62 -Bairro Fraron - (próximo da
Fadep e ao lado da churrascaria
três cantos). Apartamento - 102 composto de 02 quartos, sala, co-

zinha, banheiro social, área de serviço, sacada e garagem. Aluguel
R$ 800,00 + cond. +/- R$ 100,00.
Fones:
46-3225-1769/
32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Residencial Padoan Filho - localizado na Rua Jaciretã - 465
centro - (em frente ao teatro municipal). Apartamento - 101 - a, composto de 03 quartos, sala, cozinha,
banheiro social, área de serviço,
e garagem. Aluguel R$ 820,00 +
cond. Fones: 46-3225-1769/ 32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Residencial Betel - Apartamento - 303 bloco 02 localizado na Rua
Clevelândia, nº 1050, Bairro Fraron
composto de 02 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço e garagem. Aluguel R$ 550,00 +
cond. Fones: 46-3225-1769/ 32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br

Vendo apartamento no Centro,
Rua Aimoré, 430 Apto-201 (2º
andar), Ed. Norma Mariana, a
duas quadras da Igreja Matriz.
Suíte + 2 dormitórios + dependência de empregada, BWC social, sala de estar e jantar conjugada, cozinha, lavanderia,
BWC de serviço e 1 vaga de garagem. 106,56 m² de área privativa e 139,96 m² de área total.
Atenção investidor - imóvel locado. Apartamento reformado.
Conta com cômodos amplos,
difícil de encontrar atualmente nos novos empreendimentos. R$ 350.000,00. Fone/Whatsapp: (46) 99108-5208 com
Rovian Bertinatto. Acesse fotos e vídeos em facebook.com/
BertinattoEmpreendimentos.
--------------------Vendo apartamento no bairro
Neva em Cascavel, Rua Curitiba, 1417, Ed. Munique. Possui 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, BWC e 2 vagas
de garagem. 60,67m² de área
privativa e 96,97 m² área total.
Atenção investidor - imóvel locado. 15 min de ônibus ou 7
min de carro para a Unioeste,
e 3 min de carro até o centro.
R$ 195.000,00 à vista. Aceito
troca por imóvel em Pato Branco ou veículo (Valor para troca
R$ 225.000,00). Fone/Whatsapp: (46) 99108-5208 com Rovian Bertinatto. Acesse fotos
e vídeos em facebook.com/
BertinattoEmpreendimentos.
--------------------Vendo apto Novo, com 86m² no
Bairro Fraron. Sendo: Sala, 02
quartos, banheiro, cozinha, churrasqueira, lavanderia e garagem.
Excelente acabamento! Valor R$
195 000,00 financia pela Caixa Econômica. Tratar (46) 9 9919-0240
--------------------Edif. Ímola Apartamento com 115
m², suíte mais dois quartos, sacada com churrasqueira, garagem
individual. Centro próximo Supermercado Center e Ampernet. Valor R$ 299.000,00 Tratar (46)98404-0568
Creci-PR
1.530-J.
--------------------Vendo apartamento no Edifício
Ana, localizado na Rua Aimoré
esquina com Itabira. Com 3 dormitórios, sendo uma suíte completa mobiliada, banheiro com
balcão, box em vidro temperado e grande banheira de hidromassagem. Mais dois dormitórios
menores, e um banheiro social
com balcão. Sala ampla com lareira, duas amplas sacadas sendo uma com churrasqueira e mobiliada. Cozinha e área de serviço
também montadas com mobília, 2

vagas de garagem separadas, e
depósito. Tratar (46) 9 9132-6238
--------------------Vende-se estúdio na cobertura nº
801 Edifício Topázio. Contendo
42,43m² privativo. Interessados tratar pelo whatsapp (46) 99101-3174
--------------------Vende-se: apartamento no residencial Leoní: Rua Tapejara n.º314,
centro; 01 suíte mais 02 dormitórios, 01 banheiro social, 01 sala
de tv / jantar, churrasqueira, cozinha, lavanderia, 01 vaga de garagem privativa. - móveis sob medida, 03 apartamentos por andar,
excelente privacidade, teto com
rebaixamento em gesso, elevador, salão de festas na cobertura. R$ 320.000,00. Telefone: (46)
3025-3557 / Whatsapp (46) 999714087 / 9973-4188. Email: atendimento@ciroimoveispb.com.br Endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR.
------------------Favero Corretores De Imóveis –
Vende: Apartamento localizado no
Edifício Osvaldo Paulo Piassa - Rua
Itabira esquina com Tapajós, possui 1 suíte + 02 quartos, sala grande para 02 ambientes, cozinha,
banheiro social, lavanderia, dependência de empregada com banheiro, 1 vaga de garagem. Valor:
320.000,00. Tratar: (46) 3225 2204 e
Cel. (46) 999123045. CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
------------------Ciro Imóveis Vende: Apartamento no Edifício Esmeralda na Rua
Itabira esquina com a Rua Itapuã
- 01 suíte mais 02 quartos, lavabo, espaço gourmet com churrasqueira e fechamento sistema reiki, 02 vagas de garagem. A partir
de R$ 460.000,00. Email: atendimento@ciroimoveispb.com.br, endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
--------------------Apartamento Edif. Piacenza 161
m², suíte mais dois quartos com
móveis planejados, próximo Center Centro Supermercados, Rua
Itabira, esq. com Goianazes Centro. Tratar (46)9-8404-0568 /
(46)9-8404-0572 Creci 1.530-J PR.
--------------------Ed. Luiza 113 m², 2 quartos revitalizado, com garagem. Valor: R$
299.000,00. Tratar: Tel. 9 8404 0568
/9 8404 0572. Creci-Pr 1.530-J

Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Barracão no Parque Das Industrias - barracão localizado no Parque Industrial Teofelo Petrycosk.
Fones:
46-3225-1769/
32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br

Ciro Imóveis Vende: Sobrado no
bairro Fraron: 03 dormitórios, sacada, banheiro social, sala de tv/jantar, cozinha, lavabo, churrasqueira,
lavanderia,01 vaga de garagem.
Valor R$ 290.000,00. E mail: atendimento@ciroimoveispb.com.br,
endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
--------------------Ciro Imóveis Vende: Casa na Rua
Silvestre Ambrósio Franchin, n.º
63, bairro Fraron 03 dormitórios,
banheiro social, sala, cozinha, lavanderia, churrasqueira, 01 vaga
de garagem. Valor R$ 240.000,00,
aceita terreno de menor valor como
parte de pagamento. E mail: atendimento@ciroimoveispb.com.br,
endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
--------------------Imobiliária Acacio Imóveis aluga
Casa residencial com ponto comercial de Mercearia, 100,00 m² Rua do
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Príncipe nº 1302, Bairro São Cristóvão da Cidade de Pato Branco –
Pr. Valor R$ 800,00. Creci J-05566
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------------Imobiliária Acacio Imóveis aluga
Casa residencial 100,00 m² Rua
Tuiuti nº 11, Bairro Pinheirinho da
Cidade de Pato Branco – Pr. Valor R$ 800,00. Creci J-05566 Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------------Favero Corretores De Imóveis –
Aluga: Casa Localizada na Rua
Clevelândia, 1323, Bairro Fraron,
possui: Sala, cozinha, 02 quartos,
banheiro, lavanderia e garagem.
Valor: R$ 1.250 com R$ 150,00
de desconto por pontualidade
Tratar: (46) 3225 2204 e Cel.
(46) 999123045. CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
--------------------Habitar Aluga: Casa 80 localizada Rua Arquimedes Gobatto, 80,
Bela Vista. 02 Dormitórios, 01 banheiro, 01 vaga de garagem e
quintal. Aluguel R$ 680,00 + taxas. Código 327. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga
Sobrado - 01 - sito a Rua Benjamin Constante - 276 Bairro Jardim
Primavera, composto de 02 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço, sacada e garagem. Aluguel R$ 650,00. (cada).
Fones:
46-3225-1769/
32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
---------------------
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Arcari Corretora de Imóveis – Aluga
Sobrado - Localizado na Rua Nereu Ramos - 1345 Bairro Vila Izabel próxima capela do bairro. Sobrado
composto de 01 suíte com sacada
+ 02 quartos, sala, cozinha, lavabo, área de serviço, banheiro social, área de festa com churrasqueira e garagem. Aluguel R$ 1.100,00.
Fones:
46-3225-1769/
32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Casa – Bairro Fraron - Localizada na Rua Augusto Redivo nº
44 Fraron (aos fundo do parque
tecnológico), nova, composta de
02 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço e garagem. Aluguel R$ 850,00. Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576
ou 46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br

Vendo excelente casa no bairro
Cristo Rei próxima da UPA, aceita apartamento de menor valor,
com: 3 dormitórios, sendo uma
Suíte c/ closet, Lavabo e banheiro social, mezanino Lareira Cozinha em conceito aberto Varanda
com churrasqueira Pergolado de
madeira 03 vagas de garagem. Pisos em porcelanato e laminado de
madeira Aquecimento de água a
gás, Área construída: 160,22 m².
Área de terreno: 361,94 m². Pró-

ximo da UPA. Bairro Cristo Rei.
Pato Branco. Agende sua Visita!! Realize Correspondente Caixa e Mariely Corretora de Imóveis. Creci 32792. Telefone: (46)
98800-9572 ou (46) 99105-8064
Avenida Tupy, n° 3204, Baixada Em Frente ao Patão Supermercado.
--------------------Vendo casa no Bairro Vila Izabel, com 210m2, uma suíte, mais dois quartos, sala de
TV, sala de estar e jantar, cozinha com móveis Gava, lavanderia, churrasqueira e vaga
para dois carros. Laje, aquecimento central, alarme monitorado. Tratar: 46-98803-3773.
--------------------Vende-se 02 casas, Rua Tocantins com Valdemar Viganó, 561, 1/2 quadra da Avenida Tupi próximo ao centro,
terreno de 300 metros. Valor: R$ 300.000,00. Contato: Joacir (46) 9 9125-4277.
--------------------Vende-se Casa próximo Bianchi Peças e Havan 95 m² com
laje, água quente, suíte mais dois
quartos, garagem 2 carros. Valor R$ 299.000,00 Tratar (46)98404-0568
Creci-Pr
1.530-J.
--------------------Vende-se casa mista com 80mts,
contendo sala, copa, cozinha bwc
social, 03 quartos sendo 01 suíte.
Lote de 360 mts sobra de terreno
para futura construção. Valor: R$
214,000,00. Interessados entrar em
contato pelo fone 46 9 9913-1420
--------------------Vendo ótima casa nova, com 60
m², na entrada do Bairro São
Francisco, a uma quadra do pinheiro da Rua Tocantins, com
fino acabamento. Com 3 quartos, sala, cozinha, área coberta
para lavanderia, churrasqueira
privativa coberta e duas coletivas, em condomínio fechado.
Ótima localização e segurança.
30% de entrada e o restante financiado na Caixa ou outros
bancos. Fone: (46) 99972-1340
--------------------Sobrado Condomínio Tarso, Sobrado com 61 m² Superior: 02
quartos, banheiro social. Térreo:
Salas, Cozinha, área de serviço,
fundos lavanderia com churrasqueira, Vaga de garagem. Cozinha com armários e pia. Banheiros com balcões / box.Forro Laje
com acabamento em gesso. Piso
porcelanato. Toda iluminação LED
R$ 160.000,00 (46) 98404-0568 /
(46) 9-8404-0572 Creci-Pr 1.530-J.
--------------------Sobrados no Fraron, próximo antiga Ass. Cattani. Fino padrão
construtivo. De R$ 360.000,00 à
R$ 450.000,00. Rua Augustinho
Tatto e Dozolina Dagios. Prontos para entrar e morar! Tratar
46-9-8404-0568 Creci-Pr 1.530-J
--------------------Vende-se: casa no bairro Parzianello: 02 suítes + 02 demi-suítes, 02
lavabos,01 sala de tv com lareira,
01 sala de jantar, 01 jardim interno,
01 salão de festas, 01 despensa,
01 lavanderia, 03 vagas de garagem, 01 piscina. Casa com laje,

coberta com telha, encanamento para água quente, aquecimento
solar da piscina, ar condicionado,
móveis planejados, aberturas em
alumínio, portas em laca, piso cerâmica e laminado. Telefone: (46)
3025-3557 / Whatsapp (46) 999714087 / 9973-4188. Email: atendimento@ciroimoveispb.com.br Endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR.
--------------------Casa à venda no Vila Izabel com
cozinha, sala conjugada, escritório, WC social, 01 suíte com closet, 01 quarto, garagem com
churrasqueira, lavanderia, dispensa, com 150,00m² construído e
84,39m2 averbado mais espaço
para construir piscina, toda murada. Creci J-4.201. Tratar fone: 046
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp).
Valor
sob
consulta.
-------------------Ederson Imóveis vende casa semimobiliada, com 02 quartos, sala
de estar, sala de jantar, bwc, cozinha, lavanderia, garagem e deck
com churrasqueira. Ficam móveis sob-medida. Bairro Vila Isabel. Oferta: R$ 290.000,00. CRECI/PR 06596-J. Agende uma
visita e confira: (46) 3225-4150
/ 99933-5074. Mais opções em:
www.edersonimoveis.com.br
-------------------Favero Corretores De Imóveis –
Vende Ou Aluga: Sobrado no bairro São Luiz com Área construída
de 130 m². Possuí 01 suíte com
sacada + 02 quartos, Sala, Cozinha, Lavanderia, Banheiro social, Lavabo, Área de serviço e
Garagem. De R$380.000,00 POR
R$ 360.000,00 Estuda propostas! Tratar: (46) 3225 2204 e Cel.
(46) 999123045. CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
-------------------Favero Corretores De Imóveis –
Vende: Casa no bairro Fraron,
possui 02 Dormitórios grandes,
Sala de estar, Cozinha, 1 Banheiro, área externa com churrasqueira e Lavanderia, casa segura com
grades em todas as janelas, toda
murada e com portões. Localizada na Rua Letícia Chioquetta
n°37. Valor: Baixou o valor de R$
150.000,00 para R$ 145.000,00
Tratar: (46) 3225 2204 e Cel.
(46) 999123045. CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
-------------------Favero Corretores De Imóveis –
Vende: Casa nova no Loteamento Vila Matilde. Com 02 quartos,
Sala, Cozinha, Banheiro e Garagem. Possuí laje e toda murada.
Área total de terreno 190 m², sendo
54 m² construídos. R$170.000,00.
Tratar: (46) 3225 2204 e Cel.
(46) 999123045. CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
-------------------Favero Corretores De Imóveis –
Vende: Casa no Bairro São Francisco. Localizada na Rua Artibano Sutile n° 1225, Área de
total de 281,64 m² e área construída de 99,60 m². Possui Uma
Suíte + 2 Quartos, Sala, Cozinha, Banheiro, área de serviço, Garagem com churrasqueira.

Oportunidade baixou o valor de
R$ 370.000,00 para R$ 360.000,00
Tratar: (46) 3225 2204 e Cel.
(46) 999123045. CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
-------------------Atkrom Empreendimentos – Vende
Casa Mista no Bairro Bortot com
área total de 390 metros e de área
construída de 100 metros com 3
quartos, 1 banheiro, sala e cozinha
1 garagem, próximo a colégio e
creches, posto de saúde e mercados. Valor: R$ 290.000,00. Fones:
(46) 3025-4901, (46) 99116-0809
(Aliane) CRECI: 15943F / CNAI:
09827. Confira nosso site: www.
atkrom.com.br. Referência: CA826

Vende-se linda chácara na Comunidade de São João Batista,
zona rural de Pato Branco-PR,
á 12km da cidade. Propriedade possui 130.000m² contendo: casa em alvenaria, galpão para carros e trator, galpão
para gado leiteiro, 4.500m² de
aviários construídos com equipamentos para galinha poedeira, três casas de madeira.
Valor a tratar com proprietário. Aceita imóveis como parte do pagamento. Contato:
(46) 98801-5115 (whatssap) ou
(46) 99129-0548 (whatssap).
--------------------Atkrom Empreendimentos – Vende Chácara próximo a ponte do
Rio Chopim com Casa Nova de 2
quartos sala e cozinha, 1 banheiro,
Quiosque, Pomar de frutas, borda
do rio chopim, água poço artesiano, Aceita troca por imóveis e veículos. Valor: R$ 220.000,00. Fones:
(46) 3025-4901, (46) 99116-0809

(Aliane) CRECI: 15943F / CNAI:
09827. Confira nosso site: www.
atkrom.com.br. Referência: AR827
--------------------Atkrom Empreendimentos –Vende,
Área de lavoura em Coronel Vivida
na Comunidade Jacutinga, grande área de 07 alqueires onde 04
alqueires de lavoura, mata nativa,
borda de rio com 600 metros, água
nascente no local, toda cercada
com cerca nova, asfalto passa na
divisa. Valor: R$ 900.000,00. Fones:
(46) 3025-4901, (46) 99116-0809
(Aliane) CRECI: 15943F / CNAI:
09827. Confira nosso site: www.
atkrom.com.br. Referência: AR820
--------------------Atkrom Empreendimentos – Chácara no Município de Pato Branco,
no Núcleo Ligeiro com 9.2 alqueires
e 3 mil metros da BR 158, sendo 5
alqueires de lavoura podendo abrir
mais, borda em reio e várias nascentes de água, potreiro, mata nativa e açude. Valor: R$ 1.850.000,00.
Fones: (46) 3025-4901, (46) 991160809 (Aliane) CRECI: 15943F / CNAI:
09827. Confira nosso site: www.
atkrom.com.br. Referência: RU815
--------------------Atkrom Empreendimentos – Vende Ótima chácara em Itapejara do
Oeste com área total de 40.000 metros com 1 casa de 3 quartos, sala
,cozinha, garagem, fonte de água
, mata nativa, arvores frutíferas,
planta aproximadamente 1 alqueire. Valor: R$ 230.000,00. Fones:
(46) 3025-4901, (46) 99116-0809
(Aliane) CRECI: 15943F / CNAI:
09827. Confira nosso site: www.
atkrom.com.br. Referência: AR812
--------------------Beto Corretor de Imóvel Vende:
chácara com área de lazer em Itapejara D`Oeste na linha palmeirinha, com 16.000 metros na beira do
Rio Chopin, possui sobrado misto
com 200m² e uma casa de madeira
de 100m², contém mais de 200 pés
de frutas de várias espécies e uma
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água composta de 25%de mineral.
Tratar telefone (46) 9 9101-2506.
--------------------Vendo Fazenda para Gado com
24,26 Alqueires para gado,
acesso entre Pato Branco e Itapejara, pronta com mangueira coberta, casa para moradia,
ótimo de água, açude, rio. Valor 1500 sacas por alqueire.
Fone 46 98804 8570 Barreto corretor de imóveis CRECI 23899
--------------------Vendo linda Fazenda interior de Clevelândia, contendo 300 alqueires sendo 200
de lavoura, com toda estrutura pronta, com sede para moradia e casa para funcionários.
Mais informações pelo fone
46 988048570 Barreto Corretor de Imóveis CRECI 23899.

Famex imobiliária aluga sala 02, localizado na Rua Itabira, n° 1412, centro,
área privativa de 152,00 m², sendo
01 copa, 02 bwc, mezanino. Valor da
locação R$ 4.500,00 + taxas. Consulte-nos no site: http://www.fameximoveis.com.br/ Fone: 3220-8030/
Whats 99104-5445. CRECI J5858
-------------------Famex imobiliária aluga sala 01, localizado na Rua Itabira, n° 1402,
centro, área privativa de 138,00 m²,
sendo 01 copa, 02 bwc, mezanino.
Valor da locação R$ 4.000,00 + taxas
Consulte-nos
no
site:
http://
www.fameximoveis.com.br/
Fone:
3220-8030/
Whats
99104-5445.
CRECI
J5858
------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Sala comercial - sala comercial
localizada na Rua Itacolomi n°2715
no Bairro Amadori com 45m² e com
01 banheiro - aluguel R$ 1.300,00.
Fones:
46-3225-1769/
32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
------------------Habitar Aluga: Sala comercial localizada na Rua Tapir, 1222, Centro,
Edifício Galeazzi, área de 425m²,
possui 03 banheiros e 01 copa. Estuda-se desconto para os primeiros anos. Aluguel R$ 10.000,00 +
taxas. Código 316. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato
(46)3225-3232,
WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
-------------------

Habitar Aluga: Sala comercial localizada na Rua Ibiporã, 212, Centro, Edifício Vicenza, área de 130
m². Aluguel R$ 2.300,00 + taxas. Código 325. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato
(46)3225-3232,
WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
------------------Ederson Imóveis aluga sala comercial térrea com cozinha e
bwc, localizada na Rua Goianases, 694 - Centro. Aluguel: R$
1.200,00. CRECI/PR 06596-J. Agende uma visita e confira: (46) 32254150 / 99933-5074. Mais opções
em:
www.edersonimoveis.com.br

Vende-se loja em área central, com
toda estrutura de funcionamento,
com estoque em roupas, presentes,
artigos de artesanatos, bebidas e
perfumes em geral. Atendendo seus
clientes a 8 anos. Aceita como forma de pagamento carro ou terreno
Valor sob consulta. Tratar fone: 046
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp). Creci J-4.201. Valor sob consulta
------------------Vende-se ou permuta - se quatro conjuntos comerciais no Edifício Caramuru Center, todo 5º andar, em Pato
Branco. Em frente à Prefeitura Municipal de Pato Branco. Interessados
entrar em contato pelos telefones:
(46)3025-1902 ou (41)99206-0606.

em contato e Agende uma Visita!! Realize Correspondente Caixa e Mariely Cattoni corretora de
imóveis. Creci 32792. (46) 991058064 OU (46) 98800-9572. Avenida Tupy, n° 3204, Baixada - Em
Frente ao Patão Supermercado
--------------Loteamento Forselini/Shopping,
vende dezenas de ótimos lotes na Av. Inovação e quadras
seguintes, comerciais para até
12 andares e residenciais, com
toda infraestrutura, prontos para
construir, com ampla vista do
Shopping. Consulte promoções.
Venda com 30% de entrada e saldo financiado pela Caixa e outros
bancos. Fone (46) 99972-1340
--------------------Bairro Vila Izabel/Pinheiros/Parte Alta Ótimo posição solar / Acima
do nível da rua 70% Murado 643
M² Frente de 15 metros Rua Epitácio Pessoa Oferta R$ 350.000,00
Imóvel de Face Norte com vista panorâmica. Tratar (46)-9-8404-0568 /
(46) 9-8404-0572 Creci-Pr 1.530-J.
--------------------Vende-se somente terreno com
429,60m², localizado na Rua Alagoas Bairro La Salle. Tratar fone: 046
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp). Valor sob consulta. CRECI J-4.
--------------Terreno a venda na Rua Pedro Soares, bairro Vila Isabel com 612,57m².
Creci J-4.201. Tratar fone: 046
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp).
Valor
sob
consulta.
--------------Vende-se lote com relevo plano

400,00 m² na Rua Itabira Bairro Jardim Primavera em Pato Branco-Pr.
Valor R$ 400.000,00. Creci J-05566
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------Ederson Imóveis vende terreno de
esquina com 709,70m2. Bairro Cadorin. Oferta: R$ 250.000,00. CRECI/PR 06596-J. Agende uma visita e confira: (46) 3225-4150 /
99933-5074. Mais opções em:
www.edersonimoveis.com.br
--------------Solar Imóveis Vende: Loteamento Jardim Primavera, lotes a partir
de 372,00m²no valor de R$ 500,00
o m². Entrada, restante parcelado direto com o proprietário. Pronto para construir, confira esse e outros imóveis no site www.solar.
imb.br ou 3225 8800, Creci J-3779
---------------------		
Solar Imóveis Vende: Loteamento
Vó Normélia, bairro Fraron, próximo a Faculdade Fadep, lotes a partir de 259,00m² no valor a partir de
R$ 90.000,00, entrada, restante parcelado em até 48 vezes, confira esse
e outros imóveis no site www.solar.
imb.br ou 3225 8800, Creci J-3779.

valor. Interessados entrar em contato pelo fone (whats) 46 99984-3044.
--------------------Vende-se
Toyota
Etios
XS
1.5, completo, 2014/2014. Interessados entrar em contato pelo fone (46) 99101-2996.
--------------------Vende-se Toyota Etios X 1.3, com
ar condicionado, direção, vidros elétricos, 2014/2014. Interessados entrar em contato pelo fone (46) 99101-2996.
--------------------Vende-se Ford KA, 1.0, 2013, com
ar condicionado. Valor à vista ou financiado R$ 19.800,00, Troca R$
20.800,00. Recebo na troca, moto
com partida elétrica ou troco por carro de maior valor, até R$ 35.000,00
que seja completo. Informações:
(46) 99102-1017 (WhatsApp) ou (46)
3225-4655. www.bolicarveiculos.blogspot.com.br. Atendemos após as
18h, nos finais de semana e feriados.
--------------------Vende-se Cronos, 1.3, GSR automatizado, 2018/2019, completo, mais
multimidia, com apenas 12.900 km,
com manual, chave reserva, e nota
fiscal, único dono, tirado novo na
Fipal de Pato Branco. Valor à vista
ou financiado: R$ 55.000,00, troca
a combinar, recebo carro de menor
valor. Informações: (46) 99102-1017
(WhatsApp) ou (46) 3225-4655.
www.bolicarveiculos.blogspot.
com.br. Atendemos após as 18h,
nos finais de semana e feriados.
--------------------Vende-se CRV – LX, 2.0, ano
2013, câmbio automático, completa, cor preta. Valor à vista ou financiado R$ 63.000,00 na troca R$ 65.000,00. Estuda-se troca.
Informações: (46) 99102-1017
(WhatsApp) ou (46) 3225-4655.
www.bolicarveiculos.blogspot.
com.br. Atendemos após as 18h,
nos finais de semana e feriados.

Compra-se
piano
usado.
Contato:
(46)
32254086 ou (46) 9 9915-6001

diarista, mensalista, auxiliar de cozinha, serviços gerais. Com experiência comprovada e referência.
Tratar: DaLuz ( 46 ) 9 9114-6959
-----------------Valdir está à procura de trabalho
em Pato Branco, tem experiência
em pintura, jardinagem, e serviços
gerais. Contato 45 – 99141-8902
-----------------VLC metalúrgica, de Francisco Beltrão - Paraná, Contrata Auxiliar de Mecânico Soldador sem experiência e
Mecânico Soldador com experiência em solda INOX e montagem industrial, interessados
enviar currículo no e-mail contato@vlcmetalurgica.com.br
ou entrar em contato via fone
46 - 3055-5882 ou 3055-5832
----------------Contrata-se: Representante comercial – Metalúrgica - Atuará no sudoeste do Paraná, prospectando
novos clientes, elaborando propostas, efetivando negociações
e formalizando pedidos.Necessário experiência na área metalúrgica. Interessados deverão encaminhar currículo para rh@prioriza.me
ou comparecer na sede da Prioriza terceirizações. Rua Osvaldo Aranha, 377, Sala 5, Centro,
Pato Branco-PR. Contato: (46)
99130-6777 ou (46) 3025-6777
-----------------Contrata-Se Desenvolvedor Web
Conhecimentos: Backend NodeJS
e Angular Diferencial: desenvolvimentos de e-commerce, utilização
de terminal Linux e conteinerização
(Docker). Vaga para Pato Branco –
PR. Interessados deverão encaminhar currículo para rh@prioriza.me
ou comparecer na sede da Prioriza terceirizações. Rua Osvaldo Aranha, 377, Sala 5, Centro,
Pato Branco-PR. Contato: (46)
99130-6777 ou (46) 3025-6777
--------------------Contrata-se E-Commerce - Manutenção e inclusão de produtos no
site da empresa e Marketplaces,
rastreamento das vendas, controle do faturamento, pós vendas. Habilidades em ERP, vendas on- line,
informática, editor de imagens, comercial vendas. Interessados deverão encaminhar currículo para
rh@prioriza.me ou comparecer
na sede da Prioriza terceirizações
Rua Osvaldo Aranha, 377, Sala 5,
Centro, Pato Branco-PR. Contato:
(46) 99130-6777 ou (46) 3025-6777

ANUNCIE AQUI
Estou disponibilizando serviços de

Vendo Caminhonete Hilux ano
2003, a diesel, 4x4, cor; preta e turbinada. Troco por carro de menor

Vende-se Terreno no centro. Terreno de esquina com 900 m² com
a mais bela vista da cidade. Aceito
veículos ou imóveis como parte do
pagamento. Tratar (46)99112-9660.
--------------------Oportunidade de Negócios: Vendo terreno área central de Pato
Branco c/611,52m², por menos
de 600 reais o m², na Rua Iguaçu, com 14 metros de frente x
43,68 fundo. Valor R$ 350.000,00.
Aceita carro de até 40.000 - Interessados chamar WhatsApp (46)
9 8404-1525 ou 46 99916-6637
--------------------Vende-se Terreno no Bairro Menino Deus. Área Total 406.87 m²,
R$ 140.000,00. Gostou? Entre
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MEC disponibilizará internet a alunos
de universidades federais
Agência Brasil
O Ministério da Educação
(MEC) informou que vai disponibilizar acesso à internet para alunos
de universidades e de institutos
federais em situação de vulnerabilidade social, para que possam
acompanhar as aulas durante o
período de isolamento social adotado para evitar a disseminação do
novo coronavírus.
A princípio serão beneficiados 400 mil alunos com renda familiar inferior a meio salário-mínimo, mas a ideia é que esse número
chegue a 900 mil alunos cuja renda familiar seja de até 1,5 salário-mínimo.
A medida foi anunciada nessa segunda-feira (17) em coletiva de imprensa online. De acordo
com o MEC, a expectativa é de que
a benefício abranja 797 municípios com campi de Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e
Institutos Federais (IF).
Ao fazer o anúncio, o ministro da Educação, Milton Ribeiro,
disse que a demora para se implementar a medida, após cinco meses de isolamento em decorrência
da pandemia do novo coronavírus, se deve à burocracia interna

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Serão beneficiados 400 mil estudantes com renda de até meio salário
do Estado.
Aos 400 mil alunos com renda familiar de até meio salário-mínimo serão disponibilizados bônus
de dados móveis que serão gerenciados pela instituição de ensino.
Eles terão validade de 90 dias e os

créditos serão de 10 gigabytes a
40 gigabytes. Há também a possibilidade de fornecimento de pacotes de dados móveis por meio
de chips pré-pagos, que terão validade de 30 dias e créditos de dados que variam de 5 gigabytes a

40 gigabytes.
Ainda segundo a pasta, a solução encontrada “demonstra a viabilidade para um modelo de inclusão nos domicílios de alunos e
professores em bandas larga fixa e
móvel a partir de 2021”.

Gestação de menina de 10 anos vítima de estupro é interrompida no Recife
Estadão Conteúdo
Profissionais de saúde responsáveis pela interrupção da
gestação da menina de 10 anos,
que foi vítima de estupro no Espírito Santo, confirmaram a realização do procedimento. A menina
foi transferida de São Mateus, no
norte do Espírito Santo, para o Recife, capital de Pernambuco, após
decisão do juiz Antonio Moreira
Fernandes, da Vara da Infância e
da Juventude do município onde
ela mora. Desde o domingo (16),
a menina está internada no Centro Integrado de Saúde Amaury
de Medeiros (Cisam-UPE), que
fica no bairro da Encruzilhada. Ao
longo do dia, diversas pessoas se
manifestaram, a favor e contra o
procedimento médico, que é asse-

gurado
pela lei em caso de
estupro.
De acordo com o gestor executivo e diretor do Cisam, o médico Olímpio Barbosa de Morais
Filho, o procedimento de interrupção da gestação, pelo qual ele foi
responsável, teve início no domingo e será finalizado nessa segunda-feira (17). “Ontem mesmo foi
procedido o óbito fetal, então não
tem mais vida, o feto. E hoje vamos
proceder com o esvaziamento, que
é para causar contrações para expulsão do feto. E esperamos, a partir de amanhã, em algum momento, que ela tenha condições de
alta”, afirmou.
Questionado pelo jornal O Estado de S. Paulo sobre o estado de
saúde da menina, o médico disse

que ela está bem. “Ela está bem,
com apoio psicológico, assistência
social e a avó. Está tendo algumas
contrações, cólicas, mas está bem”,
afirmou.
Segundo a coordenadora de
enfermagem do Cisam, Maria Benita Spinelli, a instituição optou
pelo tipo de procedimento menos
invasivo possível. “Se faz um primeiro procedimento, que é o óbito fetal, e em seguida dá continuidade ainda com o uso de alguns
medicamentos, para o desencadeamento do aborto, da expulsão do
feto, de uma forma menos traumática e intervencionista, para que
a eliminação seja por via vaginal,
sem causar maiores danos à menina”, explicou.
Benita Spinelli explicou ainda

que, nesta segunda-feira, a menina
deve sentir algumas dores de contrações, mas que são dores esperadas e que não demonstram risco
para a paciente.
“Elas estão bem [a menina e
a avó], acolhidas, estão em uma
enfermaria, sendo bem cuidadas
por toda a nossa equipe profissional e aguardando o desfecho.
A menina deve sentir algumas
dores, claro, porque são contrações, e a sensação é essa mesmo,
a contração é dolorida, mas está
tudo dentro do previsto, correndo da melhor maneira possível.
Assim que ela estiver bem, em
condições de alta, sem nenhum
sangramento ou processo infeccioso, ela poderá voltar para a cidade dela.”

Latam e Azul iniciam operações de voos compartilhados
Estadão Conteúdo
Teve início nessa segunda-feira (17) a operação das aéreas Latam e Azul que passam a vender
assentos para o mesmo voo. Os
clientes podem comprar uma passagem em uma empresa, mas embarcar no avião da outra. A prática, conhecida como codeshare, é
comum no setor e não afeta a autonomia das empresas.
O codeshare diminui as chances de um avião levantar voo com
muitos assentos desocupados,
além de aumentar a oferta de ro-

tas para os clientes das empresas
envolvidas. No caso da Latam e da
Azul, o acordo de codeshare envolve 64 rotas domésticas. Voos para
Fernando de Noronha (PE), Petrolina (PE) e Juazeiro do Norte (CE),
por exemplo, serão vendidos pelas
duas empresas.
“Estamos ampliando as opções de viagem aos nossos clientes
e chegando a importantes capitais
regionais do Brasil”, disse o CEO
da Latam Brasil, Jerome Cadier. O
acordo foi fechado em julho.
“Esses acordos trarão benefí-

cios incomparáveis para os clientes. Com a malha aérea altamente conectada da Azul que atende
a muitos destinos no Brasil e com
os hubs da Latam, nossa complementaridade de frota e de voos
oferecerão aos clientes a mais ampla variedade de opções de viagem”, disse John Rodgerson, CEO
da Azul, na época do fechamento
do acordo.
Entram no acordo 35 rotas
operadas pela Azul, e a Latam incluiu 29 rotas, incluindo Brasília ‒ Porto Velho e São Paulo ‒

Manaus.

Programas de
fidelidade

Segundo as empresas, os programas de pontos e fidelidade não
serão afetados. Se o voo for comprado em uma aérea e o voo operado
por outra, o cliente poderá escolher
em qual programa de fidelidade
pontuar. Mas quando o voo for vendido e operado pela mesma companhia aérea, o cliente não poderá pontuar na companhia aérea parceira.

Para 52% dos
brasileiros,
pior momento
da crise do
coronavírus já
passou
Estadão Conteúdo
O pior momento da crise causada pelo coronavírus
no País já passou, na opinião
de 52% da população brasileira. O dado consta em pesquisa XP/Ipespe de agosto, divulgada nessa segunda-feira (17).
É a primeira vez na pesquisa em que mais da metade da população diz que o
pior ficou para trás. O resultado representou forte melhora do otimismo na comparação com julho, quando 39%
afirmaram que o pior já havia passado. A margem de erro
é de 3,2 pontos porcentuais.
Na outra ponta, a fatia da população que considera que o pior
ainda está por vir caiu à mínima de 41%, de 53% na pesquisa de julho. É a menor taxa dessa resposta desde abril, quando
a pergunta passou a constar na
pesquisa.
Também houve melhora
na percepção de risco da população. A proporção dos que
dizem não estar com medo do
coronavírus atingiu em agosto
seu maior nível em cinco meses. A razão chegou a 28%, de
24% em julho, mesmo nível observado em março, quando o
vírus havia acabado de chegar
ao País.
A proporção dos que dizem estar com muito medo do
vírus também caiu e atingiu
33% da população, o menor nível desde fevereiro (21%). Os
que dizem estar com um pouco
de medo oscilaram de 37% em
julho para 38% em agosto. Todas as variações ficaram dentro da margem de erro, de 3,2
pontos porcentuais.
A avaliação do desempenho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no combate ao coronavírus oscilou
dentro da margem de erro.
Os que consideram o desempenho dele ruim ou péssimo
foram de 52% para 50% e os
que consideram bom ou ótimo
passaram de 25% para 24%.
A taxa regular oscilou de 21%
para 22%.
A avaliação dos governadores também oscilou dentro
da margem: a aprovação dos
Estados no combate ao coronavírus foi de 39% para 38%
e a reprovação passou de 28%
para 26%. A avaliação regular
ficou estável em 33%.
A pesquisa realizou 1.000
entrevistas telefônicas entre os
dias 13 e 15 de agosto. A amostra considera sexo, tipo de cidade, região, idade, porte do
município, religião, ocupação,
renda e nível educacional dos
entrevistados.
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Governo trabalha para garantir água de qualidade
AEN
O Instituto Água e Terra, órgão vinculado à Secretaria do Estado do Desenvolvimento Sustentável e
do Turismo, está trabalhando para garantir a qualidade da água consumida pela
população. O trabalho é feito em conjunto com os Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado do Paraná
que têm a função de estudar
e classificar os rios segundo os usos preponderantes,
ou seja, propor o enquadramento para as respectivas
bacias hidrográficas.
O
desenvolvimento
desse instrumento envolve a elaboração de estudos
como diagnóstico, prognóstico, proposta de enquadramento e programa de efetivação. Tudo isso conforme
procedimentos descritos na
Resolução 91/2008 do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos, e está diretamente
vinculado às ações e programas do Plano de Bacia.
A Diretoria de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos integra uma
série de iniciativas com o
objetivo de regular, controlar e proteger os recursos
hídricos sob as normas da
legislação vigente. O diretor,
José Luiz Scroccaro, reforça que a água é fundamental para a manutenção da
vida no planeta. “Um bem
público que deve estar disponível para o cidadão no
seu formato potável e também para ser explorado co-

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN

mercialmente. É isso que o
Paraná está fazendo, dimensionando, ambientalmente,
para uso sustentável”.

Enquadramento

O Enquadramento baseia-se no estado atual dos
corpos dʼágua e nos níveis
de qualidade que deveriam
possuir para atender os
usos múltiplos dos recursos
hídricos, ou seja, pode ser
definido como uma meta de
qualidade futura que se deseja atingir ao longo do tempo para uma melhor qualidade das águas.
Segundo Bruno Tonel
Otsuka, gerente de Gestão
de Bacias do Instituto Água e
Terra, o enquadramento subsidia, por exemplo, a emissão de outorgas - instrumento de autorização do direito
de uso, por tempo determinado, de um recurso hídrico mediante o atendimento a requisitos estabelecidos.
Por exemplo, um empreendimento
industrial
que capte, consuma ou lance seus efluentes em determinado corpo hídrico deverá solicitar a outorga junto
ao Instituto Água e Terra.
A análise técnica realizada
pela Gerência de Outorgas
para viabilizar a instalação
e operação de tal empreendimento é baseada nos critérios de enquadramento
definidos junto ao Comitê
e aprovados pelo Conselho
Estadual de Recursos Hídricos. Parâmetros como demanda, bioquímica de oxi-

Governo trabalha para garantir água de qualidade
gênio, oxigênio dissolvido
são levados em consideração na análise.
“Enquadramento
não
pode ser confundido com a
qualidade atual dos corpos
hídricos, sobre a qual o Instituto Água e Terra realiza o
monitoramento ambiental”,
explica o gerente. “São averiguadas por meio desse monitoramento se as metas de
qualidade e quantidade estabelecidas no enquadramento dos corpos dʼágua das
bacias estão sendo alcançadas ao longo do tempo”.
Estudos sobre a situação
atual e futura da água utilizada para consumo da população e nos empreendimentos
econômicos são determinantes para o desenvolvimento

sustentável e o equilíbrio do
ecossistema. São esses dados
que definem onde determinada atividade pode ser instalada e de que forma a água de
uma bacia será usada E se não
está comprometendo o futuro.
A regularização se dá
por meio de outorga. Emitida pelo Poder Público, busca a utilização responsável
da água evitando poluição,
erosão das margens dos rios
‒ causadores de assoreamentos ‒ escassez, enchentes, preservação de nascentes, mata ciliar e mananciais.

Outorga

Todos que pretendem
fazer uso de águas superficiais (rio, córrego, ribeirão,
lago, mina ou nascente) ou

de águas subterrâneas (poços tubulares) para as mais
diversas finalidades, precisam recorrer ao poder
público para emissão da
outorga. É baseado no enquadramento que se define
para que essa água pode ser
usada.
Desde o abastecimento
doméstico e público, aquicultura, combate a incêndio, dessedentação (matar
a sede) de animais, diluição de efluentes sanitários
ou industriais, irrigação, lavagem de areia, lavagem de
artigos têxteis, lavagem de
produtos de origem vegetal, lavagem de veículos, lazer, etc. A outorga também
é necessária para intervenções que alterem a quanti-

dade ou qualidade de um
rio, como a construção de
barragens,
canalizações,
drenagens, travessias e serviços de dragagem.
O engenheiro ambiental Tiago Martins Bacovis,
responsável pela emissão de
outorgas e lançamentos de
efluentes, no Instituto Água
e Terra, ressalta que a outorga é concedida levando em
conta a disponibilidade, qualidade hídrica e a demanda
de água, considerando todos
os usuários da bacia. “Isso
significa que depende da situação do corpo hídrico e da
quantidade de usuários que
já utilizam seus recursos. É
com base, também, no enquadramento que os critérios são definidos”.

Profissionais de TI do Paraná são os mais produtivos do Brasil, segundo estudo
Assessoria
O Paraná está na contramão do cenário brasileiro
em relação ao setor de Tecnologia da Informação (TI),
que apresenta tendência de
queda em seu faturamento
médio de 22,1%.
Enquanto estados como
São Paulo recuaram 17%, o
Paraná apresentou um crescimento de 21,8% em 2019
no quesito. Quando nos referimos ao faturamento total do setor, esta porcentagem aumenta para positivos
25,9%, contra negativos
19,7% de São Paulo.
Os dados fazem parte do
relatório “Tech Report 2020
- Panorama do Setor de Tecnologia Catarinense 2020”,
realizado pela Associação
Catarinense de Empresas de
Tecnologia (Acate), em parceria com a Neoway, empresa de software de big data,
que recebeu o apoio da Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep), estatal de
financiamento à ciência.
Em 2019, os paranaen-
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odo analisado.

Presença da TI

Paraná apresentou um crescimento de 21,8% no setor da tecnologia em 2019
ses de TI faturaram R$21,2
bilhões contra R$16,8 bilhões em 2018, ficando apenas atrás de São Paulo quanto ao montante. As empresas
de tecnologia no estado
paulista faturaram R$115
bilhões, mas apresentaram
queda significativa em relação ao ano de 2018, que re-

gistrou R$143,2 bilhões em
faturamento.

Produtividade

O Paraná é o sexto estado brasileiro com o maior
quadro de colaboradores no
setor de tecnologia do Brasil, com taxa de 14,2 para
cada mil trabalhadores for-

mais em 2019. A taxa de
crescimento dos empregos
ficou em 15,5% de 2018
para 2019, a segunda maior
entre as UFs citadas no relatório da Acate. Em primeiro lugar está a Bahia, com
20,6% de alta. No Paraná foram criados mais de 4.300
empregos no setor, no perí-

O estado é o quarto no
ranking dos estados com o
maior número de empresas do setor de tecnologia,
com 19,6 mil, ficando apenas atrás dos estados de São
Paulo (1º com 122,7 mil),
Rio de Janeiro (2º com 30,3
mil) e Minas Gerais (3º com
26,3 mil).
O Brasil conta com
306,4 mil empresas atuando no setor de tecnologia.
São cerca de 7 mil a mais
em comparação com 2018.
Em 2019, no Paraná
são 600 empresas a mais
que em 2018. Ao todo, a cidade de Curitiba, capital paranaense, tem 4,4 empresas
de TI por mil habitantes.

Empreendedores

O Paraná fechou 2019
com 13 mil empreendedores a mais no setor de TI
que em 2018, passando de
23 mil para 36,2 mil (concentração de 6% do total),

deixando o estado somente atrás de São Paulo (244
mil ), Rio de Janeiro (68,2
mil) e Minas Gerais (52,9
mil).
De uma maneira geral, a
nível nacional, o estudo revela que os empreendedores são predominantemente do sexo masculino: cerca
de 73,9% do total de sócios
registrados no Brasil. Desde 2015, essa participação
está aumentando, enquanto
a presença das mulheres no
setor vem caindo. Em 2015,
cerca de 29,5% dos empreendedores eram mulheres, mas, em 2019, a taxa
caiu 3,4 p.p., passando para
26,1%.
Os empreendedores estão, em sua maioria, entre os 29 e 43 anos de idade. Na mesma faixa etária
se encontram as mulheres
empreendedoras, com média de idade de 46 anos. De
2015 para cá, a média de
idade dos empreendedores
do setor caiu, passando de
44 para 42 anos em 2019.
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Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como ﬁnalidade tornar público as informações a cerca dos atos e
fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer
medida adotada pelas prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições,
empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos seus atos.
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
POSTO 6 RODAS LTDA, torna público que recebeu do IAP a Licença
Operação, para a atividade de posto de combustível e lavagem de veículos,
instalada na Avenida Tupi nº 4453, Cristo Rei, Município de Pato Branco.
Licença nº 26567 Validade 21/12/2020.

TURIM SEMENTES LTDA
NIRE 41207155937
CNPJ/MF 14.192.275/0001-89
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE
OPERAÇÃO
POSTO 6 RODAS LTDA., torna público irá requerer junto ao IAP a
Renovação da Licença de Operação, para a atividade de posto de combustível e
lavagem de veículos, instalada na Avenida Tupi nº 4453, Cristo Rei, Município
de Pato Branco.
. Licença nº 188115 Validade 07/08/2022.

A Turim Sementes Ltda. (“Sociedade”) convoca seus sócios
para se reunirem em Reunião de Sócios a ser realizada às 14
(quatorze) horas do dia 01 de setembro de 2020 na sede da
Sociedade, localizada na Avenida Nossa Senhora da Luz, s/n,
Centro, Trevo de Acesso na cidade de Clevelândia, Estado do
Paraná, CEP 85530-000 para discutir e deliberar sobre a
seguinte ordem do dia:
a)

Destituição do Sr. Teobaldo Martignoni das funções de
administrador da Sociedade, nos termos do artigo 1063,
§1º, do Código Civil.

Em obediência ao artigo 1.074 do Código Civil, a reunião de
sócios instala-se, em primeira convocação, com 3/4 (três
quartos) do capital social e, em segunda, com qualquer
número.
Clevelândia, 17 de agosto de 2020.
Elias Benato
Administrador
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Dois Vizinhos e Região
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A

presidente

do

SINDICATO

DOS

TRABALHADORES

NAS

INDÚSTRIAS

DE

ALIMENTAÇÃO DE DOIS VIZINHOS E REGIÃO - SINTRIAL, no uso de suas atribuições
estatutárias, convoca todos os trabalhadores do grupo ANHAMBI ALIMENTOS LTDA – Unidade de
Itapejara do Oeste, localizada nos endereços Av: Abilon De Souza Naves 61,cnpj:78.569.688/000112, bem como os trabalhadores na unidade localizada na Rua: Jose Albino Schuatz,n°2808,cnpj:
78.569.688/0008-99 e na unidade de Pato Branco localizada na Via do Conhecimento-2000- Km:
03,cnpj: 78.569.688/0007-08 a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, prevista
estatutariamente, a realizar-se no dia 21 de Agosto de 2020, na sede da empresa Av: Abilon De
Souza Naves 61, na cidade de Itapejara d'Oeste- PR, em dois horários, 1ª às 13:30 horas com a

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ

presença de pelo menos 50% dos trabalhadores e não havendo quórum meia hora mais tarde, com
qualquer número de presentes e a 2ª , às 21:30 em primeira chamada com quórum de 50%, e meia
hora mais tarde, com qualquer número de presentes. Para a unidade de Pato Branco, Assembleia
será realizada na sede da empresa Anhambi Alimentos Ltda, sito, Via do Conhecimento-2000- Km:
03– Pato Branco- Pr. sendo às 14:30 horas em primeira convocação, com 50% dos trabalhadores e
meia hora mais tarde, com qualquer número, caso não tenha atingido quórum.
CONVOCAÇÃO COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ – COHAPAR, torna público que
REQUEREU ao IAT, a Licença de Instalação para a implantação do
empreendimento Coronel Vivida (8ª etapa), localizado no município de Coronel
Vivida.

a) Leitura, discussão e votação da proposta de negociação dos períodos de 2018/2019 e 2019/2020;
b) Aprovação do desconto negocial (Reversão Salarial de 2% do salário normativo da categoria) dos
trabalhadores não associados ou não contribuintes com a Contribuição Assistencial;

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ

c) Em caso de rejeição da proposta, quais os caminhos a serem seguidos;

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
DESPACHO DECISÓRIO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO
LICITATÓRIO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2020 - PROCESSO Nº
97/2020
OBJETO: Contratação de empresa, instituto ou entidade
especializada na prestação de serviços de pesquisa de opinião
pública, compreendendo planejamento e realização de projetos de
pesquisa quantitativa e qualitativa, da coleta e análise de dados à
elaboração de relatório e apresentação de resultados, avaliando o
desempenho administrativo das Secretarias, Departamentos da
Administração Municipal. O Prefeito Municipal de Pato Branco,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Art. 47, Inciso XXIII da Lei Orgânica Municipal, e com amparo legal
na Lei 8.666/93, em seu Art. 49 e; Considerando que a Administração
Municipal deflagrou processo licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico nº 47/202, Processo nº 97/2020, em 29 de abril de 2020,
objetivando a Contratação de empresa, instituto ou entidade
especializada na prestação de serviços de pesquisa de opinião
pública, compreendendo planejamento e realização de projetos de
pesquisa quantitativa e qualitativa, da coleta e análise de dados à
elaboração de relatório e apresentação de resultados, avaliando o
desempenho administrativo das Secretarias, Departamentos da
Administração
Municipal;
Considerando
Recomendação
Administrativa proferida através do Ofício nº 444/2020, constante
nos autos do processo nº MPPR-0105.20.000584-5, expedida pela
Promotora de Justiça Substituta Vanessa Scopel Bonatto, protocolada
sob número 420797/2020; Considerando o princípio da legalidade e
da autotutela aplicáveis à Administração Pública, segundo os quais
caberá a esta, nos termos da Súmula 473 do STF, “Anular seus
próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque
deles não se originam direitos (...)”; Considerando que o prazo
previsto no art. art. 49, § 3º, da Lei Federal 8.666/93, transcorreu sem
manifestação dos interessados, DECIDO ANULAR o Processo
Licitatório Pregão Eletrônico nº 47/2020, Processo nº 97/2020, nos
termos e fundamentações declinados no presente despacho decisório
de anulação. PUBLIQUE-SE. Gabinete do Prefeito, em 14 de agosto
de 2020. Augustinho Zucchi – PREFEITO.

d) Assuntos gerais.
Dois Vizinhos, 14 de Agosto de 2020

Marilene Martins Moreira - Presidente

Convocação
A empresa PLÁTANO LABORATÓRIOS LTDA, tendo sua sede na Rua Pedro
Ramires de Mello, nº 429, sala 301, Centro, Pato Branco – PR, CEP: 85.502050, vem através desta Convocar o sócio acima identificado ou o seu
representante com procuração com poderes para voto de sim ou não sobre as
deliberações da pauta abaixo, para que compareça a Reunião a realizar-se na
data de 25/08/2020, com início em primeira chamada ás 13:30 horas e em
segunda chamada ás 14:00 horas, a ser realizada por vídeo conferência, nos
termos da Lei 10.406/2002, art. 1.080-A, o qual permite a reunião ou assembleia
a distância e será informado posteriormente o canal de acesso, sobre a seguinte
PAUTA:
1. Deliberação e aprovação de Alteração de contrato social da sociedade, com
ingresso de herdeiros na sociedade por força de sucessão “causa mortis”.
2. Deliberação sobre pedido de retirada de Sócio com reserva de cotas sub judice
em tesouraria.

A COMPANHIA DE
DOJUSTIÇA,
PARANÁ – FAMÍLIA
COHAPAR,Etorna
público que
SECRETARIA
DEHABITAÇÃO
ESTADO DA
TRABALHO
REQUEREU ao IAT, a Licença SEJUF
de Instalação para a implantação do
Aviso deCoronel
Licitação
– Concorrência
Pública
nº 01/2020
empreendimento
Vivida
(8ª etapa), localizado
no município
de Coronel
Objeto:
Vivida. Contratação de empresa especializada, para prestação de
serviços, pelo período de 12(doze) meses para a execução do Projeto
Karatê nas Unidades Socioeducativas-“Projeto Piá Bom de Karatê”oferta de aulas práticas, com intervenções teóricas, presenciais de
Karatê, para adolescentes que cumprem Medida Socioeducativa de
Internação, Internação Provisória e Semiliberdade em Centros de
Socioeducação e Casas de Semiliberdade no Estado do Paraná, com
fornecimento de materiais, equipamentos e insumos diversos para
realização das aulas e eventos extras, de acordo com o Projeto Técnico
da SEJUF.
Valor Total Máximo: R$ 977.006,73
Protocolamento dos Envelopes – Até o dia 21/09/2020 às 09h:30min
Abertura da sessão pública: 21/09/2020 às 10:00 horas
Edital/Anexos:
www.comprasparana.pr.gov.br
–
Consulta
de
Editais/Órgão – SEJUF ou www.justica.pr.gov.br.
Informações - Protocolamento dos envelopes no Setor de Licitações na Rua
Jacy Loureiro de Campos, s/n, 5º andar – Bloco B - Centro Cívico, telefone:
(41) 3210-2473, (41) 3210-2479 e (41) 3210-2541 licitacao@sejuf.pr.gov.br
Comissão Permanente de Licitação - SEJUF

Pato Branco, 13 de agosto de 2020.
PLÁTANO LABORATÓRIOS LTDA
Administrador Legal: EVANDRO HENRIQUE FREIRE

SÚMULA DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL
A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. torna público, que irá solicitar ao Instituto Água e Terra - IAT, a
Autorização Florestal para corte de árvores na faixa de domínio da PR 280, no município de Palmas,
para implantação de rede de energia elétrica do Programa Paraná Trifásico..

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR torna público que recebeu do IAT
Instituto Água e Terra, a Licença Ambiental Simplificada, LAS nº 007252 do seguinte
empreendimento: Atividade: Ampliação do Interceptor de Esgoto São João e Interceptor de
Esgoto Aeroporto, Linha de Recalque LR-02 LR-03 e Estação Elevatória de Esgoto EEE-02
EEE-03. Endereço: Projetada em área rural e urbana para atendimento aos Bairros São João e
Alto da Glória. Município: Pato Branco/PR. Validade: 14/08/2030.

SÚMULA DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL
A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. torna público, que irá solicitar ao Instituto Água e Terra - IAT, a
Autorização Florestal para corte de árvores na faixa de domínio da BR 373, no município de
Chopinzinho, para implantação de rede de energia elétrica do Programa Paraná Trifásico.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE
CHAMAMENTO PÚBLICO
INEXIGIBILIDADE N.º 02/2020 – PROCESSO N.º 09/2020
Em cumprimento ao §1º do Art. 32 da Lei Federal n.º 13.019/2014 e ao §1º
do Art. 27 do Decreto Municipal 8117/2017, e ainda conforme solicitação
da Secretaria Municipal de Saúde, seguem as considerações as quais levam
a administração a optar pela Inexigibilidade, ao invés de realizar
chamamento público para celebração de parceria com a Entidade ISSAL Instituto de Saúde São Lucas de Pato Branco, pessoa jurídica, inscrita no
CNPJ/MF sob n.º 08.092.615/0001-05, com sede na Rua Dr. Silvio Vidal,
n.º 67, Centro, CEP: 85.501-250, em Pato Branco – PR, telefone (46)
3220-3544, para execução dos serviços de Saúde para o enfrentamento da
pandemia causada pelo Coronavírus – COVID19, tendo como propósito,
realizar o atendimento à população em geral, complementando os serviços
já executados pela entidade, atendendo às necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde. A prestação de serviços executados pela entidade
atende às necessidades locais, com estrutura compatível com a qualidade
dos serviços especializados necessários. De acordo com a Lei nº 13.019,
Art. 31, será inexigível o Chamamento público na hipótese de
inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em
razão da natureza singular do objeto do plano de trabalho ou quando as
metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica. No
caso da ISSAL – Instituto de Saúde São Lucas de Pato Branco, não há
viabilidade de competição, visto que o repasse dos recursos oriundos da
União estão a ela direcionados, conforme previsão dada pela Lei nº 13.995
de 05 de maio de 2020 e Portarias nº 1.393 de 21 de maio de 2020 e nº
1.448 de 29 de maio de 2020. Conforme o Plano de Trabalho apresentado
pela entidade, a prestação de serviços executados pela entidade visa o
auxílio no custeio das atividades de assistência à saúde aos usuários SUS
atendidos no ISSAL – Instituto de Saúde São Lucas, que presta serviços
nas especialidades de neurologia, ortopedia e traumatologia, ginecologia,
clínica cirúrgica, clínica médica, anestesiologia, bem como atendimentos
de Pronto Socorro. Diante do exposto, conforme disposto no § 2º do Art.
32 da Lei Federal n.º 13.204/2015, que altera a Lei Federal n.º
13.019/2014; fica aberto o prazo para impugnação à justificativa de 05
(cinco) dias, contados da publicação deste no site oficial do Município de
Pato Branco (www.patobranco.pr.gov.br) e no Diário Oficial dos
Municípios do Paraná (www.diariomunicipal.com.br/amp). Pato Branco,
17 de Agosto de 2020. Márcia Fernandes de Carvalho – Secretária
Municipal de Saúde. Augustinho Zucchi – Prefeito.

B4

Edição nº 7703
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
APLICAÇÃO DE PENALIDADE
IMPEDIMENTO DE LICITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º
420452/2020. REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 21/2020 – PROCESSO
N.º 50/2020. LICITANTE: PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI CNPJ n.º 24.170.620/0001-37
Considerando a instauração de procedimento administrativo sob número
420452/2020, referente a apuração de conduta violadora do Licitante no
Edital de Pregão Eletrônico n.º 21/2020 – Processo n.º 50/2020, que teve
por objeto a implantação de registro de preços para futura e eventual
aquisição de gêneros alimentícios, para atender todas as Secretarias
Municipais, Entidades e Departamentos da Administração Pública
Municipal; Considerando que conforme consta na Ata de Sessão Pública
do Pregão Eletrônico, a licitante PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
participou no pregão eletrônico em epígrafe em diversos itens;
Considerando que após o encerramento da etapa de lances e a convocação
da pregoeira, a licitante anexou a proposta de preços ajustada na
plataforma Comprasnet, de forma tempestiva; Considerando que em
análise realizada pela pregoeira, verificou-se que a receita operacional é
superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), ou seja,
a licitante não se enquadrava como microempresa ou empresa de pequeno
porte; Considerando que os itens que, até então, a licitante teria arrematado
se tratavam de itens de participação exclusiva a microempresas e empresas
de pequeno porte, sendo que a mesma deveria comprovar o
enquadramento de MPE; Considerando que, devido a receita operacional
ser superior ao estabelecido por lei, declarou falsamente “sob as penas
elencadas na Lei n.º 8.666/93, que em conformidade com o previsto no art.
3º da Lei Complementar n.º 123, de 15 de dezembro de 2006, ter a receita
bruta equivalente a uma empresa de pequeno porte”; Considerando que
desta feita, a licitante não observou os termos do edital, infringindo o
dispositivo legal presente no item 19.1 do Edital – Sanções por
Inadimplemento, e no Art. 7º da Lei Federal n.º 10.520/2002, no que se
refere a apresentar documentação falsa (declaração de ME/EPP);
Considerando a análise realizada pela pregoeira, devidamente designada
para tal; Considerando que não houve a apresentação de razões recursais
dentro dos prazos legais. Fica aplicada a licitante IMPEDIMENTO DE
LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, contados da publicação no site
oficial do Município de Pato Branco (www.patobranco.pr.gov.br) e no
Diário
Oficial
dos
Municípios
do
Paraná
(www.diariomunicipal.com.br/amp),
decorrente
da
conduta
de
apresentação de declaração falsa de ME/EPP, com fundamento no
Decreto Municipal n.º 8.441/2019; e no Art. 7º e Art. 9º da Lei Federal n.º
10.520/2002. Pato Branco, 17 de Agosto de 2020. Mariane Aparecida
Martinello – Pregoeira. Mauro José Sbarain – Secretário Municipal de
Administração e Finanças

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
ERRATA Nº 01
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2020 - PROCESSO Nº
141/2020
UASG Nº 450996
O Município de Pato Branco, através da pregoeira Mariane Aparecida
Martinello, torna público aos interessados, no Processo de Licitação na
modalidade Pregão Eletrônico nº 67/2020, que tem por objeto a
Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de
produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza, para atender as necessidades
da Administração Municipal, que diante da manifestação do Setor de
Planejamento de Contratações, através do Memorando n.º 85/2020, fica
alterado o item 4.1 do edital, que trata das condições para participação,
passando a permitir a participação de produtores rurais, bem como os
subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3, que tratam do julgamento das propostas. Da
mesma forma, ficam incluídos os documentos de habilitação que deverão
ser apresentados pelos produtores rurais, conforme item 7.13 do edital –
Habilitação do Licitante. Diante das alterações, e considerando o aviso de
suspensão publicado, a Sessão Pública de Pregão Eletrônico fica
transferida para o dia 03 DE SETEMBRO DE 2020, às 09 HORAS,
acessando
exclusivamente
por
meio
eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br, horário oficial de Brasília - DF. Pato
Branco, 17 de Agosto de 2020. Mariane Aparecida Martinello –
Pregoeira.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE
CHAMAMENTO PÚBLICO
INEXIGIBILIDADE N.º 03/2020 – PROCESSO N.º 10/2020
Em cumprimento ao §1º do Art. 32 da Lei Federal n.º 13.019/2014 e ao §1º
do Art. 27 do Decreto Municipal 8117/2017, e ainda conforme solicitação
da Secretaria Municipal de Saúde, seguem as considerações as quais levam
a administração a optar pela Inexigibilidade, ao invés de realizar
chamamento público para celebração de parceria com a Entidade Instituto
Policlínica P.B., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob n.º
12.651.010/0001-76, com sede na Rua Pedro Ramires de Mello, n.º 361,
Centro, CEP: 85.501-250, em Pato Branco – PR, telefone (46) 2101-2101,
para execução dos serviços de Saúde para o enfrentamento da pandemia
causada pelo Coronavírus – COVID19, tendo como propósito, realizar o
atendimento à população em geral, complementando os serviços já
executados pela entidade, atendendo às necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde. A prestação de serviços executados pela entidade
atende às necessidades locais, com estrutura compatível com a qualidade
dos serviços especializados necessários. De acordo com a Lei nº 13.019,
Art. 31, será inexigível o Chamamento público na hipótese de
inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em
razão da natureza singular do objeto do plano de trabalho ou quando as
metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica. No
caso do Instituto Policlínica P.B., não há viabilidade de competição, visto
que o repasse dos recursos oriundos da União estão a ela direcionados,
conforme previsão dada pela Lei nº 13.995 de 05 de maio de 2020 e
Portarias nº 1.393 de 21 de maio de 2020 e nº 1.448 de 29 de maio de
2020. Conforme o Plano de Trabalho apresentado pela entidade, a
prestação de serviços executados por ela visa o auxílio no custeio das
atividades de assistência à saúde aos usuários SUS do Instituto Policlínica
P.B. no enfrentamento dos efeitos econômicos da pandemia da COVID19,
para garantia da oferta de serviços médico-hospitalares com qualidade e
resolutividade, em razão do caráter emergencial da decretação de
calamidade pública. Diante do exposto, conforme disposto no § 2º do Art.
32 da Lei Federal n.º 13.204/2015, que altera a Lei Federal n.º
13.019/2014; fica aberto o prazo para impugnação à justificativa de 05
(cinco) dias, contados da publicação deste no site oficial do Município de
Pato Branco (www.patobranco.pr.gov.br) e no Diário Oficial dos
Municípios do Paraná (www.diariomunicipal.com.br/amp). Pato Branco,
17 de Agosto de 2020. Márcia Fernandes de Carvalho – Secretária
Municipal de Saúde. Augustinho Zucchi – Prefeito.

DIÁRIO DO SUDOESTE
18 de agosto de 2020

Publicações legais
MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2020
Tendo em vista o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial SRP nº
065/2020, de 03 de agosto de 2020, com abertura e julgamento em 17 de agosto de 2020, e
verificado que não houve interposição recursal, eu José Roberto Bocalon, Pregoeiro,
designado pela Portaria nº 058/2020, ADJUDICO os objetos constantes dos seguintes itens,
do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 065/2020 para Registro de Preços,
as Empresas, que apresentaram os menores preços, respectivamente conforme segue:
TREVISO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, CNPJ Nº 84.889.997/0001-72: LOTE 01 –
Itens 08,10,16,21,25,29,30,31,34. ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ Nº
07.005.073/0001-15: LOTE 01 – Itens 05,06,07,11,12,13,14,18,20,22,23,24,26,32,33. LOTE
03 – Itens 01,02. PONTOCOM BRINDES LTDA - ME, CNPJ Nº 18.036.328/0001-23: LOTE 02 –
Itens 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10. MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA,
CNPJ N° 18.274.923/0001-05: LOTE 01 – Itens 01,02,03,04,19,27,28. C F ANTONELLI EIRELI
- ME, CNPJ Nº 26.671.089/0001-01: LOTE 01 – Itens 15,17. FRACASSADO: LOTE 01 – Item
09. Saudade do Iguaçu dia 17 de agosto de 2020, José Roberto Bocalon, Pregoeiro.

HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista o parecer jurídico e a ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro, que apurou o resultado do
processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 065/2020 - SRP, de 03/08/2020,
com abertura e julgamento em 17/08/2020 e não existindo interposição recursal, eu Mauro
Cesar Cenci, Prefeito Municipal, torno público a HOMOLOGAÇÃO do Processo Licitatório
Modalidade Pregão Presencial nº 065/2020 para Registro de Preços, conforme o ato de
ADJUDICAÇÃO, as seguintes Empresas: TREVISO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA,
CNPJ Nº 84.889.997/0001-72. ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ Nº
07.005.073/0001-15. RECAPADORA PONTOCOM BRINDES LTDA - ME, CNPJ Nº
18.036.328/0001-23. MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, CNPJ N°
18.274.923/0001-05. C F ANTONELLI EIRELI - ME, CNPJ Nº 26.671.089/0001-01. Gabinete
do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, PR, 17 de agosto de 2020. MAURO CESAR CENCI
PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL – Nº. 065/2020. ATA N° 107/2020 - TREVISO EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA LTDA, CNPJ Nº 84.889.997/0001-72. ATA N° 108/2020 - ANTONIALE
MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ Nº 07.005.073/0001-15. ATA N° 109/2020 PONTOCOM BRINDES LTDA - ME, CNPJ Nº 18.036.328/0001-23. ATA N° 110/2020 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, CNPJ N° 18.274.923/0001-05. ATA N°
111/2020 - C F ANTONELLI EIRELI - ME, CNPJ Nº 26.671.089/0001-01.
___________________________________________________________
A Publicação na integra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço
eletrônico: http://amsop.dioems.com.br, edição de 18/08/2020, conforme Lei Autorizativa
nº1071 de 14 de março de 2017.

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL DE CONVITE Nº 5/2020. PROCESSO Nº
523/2020. O Município de Mariópolis, através do Prefeito Municipal e da
Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 40/2020 de
07 de Abril de 2020, torna público aos interessados cadastrados na
correspondente especialidade, que até o dia 25 de AGOSTO de 2020, às
09h00 (NOVE HORAS), no Edifício da Prefeitura Municipal, localizada na
Rua Seis, n° 1030, centro, na Divisão de Licitações e Compras, receberá os
envelopes de Documentação e Proposta de Preços, referente ao Convite nº
5/2020, que tem por objeto a contratação de empresa para execução de
obra de construção de barracão pré-moldado para cobertura da quadra do
CMEI Cantinho Feliz, localizado no Lote 05, Quadra 90, nº 1060, com área
de 348,92 m2 (trezentos e quarenta e oito metros quadrados e noventa e
dois centímetros), conforme memorial descritivo, cronograma físico
financeiro e planilha de serviços em anexo, que fazem parte do edital,
sendo a licitação do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”. Convoca os
interessados, não convidados, que se manifestem até 24 (vinte e quatro)
horas da apresentação das propostas (Art. 22, § 3º da Lei 8.666/93) para
que possam participar do certame. A licitação será EXCLUSIVA PARA A
PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE – EPP, AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL –
MEI E Sociedade Cooperativa (S.C.), regida pela Lei nº 8.666/93, suas
posteriores alterações, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar
nº 147/2014, Decreto nº 8.538/2015, Lei Municipal Complementar nº
41/2009, Decreto Municipal nº 36/2010 e demais legislação pertinente,
conforme instrumento convocatório. Informações poderão ser obtidas junto
à Prefeitura Municipal de Mariópolis, no horário de expediente, localizada
na Rua Seis, n° 1030, centro, em Mariópolis-PR, pelo fone (046) 3226Portal
8100,
no
e-mail:
francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br,
Transparência do Município ou no site www.mariopolis.pr.gov.br, na aba
licitações. Certificamos que o presente aviso ficará exposto no mural da
Prefeitura Municipal de Mariópolis, durante o prazo mínimo de cinco (05)
dias úteis, contados desta data. Mariópolis, 17 de Agosto de 2020. Tobias
Ezequiel Taffarel Gheller - Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2020. PREGÃO
ELETRÕNICO n° 27/2020. EMPRESA: Imperial Pneus Ltda - EPP, pessoa jurídica
de direito privado, CNPJ/MF nº 04.535.638/0001-88, inscrição estadual nº
90238694-78, estabelecida na Rodovia PR 280, n° 11180, bairro são Cristóvão,
CEP 85.508-280, na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, doravante
designada DETENTORA DA ATA. DO OBJETO: a implantação de REGISTRO DE
PREÇOS para futura eventual contratação de empresa para realização de
serviços de recapagem, conserto e vulcanização de pneus.

ITEM

QTD

UND

DESCRIÇÃO

1
3
5
7
14
17
19

10,0
8,0
10,0
8,0
6,0
20,0
25,0

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

20

20,0

UND

23

20,0

UND

26

10,0

UND

30
34

12,0
20,0

UND
UND

35

50,0

UND

Recapagem 7.50 R16 –
Recapagem 10.5/65 R16 Recapagem 12.5/80 R 18
Recapagem 12x16.5
Recapagem 23.1 x 26 agrícola
Recapagem 215/75 R 17.5
Recapagem
275/80
R
22,5borrachudo
Recapagem 295/80 R 22.5
borrachudos
Recapagem 1000 R 20 16
Misto/Liso
Vulcanização Pneu 12.5/80
R18
Vulcanização Pneu 19.5 L24
Vulcanização Pneu 215/75
17.5
Vulcanização Pneu 275/80 x
22,5

VALOR
UNIT R$
149,00
330,00
445,00
415,00
1.800,00
170,00
349,00

VALOR
TOTAL R$
1.490,00
2.640,00
4.450,00
3.320,00
10.800,00
3.400,00
8.725,00

MARCA

405,00

8.100,00

Drebor

335,00

6.700,00

Drebor

149,00

1.490,00

Drebor

199,00
99,00

2.388,00
1.980,00

Drebor
Drebor

99,00

4.950,00

Drebor

Drebor
Drebor
Drebor
Drebor
Drebor
Drebor
Drebor

VALOR TOTAL DA ATA = R$ 60.433,00 (sessenta mil quatrocentos e trinta e três
reais). DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade
por até 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. DO PRAZO, LOCAL DE
EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO: Os serviços objeto da presente
licitação, deverão ser executados, parceladamente, no município de Mariópolis –
PR, de acordo com o cronograma a ser estabelecido pelos departamentos
municipais, pelo período de até 12 (doze) meses. Os serviços deverão ser
executados, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do momento do
recebimento da nota de empenho, confirmação por e-mail ou contato telefônico,
seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, nos locais indicados pela
CONTRATANTE. DO PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30
(trinta) dias. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.00 – Departamento de Educação –
05.01 – Divisão de Educação – 12.361.0011.2.011.000 – Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento Educação Básica – Fundeb (40%) – 33.90.39 – Outros Serviços
de Terceiros – Pessoa jurídica – Fonte (102). 05.00 – Departamento de Educação
– 05.01 – Divisão de Educação – 12.361.0011.2.013.000 – Manutenção do Ensino
Fundamental – Recursos Educação – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica – Fonte (103). 08.00 – Departamento de Saúde – 08.01 – Fundo
Municipal de Saúde – 10.301.0010.2.025.000 – Manutenção do Fundo Municipal
de Saúde – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – Fonte
(000) (303) (495). 10.00 – Departamento de Agricultura e Meio Ambiente – 10.01 –
Divisão de Agricultura – 20.606.0020.2.031.000 – Assistência Produtor Rural –
33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa jurídica – (000). 11.00 –
Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços
Rodoviários – 26.782.0023.2.033.000 – Conservação e Melhorias estradas
Vicinais – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte
(000). Despesa 958,961, 991. DA FISCALIZAÇÃO E GESTOR DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS: fiscalização: Adair dos Anjos Odokovicz. Gestor:
Ronaldo Gustmann de Souza. Mariópolis, 04 de Agosto de 2020. Município de
Mariópolis. Tobias Ezequiel Taffarell Gheller - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2020
O Município de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, torna público, que fará
realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço
por Item, no dia 31 (trinta e um) de Agosto de 2020, às 10h:00min (dez) horas,
tendo como objeto à seleção de propostas visando a contratação de empresa
especializada na comercialização de pó de pedra, pedrisco, pedra brita e pedra
brita graduada, para uso do Município de Itapejara D’Oeste - PR.
O prazo para envio das propostas é até as 10h00min (dez) horas do dia 31 (trinta e
um) de Agosto de 2020.
Outras informações poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletrônico N°
022/2020, no horário das 08h:00min às 12h:00min e das 13h:30min às 17h:30min
horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itapejara D’Oeste – PR, no endereço
eletrônico
http://www.itapejaradoeste.pr.gov.br/licitacoes
e
www.comprasgovernamentais.gov.br. Maiores informações em contato pelo
Telefone (046) 3526 – 8300.
Itapejara D’Oeste-PR, 13 (treze) de Agosto de 2020.
Vlademir Lucini
Presidente da Comissão de Licitação
Decreto N° 001/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS – PR
DECRETO Nº 73/2020 – Data: 17/08/2020 Súmula: “Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de
Mariópolis, Estado do Paraná, para o Exercício Financeiro de 2020”. A publicação na integra, do ato acima, encontra-se disponível
no seguinte endereço eletrônico: Amsop.dioems.com.br. edição do dia 18/08/2020, respectivamente, conforme Lei Autorizativa
nº 06/2012 de 25/01/2012.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 014/2020
O Município de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, torna público, que fará
realizar licitação na modalidade de Edital de Tomada de Preços, tipo menor preço
por lote, no dia 03 (três) de Setembro de 2020, às 14h:00min (quatorze) horas,
tendo como objeto à seleção de propostas visando a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de obras de Engenharia Civil com a
finalidade de executar a obra de espaço para a Feira do Produtor da Agricultura
Familiar do Município de Itapejara D’Oeste - PR.
Outras informações poderão ser obtidas através do Edital de Tomada de Preços N°
014/2020, no horário das 08h:00min às 12h:00min e das 13h:30min às 17h:30min
horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itapejara D’Oeste - PR. Maiores
informações em contato pelo Telefone (046) 3526 – 8300.
Itapejara D’ Oeste-PR, 11 (onze) de Agosto de 2020.
Vlademir Lucini
Presidente da Comissão de Licitação
Decreto N° 001/2020
MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO DO PARANÁ.

Extrato Termo de Posse e de Entrada em Exercício de Nomeados para exercer
Cargo de Provimento Efetivo - Regime Jurídico Estatutário.
Termo Posse

Entrada em
Exercício

Nome

Cargo
Publico

04/08/2020

Sandra
Oliveira
Guimarães

Agente de
Execução I

460 de
04/08/2020

04/08/2020

Eliana Arco
Gimenes

Professor
Municipal

461 de
10/08/2020

10/08/2020

Jean Felipe
Miecoanski

Engenheiro
Civil

459 de
04/08/2020

A publicação na íntegra do ato acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico:
www.diariooficialmunicipio.coronelvivida.pr.gov.br - conforme autorizado pela Lei Municipal nº
2759/2017 e alterações constantes na Lei Municipal nº 2.852/2018.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2020
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM – EXCLUSIVO MEI, ME E EPP
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE
INVÓLUCRO PROTETOR PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE BENEFÍCIO EVENTUAL –
AUXÍLIO FUNERAL. LOCAL E HORÁRIO: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, credenciamento e entrega
dos envelopes: até as 09:00h do dia 31 de agosto de 2020. Abertura dos envelopes: as 09:01h do
dia 31 de agosto de 2020. VALOR TOTAL MÁXIMO: R$ 12.800,00. Prazo de vigência: 12 meses.
O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vivida, das 08:00 às 12:00 horas e das
13:30 às 17:30 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações (46) 3232-8300.
Coronel Vivida, 17 de agosto de 2020. Ademir Antônio Aziliero, Presidente da CPL.
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DIÁRIO DO SUDOESTE
18 de agosto de 2020
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE SUSPENSÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N° 130/2019 – PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA
CONTRATADO: CLECIR ROGERIO SUTIL DA TRINDADE-MEI –
CNPJ/MF sob o n.º 33.932.829/0001-81
OBJETO: A presente suspensão se contextualiza e se justifica,
com base no art. 73, inciso VI “b” da Lei Federal nº 9.504/1997,
e disposições da Lei nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 14 de agosto de 2020.
PUBLIQUE-SE – DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
23

INSTRUMENTO PARTICULAR DE SUSPENSÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N° 131/2019 – PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA
CONTRATADO: VALMOR MARTINS DOS REIS-ME – CNPJ/MF
sob o n.º 80.222.664/0001-34
OBJETO: A presente suspensão se contextualiza e se justifica,
com base no art. 73, inciso VI “b” da Lei Federal nº 9.504/1997,
e disposições da Lei nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 14 de agosto de 2020.
PUBLIQUE-SE – DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
INSTRUMENTO PARTICULAR DE SUSPENSÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N° 132/2019 – PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA
CONTRATADO: J. M. COLES – TREMIX SONORIZAÇÃO - ME –
CNPJ/MF sob o n.º 12.049.612/0001-58
OBJETO: A presente suspensão se contextualiza e se justifica,
com base no art. 73, inciso VI “b” da Lei Federal nº 9.504/1997,
e disposições da Lei nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 14 de agosto de 2020.
PUBLIQUE-SE – DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

INSTRUMENTO PARTICULAR DE SUSPENSÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N° 133/2019 – PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA
CONTRATADO: EDEVALDO PETKOVICZ-MEI CNPJ/MF sob o
n.º 33.948.967/0001-59
OBJETO: A presente suspensão se contextualiza e se justifica,
com base no art. 73, inciso VI “b” da Lei Federal nº 9.504/1997,
e disposições da Lei nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 14 de agosto de 2020.
PUBLIQUE-SE – DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 097/2020
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2020– PMM
ORGAO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.
FORNECEDOR REGISTRADO: A. LAUXEN MERCADO EIRELI –
ME.
CNPJ/MF n.º 15.158.600/0001-50
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios para atender aos
programas (benefícios eventuais) projetos sociais e diversas
secretarias desta municipalidade.
1

7
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Quant
500,00

15,00

1.000,00

Uni
d.
KG

UN

UN

9

150,00

KG

14

10,00

UN

16

2.000,00

KG

CANTU

2,30

4.600,00

Publicações legais

INSTRUMENTO PARTICULAR DE SUSPENSÃO AO
CONTRATUAL Nº 166/2019 – PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA
CONTRATADO: SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO
MANGUEIRINHA LTDA – CNPJ/MF sob o n.º 81.666.760/0001-34
OBJETO: A presente suspensão se contextualiza e se justifica,
com base no art. 73, inciso VI “b” da Lei Federal nº 9.504/1997,
e disposições da Lei nº 8.666/93.
Considerando, de acordo com a legislação vigente e as
recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
os serviços de publicidade institucionais, devem ser suspenso
nos 03 (três) meses que antecedem as eleições.
DATA DA ASSINATURA: 14 de agosto de 2020.
PUBLIQUE-SE – DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

Item

amostra no dia da Licitação para
realização de teste sensorial.
BANANA CATURRA, in natura de
boa qualidade, ou seja, graúdas,
em penca, frutos com 60 a 70% de
maturação (nem muito verdes,
nem muito maduras), com casca
uniforme,
aroma
e
sabor
característico da espécie, sem
ferimentos ou defeitos, firmes e
com brilho. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.
BANHA SUIINA. embalagem sem
ranhuras, intacta, com mínimo de
1kg. produto inspecionado em
condições
adequadas
de
consumo, embalagem contendo
informações do produto, data de
fabricação e prazo de validade.
BEBIDA LÁCTEA, parcialmente
desnatado com polpa de fruta
sabores morango, coco e salada
de fruta, ingredientes obrigatórios:
leite pasteurizado, soro de leite
pasteurizado e desnatado, açúcar,
polpa de fruta, fermento lácteo, e
estabilizantes. acondicionada em
embalagem de saco plástico,
Contendo externamente os dados
conforme a legislação vigente,
além do número do registro no
Ministério da Agricultura - Serviço
de Inspeção Federal (SIF), Serviço
de Inspeção Estadual (SIE) e
Serviço de Inspeção Municipal
(SIM). Validade mínima de 20
(vinte) dias a partir da data de
entrega.
Fornecimento:
embalagem de 1000g, original do
fabricante, com especificações do
produto, informações sobre o
fabricante, data de fabricação.
OBS: O produto da marca
FRIMESA já foi testado e
aprovado pela comissão de
análise sensorial do município.
BETERRABA, de boa qualidade,
apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com as Normas
e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/PR.
BRÓCOLIS CABEÇA IN NATURAde boa qualidade, apresentando
grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas para o
consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.
CAFÉ EM PÓ tradicional. Torrado
e moído Embalagem: de 500gr a
vácuo, de primeira qualidade.
OBS: O produto da marca
COAMO já foi testado e aprovado
pela comissão de análise sensorial
do município. Caso o mesmo seja
apresentado na proposta, não
haverá prévia necessidade de
apresentação de amostra, salvo
sob solicitação do Responsável
Técnico. Do contrário, se faz
necessária a amostra no dia da
Licitação para realização de teste
sensorial.
CEBOLA
cabeça,
de
boa
qualidade, branca, não brotada,
tamanho médio, uniforme, sem
ferimentos
ou
defeitos.
Apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e
larvas,
de acordo com
a
Resolução vigente da ANVISA/PR.
CEBOLINHA TEMPERO VERDEDe primeira qualidade, com folhas
verdes,
sem
traços
de
descoloração, intactas, firmes e
bem desenvolvidas, em condições
adequadas para o consumo.
(maço com aproximandamente 15
unidades)
CENOURA, fresca de primeira
qualidade, de tamanho médio,
tenra, uniforme, sem ferimentos,
defeitos ou mofo, sem terra ou
corpo estranho aderido a sua
superfície
externa
(limpas),
apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas,
de acordo com
a
Resolução vigente da ANVISA/PR.
COUVE - de primeria qualidade, in
natura, em maço de no mínimo
300 gr
COUVE FLOR - Produto de
primeira qualidade in natura em
cabeças de no minimo 300 gramas
- sem larvas, sem parasitas,
adequada para consumo.
EMULSIFICANTE
E
ESTABILIZANTE
p/
sorvete,
embalagem 200 gr. OBS: O
produto da marca SELECTA já foi
testado e aprovado pela comissão
de análise sensorial do município.
Caso o mesmo seja apresentado
na proposta, não haverá prévia
necessidade de apresentação de
amostra, salvo sob solicitação do
Responsável
Técnico.
Do
contrário, se faz necessária a
amostra no dia da Licitação para
realização de teste sensorial.
FRUTA CRISTALIZADA MISTAEmbalagem com no minimo 100g,
produto em condições adequadas
de
consumo,
embalagem
contendo informações do produto,
data de fabricação e prazo de
validade.
FUBÁ PRÉ-COZIDO tipo 1.
Fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas. Produto
obtido pela ligeira torração do
milho. Previamente lavado e isento
de radical cianeto. Livre de matéria
terrosa parasitos, larvas e detritos
animais e vegetais. Não podendo
estar fermentada, rançosa e ter no
máximo 14% de umidade. Com
validade mínima de 12 meses.
Embalagem em saco de polietileno
atóxico resistente com 1 kg. OBS:
O produto da marca SINHÁ já foi
testado e aprovado pela comissão
de análise sensorial do município.
Caso o mesmo seja apresentado
na proposta, não haverá prévia
necessidade de apresentação de
amostra, salvo sob solicitação do
Responsável
Técnico.
Do
contrário, se faz necessária a
amostra no dia da Licitação para
realização de teste sensorial.
GORDURA
VEGETAL
hidrogenada. Embalagem com
mínimo 500g
IOGURTE- Com polpa de frutas,
bandeja com 6 unidades de no
mínimo
540g,
produto
em
condições
adequadas
de
consumo, embalagem contendo

Especificação
ABACAXI PÉROLA in natura,
apresentando grau de maturação
tal, que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e
larvas, de acordo Normas e
Resoluções
vigentes
da
ANVISA/PR.
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO
- 100% stevia. Ingredientes: água,
Edulcorantes Naturais Glicosídeos
de Steviol, unidades com mínimo
de 80 ml. Prazo de validade
mínimo 2 anos a contar a partir da
data de entrega.
ALFACE- Lisa ou crespa, de
primeira qualidade, com folhas
verdes,
sem
traços
de
descoloração, intactas, firmes e
bem desenvolvidas em pés com
aproximadamente 175 gramas.
ALHO EM CABEÇA de primeira
qualidade, tamanho médio, sem
ferimento ou defeitos, tenro.
Embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante.
AVEIA EM FLOCOS FINOS,
produto resultante da moagem de
grãos de aveia após limpeza e
classificação,
com
valor,
acondicionada em embalagem
plástica
de
polipropileno,
resistente e transparente de 200gr,
original
do
fabricante,
com
especificações
do
produto,
informações sobre o fabricante,
prazo de validade e lote, produto
isento de registro no Ministério da
Agricultura - Serviço de Inspeção
Federal (SIF) ou Serviço de
Inspeção Estadual (SIE), 100%
natural,
sem
aditivos
ou
conservantes. OBS: O produto da
marca APTI já foi testado e
aprovado pela comissão de
análise sensorial do município.
Caso o mesmo seja apresentado
na proposta, não haverá prévia
necessidade de apresentação de
amostra, salvo sob solicitação do
Responsável
Técnico.
Do
contrário, se faz necessária a
amostra no dia da Licitação para
realização de teste sensorial.
BANANA CATURRA, in natura de
boa qualidade, ou seja, graúdas,
em penca, frutos com 60 a 70% de
maturação (nem muito verdes,
nem muito maduras), com casca
uniforme,
aroma
e
sabor
característico da espécie, sem
ferimentos ou defeitos, firmes e
com brilho. Com ausência de

Marca
CANTU

ADOCYL

Preço
Unit.
4,00

5,49

CANTU

22,45

3.367,50

2,29

22,90

2,30
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1.500,00
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1.000,00
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49

500,00

mç

50
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100,00

UN
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130,00

UN

71

20,00

UN

72

350,00

BA
ND

82,35

1,85

CANTU

KG

Preço
Total
2.000,00

NINA

APTI

500,00

1.850,00

4.600,00

FRIMES
A

13,30

SANTA
CLARA

4,50

CANTU

2,80

71

20,00

UN

72

350,00

BA
ND
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600,00
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C

79

50,00
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70,00
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UN
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1.000,00
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70,00

UN
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50,00

UN

100

600,00

DZ

101

2.000,00

UN

102

250,00

UN

103

1.000,00

UN

1.995,00

1.800,00

1.400,00

CANTU

6,40

3.200,00

ODEBRE
CHT

6,89

10.335,0
0

CANTU

4,80

2.400,00

NINA

2,89

578,00

CANTU

3,40

3.400,00

NINA

2,95

1.475,00

CANTU

5,85

1.462,50

SELECT
A

7,28

873,60

LAVIOLE
TERRA

3,69

369,00

SINHA

3,79

492,70

COAMO

7,99

159,80

FRIMES
A

4,79

1.676,50

contrário, se faz necessária a
amostra no dia da Licitação para
realização de teste sensorial.
GORDURA
VEGETAL
hidrogenada. Embalagem com
mínimo 500g
IOGURTE- Com polpa de frutas,
bandeja com 6 unidades de no
mínimo
540g,
produto
em
condições
adequadas
de
consumo, embalagem contendo
informações do produto, data de
fabricação e prazo de validade.
LEITE PASTEURIZADO Tipo CPacote com no minimo 1litro,
produto em condições adequadas
de
consumo,
embalagem
contendo informações do produto,
data de fabricação e prazo de
validade.
LIGA NEUTRA, para gelados
comestíveis,
embalagem
de
mínima de 100 gr. OBS: O produto
da marca SELECTA já foi testado
e aprovado pela comissão de
análise sensorial do município.
Caso o mesmo seja apresentado
na proposta, não haverá prévia
necessidade de apresentação de
amostra, salvo sob solicitação do
Responsável
Técnico.
Do
contrário, se faz necessária a
amostra no dia da Licitação para
realização de teste sensorial.
MAIONESE- Embalagem com no
minimo
500gr,
produto
em
condições
adequadas
de
consumo, embalagem contendo
informações do produto, data de
fabricação e prazo de validade.
MARGARINA
CREMOSA
VEGETAL COM SAL- Embalagem
pote com minimo 1kg, produto em
condições
adequadas
de
consumo, embalagem contendo
informações do produto, data de
fabricação e prazo de validade.
MELÃO de primeira, in natura, as
frutas devem ser limpas, firme,
com polpa tenra, de cor, aroma e
sabor
característico,
sem
podridão. E apresentar-se sem
deformação e ausentes de danos
mecânicos
e
doenças.
Apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas,
de acordo com
a
Resolução vigente da ANVISA/PR.
MORTADELA
DE
CARNE
BOVINA- Embalagem com no
minimo
200g,
produto
em
condições
adequadas
de
consumo, embalagem contendo
informações do produto, data de
fabricação e prazo de validade.
NATA com no mínimo 200g, com
identificação
do
produto.
Identificação do fabricante, data de
fabricação, validade e de acordo
com as normas e/ou resoluções
vigentes da ANVISA/PR ou
Ministério da Agricultura.
OVOS VERMELHOS frescos,
grandes, íntegros, sem manchas,
sujidades e rachaduras, cor, odor
ou sabor normal; acondicionados
em embalagem apropriada com 12
unidades,
com
dados
de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, de
Normas
e/ou
acordo
com
Resoluções
vigentes
da
ANVISA/PR ou Ministério da
Agricultura. OBS: O produto das
marcas CANTU / MARTINI já
foram testados e aprovados pela
comissão de análise sensorial do
município. Caso o mesmo seja
apresentado na proposta, não
haverá prévia necessidade de
apresentação de amostra, salvo
sob solicitação do Responsável
Técnico. Do contrário, se faz
necessária a amostra no dia da
Licitação para realização de teste
sensorial.
PANETONE DE FRUTAS, produto
fresco e de boa qualidade, próprio
para o consumo, contendo no
mínimo 400 gr, embalagem
contendo
informações
dos
produtos e prazo de validade.
PÃO DE FORMA fatiado, fresco,
macio, novo e bem assado, deve
ter boa apresentação,
com
características
organolépticas
próprias.
Tamanho
uniforme
mínimo 20 fatias de 25 gramas
cada pacote. Acondicionada em
embalagem primaria em saco
plástico de polietileno (PE), bem
fechado, transparente, atóxico,
resistente. A rotulagem deverá ser
de acordo com a legislação
vigente, RDC nº 359 e nº 360 de
23/12/2003 da ANVISA e RDC nº
259, de 20/09/2002 da ANVISA,
deverão constar de forma clara o
nome do produto, inclusive marca,
nome e endereço do fabricante,
data de fabricação e validade,
ingredientes do produto, peso
líquido e tabela nutricional. Os
produtos devem estar de acordo
com as seguintes características
determinadas conforme todas as
resoluções, portarias e normas a
seguir: ANVISA: RDC 12, RDC 54,
RDC 175, RDC 259, RDC 273,
RDC 278, RDC 344, RDC 360,
RDC 383, e RDC 388. MINIST. DA
AGRICULTURA:
PORTARIA
1428, INSTRUÇÃO NORMATIVA
28 e PORTARIA 368. O mesmo
deverá ser transportado em carro
apropriado e apresentar-se em
perfeitas condições higiênicas
adequada para transporte.
PÃO DE HOT DOG fresco, macio,
novo e bem assado, deve ter boa
apresentação, com características
organolépticas próprias. Tamanho
uniforme
mínimo
60
gr.
Acondicionada em embalagem
primaria em saco plástico de
polietileno (PE), bem fechado,
transparente, atóxico, resistente. A
rotulagem deverá ser de acordo
com a legislação vigente, RDC nº
359 e nº 360 de 23/12/2003 da
ANVISA e RDC nº 259, de
20/09/2002 da ANVISA, deverão
constar de forma clara o nome do
produto, inclusive marca, nome e
endereço do fabricante, data de
fabricação e validade, ingredientes
do produto, peso líquido e tabela
nutricional. Os produtos devem
estar de acordo com as seguintes
características
determinadas
conforme todas as resoluções,
portarias e normas a seguir:
ANVISA: RDC 12, RDC 54, RDC
175, RDC 259, RDC 273, RDC
278, RDC 344, RDC 360, RDC
383, e RDC 388. MINIST. DA
AGRICULTURA:
PORTARIA
1428, INSTRUÇÃO NORMATIVA
28 e PORTARIA 368. O mesmo
deverá ser transportado em carro

COAMO

FRIMES
A

7,99

B5

159,80

Edição
7703
4,79 nº1.676,50

CAPEG

4,39

2.634,00

SELECT
A

4,99

249,50

SUAVIT

2,84

198,80

SOYA

6,99

1.048,50

CANTU

4,35

4.350,00

AUROR
A

6,28

439,60

AMANH
ECER

7,38

369,00

CANTU

5,99

3.594,00

BOM
PREÇO

7,09

14.180,0
0

CATARI
NENSE

6,29

1.572,50

CATARI
NENSE

1,16

1.160,00

B6

Edição nº 7703

104

105

107

500,00

200,00

1.500,00

UN

KG

KG

110

30,00

KG

113

200,00

UN

114

200,00

UN

116

600,00

KG

118

121

750,00

150,00

KG

UN

122

100,00

UN

123

250,00

KG

características
determinadas
conforme todas as resoluções,
portarias e normas a seguir:
ANVISA: RDC 12, RDC 54, RDC
175, RDC 259, RDC 273, RDC
278, RDC 344, RDC 360, RDC
383, e RDC 388. MINIST. DA
AGRICULTURA:
PORTARIA
1428, INSTRUÇÃO NORMATIVA
28 e PORTARIA 368. O mesmo
deverá ser transportado em carro
apropriado e apresentar-se em
perfeitas condições higiênicas
adequada para transporte.
PÃO DE HOT DOG MINI, tipo
bisnaguinha. Fresco, macio, novo
e bem assado, deve ter boa
apresentação, com características
organolépticas próprias. Tamanho
uniforme
mínimo
16
gr.
Acondicionada em embalagem
primaria em saco plástico de
polietileno (PE), bem fechado,
transparente, atóxico, resistente. A
rotulagem deverá ser de acordo
com a legislação vigente, RDC nº
359 e nº 360 de 23/12/2003 da
ANVISA e RDC nº 259, de
20/09/2002 da ANVISA, deverão
constar de forma clara o nome do
produto, inclusive marca, nome e
endereço do fabricante, data de
fabricação e validade, ingredientes
do produto, peso líquido e tabela
nutricional. Os produtos devem
estar de acordo com as seguintes
características
determinadas
conforme todas as resoluções,
portarias e normas a seguir:
ANVISA: RDC 12, RDC 54, RDC
175, RDC 259, RDC 273, RDC
278, RDC 344, RDC 360, RDC
383, e RDC 388. MINIST. DA
AGRICULTURA:
PORTARIA
1428, INSTRUÇÃO NORMATIVA
28 e PORTARIA 368. O mesmo
deverá ser transportado em carro
apropriado e apresentar-se em
perfeitas condições higiênicas
adequada para transporte.
PÃO FRANCÊS- Fresco com
características
organolépticas
próprias.
Tamanho
uniforme
MÍNIMO
50
grs.
e
boa
apresentação,
embalagem
adequada para transporte.
PEPINO IN NATURA- De primeira,
apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas.
PIMENTÃO verde in natura de
primeira, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita
suportar
a
manipulação,
o
transporte e a conservação em
condições adequadas para o
consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com as normas e /ou
Resoluções da ANVISA/PR.
POLVILHO AZEDO, empacotado
em plástico atóxico isento de
bolores,
substâncias
nocivas,
odores e sabor estranhos ao seu
aspecto normal - embalagem 500
gr. OBS: O produto da marca
PINDUCA já foi testado e
aprovado pela comissão de
análise sensorial do município.
Caso o mesmo seja apresentado
na proposta, não haverá prévia
necessidade de apresentação de
amostra, salvo sob solicitação do
Responsável
Técnico.
Do
contrário, se faz necessária a
amostra no dia da Licitação para
realização de teste sensorial.
POLVILHO DOCE, empacotado
em plástico atóxico, isento de
bolores,
substâncias
nocivas,
odores e sabor estranhos ao seu
aspecto normal - embalagem 500
gr. OBS: O produto da marca
PINDUCA já foi testado e
aprovado pela comissão de
análise sensorial do município.
Caso o mesmo seja apresentado
na proposta, não haverá prévia
necessidade de apresentação de
amostra, salvo sob solicitação do
Responsável
Técnico.
Do
contrário, se faz necessária a
amostra no dia da Licitação para
realização de teste sensorial.
PRESUNTO COZIDO sem capa
de gordura, fatiado intercalado
com
folha
de
plástico,
a
embalagem original deve ser a
vácuo
em
saco
plástico
transparente e atóxico, limpo, não
violado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o
momento
do
consumo.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto,
número do registro no ministério
da agricultura /SIF/DIPOA e
carimbo de inspeção do SIF.
Deverá
apresentar
validade
mínima de 30 (trinta) dias a partir
da data de entrega. Pesando
aproximadamente fatias de 30g.
OBS: O produto das marcas
FRIMESA / FRIREGGIO / SEARA
já foram testados e aprovados
pela comissão de análise sensorial
do município.
REPOLHO
verde in
natura
apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com as normas
e /ou Resolução da ANVISA/PR.
SAL
refinado,
iodado,
com
granulação uniforme e com cristais
brancos, com no mínimo de 98,5%
de cloreto de sódio e com
dosagem de sais de iodo de no
mínimo 10 mg e máximo de 15 mg
de iodo por quilo de acordo com a
Legislação Federal Específica –
em
plástico de
embalagem
polietileno com 1 kg. OBS: O
produto das marcas DIANA / BOM
SAL já foram
testados e
aprovados pela comissão de
análise sensorial do município.
Caso o mesmo seja apresentado
na proposta, não haverá prévia
necessidade de apresentação de
amostra, salvo sob solicitação do
Responsável
Técnico.
Do
contrário, se faz necessária a
amostra no dia da Licitação para
realização de teste sensorial.
SAL
TEMPERADOProduto
refinado, iodado, com granulação
uniforme, com minimo 1kg,
produto em condições adequadas
de
consumo,
embalagem
contendo informações do produto,
data de fabricação e prazo de
validade.
SALSICHA hot dog, embalagem
com data de validade, peso e

realização
de teste
sensorial.
produto em
condições
adequadas
SAL
TEMPERADOProduto ROTTA
de
consumo,
embalagem
refinado,
iodado,
com
granulação
contendo informações do produto,
uniforme, com minimo 1kg,
data de fabricação e prazo de
produto em condições adequadas
validade.
de
consumo,
embalagem
123
250,00 KG contendo
SALSICHA
hot dog,
NAT
informações
do embalagem
produto,
comdedata
de validade,
data
fabricação
e prazopeso
de e
ingredientes
impresso
no
rótulo,
validade.
registro hot
no dog,ministério
123
250,00 KG SALSICHA
embalagem daNAT
agricultura,
congelada
com
data de validade,
peso e e
armazenadaimpresso
em umano
temperatura
ingredientes
rótulo,
18°c
negativos
ou
inferior.
registro
no
ministério Deverá
da
apresentar textura,
cor, odor
agricultura,
congelada
e e
armazenada
em uma temperatura
sabor característico.
Não será
18°c
negativos
ou inferior.
aceito
produto
que Deverá
apresente
apresentar
cor, odor
e
superfície textura,
úmida e/ou
pegajosa,
sabor
característico.
Não flácidas
será
exsudato
liquido ou partes
aceito
produto
que
apresente
ou de consistência anormal, com
superfície
úmida
e/ou pegajosa,
indícios de
fermentação
pútrida.
exsudato
liquido
ou partes
flácidas de
Não será
tolerada
a presença
oumanchas
de consistência
anormal, com ou
esverdeadas
indícios de fermentação pútrida.
pardacentas ou coloração sem
Não será tolerada a presença de
uniformidade. O produto deverá
manchas
esverdeadas
ou
ser
transportado
em sem
carro
pardacentas
ou coloração
refrigerado O
de produto
acordo deverá
com a
uniformidade.
temperatura
exigidaem
pelo carro
produto
ser
transportado
ou em de
caixas
térmicas
refrigerado
acordo
com aque
mantenhamexigida
suapelotemperatura
temperatura
produto
desde
a
saída
do
mercado
até a
ou em caixas térmicas que
entrega no estabelecimento,
mantenham
sua
temperaturaeste
deverá
desde
a saídaapresentar-se
do mercado até a em
condições
higiênicas ideais
entrega
no estabelecimento,
este ao
deverá
transporte,apresentar-se
apresentandoem a
condições
ideais ao de
planilha higiênicas
de
controle
transporte,
a
temperatura apresentando
no local de entrega.
planilha
controle
de
OBS: O de produto
da marca
temperatura
no
local
de
entrega.
COOPAVEL já foi testado e
OBS:
O produto
da marca de
aprovado
pela comissão
COOPAVEL
já foi
testado e
análise sensorial
do município.
aprovado pela comissão de
124
250,00
mç análise
SALSINHA
de
primeira
qualidade, NINA
sensorial do município.
sem traços de descoloração,
124
250,00
mç
SALSINHA de primeira qualidade, NINA
intactas,
e
bem
sem
traços firmes
de descoloração,
desenvolvidas
intactas,
firmes em e condiçoes
bem
adequadas paraem
o consumo
desenvolvidas
condiçoes
para o consumo
VALOR TOTAL: adequadas
R$ 89.393,45
(oitenta e nove
122

100,00

UN

4,38

438,00

Publicações legais

CATARI
NENSE

CATARI
NENSE

CANTU

0,52

7,39

3,99

260,00

1.478,00

5.985,00

CANTU

8,49

254,70

LOPES

2,39

478,00

LOPES

2,99

598,00

FRIMES
A

24,35

14.610,0
0

APOLO

3,29

0,89

Ite
Ite
m
m
55

NAT

Quantida
Quantida
de
de
700,00
700,00

200,00

Unid.
Unid.
PAC
PAC

PAC

2.467,50

133,50

4,38

438,00

10,15

2.537,50

2.537,50

3,99
3,99

12

500,00

PAC

13

500,00

PAC

20

500,00

KG

21

1.500,00

KG

24

500,00

UN

997,50
997,50

mil trezentos e

EXTRATODA
DAATA
ATADE
DEREGISTRO
REGISTRO
PREÇO
098/2020
EXTRATO
DEDE
PREÇO
N° N°
098/2020
REFERENTEPREGÃO
PREGÃOPRESENCIAL
PRESENCIAL
052/2020
– PMM
REFERENTE
NºNº
052/2020
– PMM
ORGAO GERENCIADOR:
GERENCIADOR:MUNICÍPIO
MUNICÍPIO
MANGUEIRINHA
– PR.
ORGAO
DEDE
MANGUEIRINHA
– PR.
FORNECEDORREGISTRADO:
REGISTRADO:
CONFECÇÕES
CRUZ
– EIRELI
FORNECEDOR
CONFECÇÕES
CRUZ
– EIRELI
- ME
ME
CNPJ/MFn.º
n.º10.665.306/0001-10
10.665.306/0001-10
CNPJ/MF
OBJETO: Fornecimento
Fornecimentodedegêneros
gêneros
alimentícios
para
atender
OBJETO:
alimentícios
para
atender
aos aos
programas
programas (benefícios
(benefícios eventuais)
eventuais)projetos
projetossociais
sociaise diversas
e diversas
secretarias
secretariasdesta
destamunicipalidade.
municipalidade.

10

ROTTA

10,15

2.537,50

VALOR
TOTAL:
R$e 89.393,45
e nove mil trezentos e
noventa e
três reais
quarenta e(oitenta
cinco centavos).
noventa
e três
e quarenta
e cinco centavos).
ENTREGA:
02reais
(dois)
dias.
ENTREGA:
VIGÊNCIA:02
06(dois)
(seis)dias.
meses.
VIGÊNCIA:
06 (seis) meses.13 de agosto de 2020.
DATA DA ASSINATURA:
DATA
DA ASSINATURA:
13 de
Mangueirinha,
13 de agosto
de agosto
2020. de 2020.
Mangueirinha, 13 de agosto de 2020.
PUBLIQUE-SE
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS

6

CANTU

10,15

150,00

PAC

Especificação
Especificação

Marca
Marca Preço
Preço PreçoPreço
Unit.Unit. TotalTotal
9,999,99 6.993,00
6.993,00

AÇÚCAR
branco
AÇÚCARCRISTAL,
CRISTAL,
brancoALTO
ALTO

de
1ª
qualidade,
acondicionado
em
embalagem
plástica
de
polipropileno transparente e
resistente,
original
do
fabricante, com 5 Kg,
aspecto granuloso de fino a
médio, isento de matéria
terrosa, livre de umidade e
fragmentos
estranhos,
contendo aproximadamente
99,3% de carboidrato por
porção, deverá ser de
origem vegetal fabricado a
partir de sacarose de cana
de
açúcar,
livre
de
fermentação, de parasitos e
de detritos animais ou
vegetais, não contendo
glúten, produto isento de
registro no Ministério da
Agricultura - Serviço de
Inspeção Federal (SIF) ou
Serviço
de
Inspeção
Estadual
(SIE),
na
embalagem deve constar
informações do produto,
prazo de validade de no
mínimo 12 meses e lote.
OBS: O produto das marcas
ALTO ALEGRE / CRISTAL
já
foram
testados
e
aprovados pela comissão de
análise
sensorial
do
município. Caso o mesmo
seja
apresentado
na
proposta, não haverá prévia
necessidade
de
apresentação de amostra,
salvo sob solicitação do
Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária
a amostra no dia da
Licitação para realização de
teste sensorial.
AÇÚCAR REFINADO - De
1ª qualidade. Sacarose de
na
cor
cana-de-açúcar
branca
com
moagem
refinada - Embalagem em
plástico resistente contendo
dados de identificação do
produto,
marca
do
fabricante,
data
de
fabricação
e
validade
(Resolução 12/78 Min da
Agricultura e/ou Min Saúde)
- Embalagem de 5 kg. OBS:
O produto das marcas
ALTO ALEGRE / UNIÃO já
foram testados e aprovados
pela comissão de análise
sensorial
do
município.
Caso
o
mesmo
seja
apresentado na proposta,
não
haverá
prévia
necessidade
de
apresentação de amostra,
salvo sob solicitação do
Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária
a amostra no dia da
Licitação para realização de
teste sensorial.
AMENDOIM
TORRADO,
sem pele e sem sal,
selecionado, tipo 1, grãos
com
casca
lisa,
cor
uniforme, sem mancha, tom
rosa ao vermelho forte,
isento de sujidades, mofo,
carunchos,
larvas
e
materiais
estranhos,
acondicionado em pacote
plástico atóxico de 500g.
Prazo de validade não
inferior a 12 meses da data
de fabricação. OBS: O
produto
das
marcas
GERIBA / ZAELI já foram
testados e aprovados pela
comissão
de
análise
sensorial
do
município.

ALEGRE

ALTO
ALEGRE

GERIBA

12,29

9,20

2.458,00

1.380,00

acondicionado em pacote
plástico atóxico de 500g.
Prazo de validade não
inferior a 12 meses da data
de fabricação. OBS: O
produto
das
marcas
GERIBA / ZAELI já foram
testados e aprovados pela
comissão
de
análise
sensorial
do
município.
Caso
o
mesmo
seja
apresentado na proposta,
não
haverá
prévia
necessidade
de
apresentação de amostra,
salvo sob solicitação do
Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária
a amostra no dia da
Licitação para realização de
teste sensorial.
ARROZ BRANCO TIPO 1,
de
primeira
qualidade.
Produto obtido a partir de
matéria prima sã e limpa
isento de matéria terrosa,
detritos, cascas, cor própria,
cheiro característico, sem
odor. Embalagem contendo
5 kg, com data de
fabricação,
prazo
de
validade e nº do lote. OBS:
O produto das marcas
RAMPINELLI
/
PRATO
FINO já foram testados e
aprovados pela comissão de
análise
sensorial
do
município. Caso o mesmo
seja
apresentado
na
proposta, não haverá prévia
necessidade
de
apresentação de amostra,
salvo sob solicitação do
Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária
a amostra no dia da
Licitação para realização de
teste sensorial.
ARROZ
PARBOILIZADO,
classe longo fino, polido,
tipo 1, acondicionado em
embalagem plástica de
polipropileno original do
fabricante,
resistente
e
transparente, com 5 Kg,
isento de matéria terrosa,
pedras, fungos ou parasitas,
livre
de
umidade
e
fragmentos estranhos, deve
ser de procedência nacional
e ser de safra corrente,
produto isento de registro no
Ministério da Agricultura Serviço de Inspeção Federal
(SIF)
ou
Serviço
de
Inspeção Estadual (SIE),
informações do fabricante,
especificação do produto,
data de validade e lote,
estampados na embalagem,
sem glúten, contendo no
mínimo 90% de grãos
inteiros com no máximo
14% de umidade. Com
rendimento
após
o
cozimento de no mínimo 2,5
vezes a mais do peso
anterior à cocção, devendo
também
apresentar
coloração branca, sem odor,
grãos íntegros e soltos após
o cozimento. OBS: O
produto das marcas FEMILA
/ DELLARROZ já foram
testados e aprovados pela
comissão
de
análise
sensorial
do município.
Caso
o
mesmo
seja
apresentado na proposta,
não
haverá
prévia
necessidade
de
apresentação de amostra,
salvo sob solicitação do
Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária
a amostra no dia da
Licitação para realização de
teste sensorial.
BATATA DOCE – lavada,
de 1ª qualidade, sem lesões
de
origem
física
ou
mecânica,
não
apresentarem
rachaduras
ou cortes na casca, livre de
enfermidades, isenta de
partes
pútridas.
Com
tamanho uniforme, devendo
ser graúdas. Embalagem:
em
sacos
plásticos
resistentes,
conforme
quantidade
solicitada,
apresentando
na
embalagem etiqueta de
pesagem. De acordo com
as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/PR. O
produto
deverá
ser
transportado
em
carro
apropriado
para
a
temperatura exigida, pelo
produto para manter sua
temperatura e qualidade,
desde a saída do mercado
até
a
entrega
no
estabelecimento, às caixas
de entrega e o carro devem
apresentar-se em condições
higiênicas
ideais,
sem
sujeira e parasitas.
BATATA TIPO INGLESA,
de
primeira
qualidade,
lavada, apresentando grau
de maturação tal que lhe
permita
suportar
a
manipulação, o transporte e
a
conservação
em
condições adequadas para
o consumo. Com ausência
de ferimento ou defeitos
(rachaduras, perfurações, e
cortes), sem manchas, sem
danos físicos e mecânicos
(podridão) e inseto de
parasitas e larvas, de
acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da
ANVISA/PR.
BISCOITO SALGADO tipo
água e sal ou cream
cracker, embalagem mínima
de 370 gr. O biscoito deverá
ser fabricadas a partir de
matérias primas sãs e
limpas, isentas de matérias
terrosas, parasitos, livre de
umidade,
fragmentos
estranhos e em perfeito
estado de conservação,
serão rejeitados biscoitos

DIÁRIO DO SUDOESTE
18 de agosto de 2020

RAMPIN
ELLI

16,29

8.145,00

ZAELI

14,80

7.400,00

CANTU

2,95

1.475,00

CANTU

3,45

5.175,00

PARATI

4,74

2.370,00
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46

51

74

200,00

250,00

4.000,00

350,00

CX

KG

KG

UN

75

150,00

UN

76

600,00

PAC

mal cozidos, queimados e
de
caracteres
organolépticos
anormais,
não podendo apresentar
excesso de dureza e nem
se apresentar quebradiço,
embalagem primária em
pacotes
impermeáveis
lacrados, na embalagem
deverá constar informações
do fabricante, especificação
do produto, prazo de
validade e lote, produto
isento de registro no
Ministério da Agricultura Serviço de Inspeção Federal
(SIF)
ou
Serviço
de
Inspeção Estadual (SIE).
SEM COLESTEROL, SEM
LACTOSE
E
SEM
PROTEÍNA
DO
LEITE.
ISENTO DE PRODUTOS
DE ORIGEM ANIMAL. OBS:
O produto das marcas
PARATI / ISABELA já foram
testados e aprovados pela
comissão
de
análise
sensorial
do
município.
Caso
o
mesmo
seja
apresentado na proposta,
não
haverá
prévia
necessidade
de
apresentação de amostra,
salvo sob solicitação do
Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária
a amostra no dia da
Licitação para realização de
teste sensorial.
CAIXA DE BOMBOM com
mínimo 300g - contendo
bombons
tipo
wafer
recheados cobertos com
chocolate ao leite, bombons
de chocolate recheado com
amendoim,
bombons
recheados
com
leite
maltado, bombons recheado
com côco, bombons de
chocolate com caramelo e
leite maltado, entre outros,
embalagem
contendo
informações dos produtos e
prazo de validade.
CHUCHU IN NATURAApresentando
grau
de
maturação tal que lhe
permita
suportar
a
manipulação, o transporte e
a
conservação
em
condições adequadas para
o consumo. Com ausência
de sujidades, parasitos e
larvas.
COXA SOBRECOXA DE
FRANGO.
Embalagem
aproximada entre 16 kg a 20
kg, Validade: o produto
deverá ter validade mínima
de 06 (seis) meses, a partir
da data de fabricação. O
produto não deverá conter
materiais
estranhos
ao
processo
de
industrialização, não poderá
apresentar
sinais
de
recongelamento
no
momento da entrega, como
gelo
avermelhado
ou
líquidos
pegajosos
na
embalagem, e deverá seguir
os
padrões
macro
e
microscópicos estabelecidos
pela
resolução,
será
considerada imprópria e
será recusada a embalagem
defeituosa ou inadequada
que exponha o produto à
contaminação
e/ou
à
deterioração. Deverá estar
rotulada em acordo com a
legislação
vigente,
atendendo as normas de
inspeção
municipal
ou
estadual
ou
federal,
constando obrigatoriamente
registro no SIF (Serviço de
Inspeção Federal) ou SIE
(Serviço
de
Inspeção
Estadual) ou SIM (Serviço
de Inspeção Municipal) e
quanto as características
microbiológicas
deve
obedecer a legislação da
ANVISA (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária).
LEITE
CONDENSADO
produzido com leite integral,
açúcar
e
lactose,
acondicionado
em
embalagem de no mínimo
395 gr, que deverá conter
externamente os dados de
identificação, procedência,
informações
nutricionais,
número do lote, data de
validade, quantidade de
produto e atender as
especificações técnicas da
ANVISA e Inmetro. Prazo de
validade de no mínimo 6
meses a partir da entrega
do produto. OBS: O produto
das marcas PIRACANJUBA
/ MARAJOARA / FRIMESA
já
foram
testados
e
aprovados pela comissão de
análise
sensorial
do
município. Caso o mesmo
seja
apresentado
na
proposta, não haverá prévia
necessidade
de
apresentação de amostra,
salvo sob solicitação do
Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária
a amostra no dia da
Licitação para realização de
teste sensorial.
LEITE
DE
COCOEmbalagem com no minimo
200gr,
produto
em
condições adequadas de
consumo,
embalagem
contendo informações do
produto, data de fabricação
e prazo de validade.
LEITE EM PO INTEGRAL
INSTANTANEOEmabalagem
com
no
minimo 400g, produto em
condições adequadas de
consumo,
embalagem
contendo informações do
produto, data de fabricação
e prazo de validade.

600,00

PAC

e prazo de validade.
LEITE EM PO INTEGRAL
INSTANTANEOEmabalagem
com
no
minimo 400g, produto em
condições adequadas de
consumo,
embalagem
contendo informações do
produto, data de fabricação
e prazo de validade.
MACARRÃO TIPO CABELO
DE ANJO com ovos,
embalagem de 500 gr.
plástica transparente, isento
de qualquer substância
estranha ou nociva, prazo
mínimo de validade de 06
meses a partir da data de
entrega. OBS: O produto da
marca PARATI já foi testado
e aprovado pela comissão
de análise sensorial do
município. Caso o mesmo
seja
apresentado
na
proposta, não haverá prévia
necessidade
de
apresentação de amostra,
salvo sob solicitação do
Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária
a amostra no dia da
Licitação para realização de
teste sensorial.
MANTEIGA
SEM
SALEmbalagem com no minimo
200gr,
produto
em
condições adequadas de
consumo,
embalagem
contendo informações do
produto, data de fabricação
e prazo de validade.
MASSA
PENNE
OU
ESPAGUETE pacote de 500
gramas - Cor amarela,
obtida pelo amassamento
da farinha de trigo especial,
ovos, e demais substâncias
permitidas,
isenta
de
corantes
artificiais
sujidades,
parasitas,
admitida umidade máxima
13%. Embalagem em sacos
plásticos transparentes e
atóxicos,
limpos
não
violados, resistentes que
garantam a integridade do
produto até o momento do
consumo
acondicionados
em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter
externamente claros os
dados de identificação e
procedência,
informação
nutricional, número do lote,
data
de
validade,
quantidade do produto. O
produto deverá apresentar
validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data
de entrega na unidade
requisitante.
OBS:
O
produto das marcas PARATI
/ CASAREDO / NINFA já
foram testados e aprovados
pela comissão de análise
sensorial
do
município.
Caso
o
mesmo
seja
apresentado na proposta,
não
haverá
prévia
necessidade
de
apresentação de amostra,
salvo sob solicitação do
Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária
a amostra no dia da
Licitação para realização de
teste sensorial.
ÓLEO DE SOJA, refinado,
tipo 1, acondicionado em
embalagem
plástica,
atóxica, transparente e não
violada, contendo os dados
do
produto,
preferencialmente de soja
livre de transgênico, prazo
de validade mínimo de 8

AURORA

9,58

5.748,00
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GAROT
O

CANTU

SEARA

8,79

3,85

7,60

3,84

UN

87

150,00

UN

89

800,00

UN

1.758,00

962,50

30.400,00

98

FRIMES
A

250,00

1.344,00

10
1

600,00

2.000,00

UN

UN

meses a contar da data de
entrega.
Fornecimento:
frascos de 900 ml. OBS: O
produto da marca COAMO
já foi testado e aprovado
pela comissão de análise
sensorial
do
município.
Caso
o
mesmo
seja
apresentado na proposta,
não
haverá
prévia
necessidade
de
apresentação de amostra,
salvo sob solicitação do
Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária
a amostra no dia da
Licitação para realização de
teste sensorial.
PANETONE DE FRUTAS,
produto fresco e de boa
qualidade, próprio para o
consumo,
contendo
no
mínimo 400 gr, embalagem
contendo informações dos
produtos
e
prazo
de
validade.

PARATI

4,14

1.035,00

FRIMES
A

6,90

1.035,00

ROSANE

1,87

1.496,00

4,33

649,50

AURORA

9,58

5.748,00
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QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 135/2019 - PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR
CONTRATADA: ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDAME
CNPJ: 79.109.385/0001-80
DO OBJETO – Constitui objeto deste Termo Aditivo a Prorrogação
de prazo de Execução dos lotes n° 2 “Reforma do Terminal
Rodoviário” e n° 3 “Construção do CREAS - Centro de Referência
de Assistência Social” e vigência do Contrato n.º 135/2019 – PMM,
com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei n.º 8.666/1993.
PRAZO DE EXECUÇÃO – Em decorrência do presente adita-se o
prazo de execução do lote n° 02 pelo prazo de 90(noventa) dias e
do lote n° 03 pelo prazo de 60(sessenta) dias. Passando a vigorar
após encerrado o prazo do termo anterior.
PARAGRAFO ÚNICO: Os prazo finais de execução são: Lote n° 02
até 14 de novembro de 2020. Lote n° 03 até 14 de novembro de
2020.

CLÁUSULA TERCEIRA – RECURSOS FINANCEIROS – Os
recursos financeiros para cobertura da alteração promovida por
meio deste Termo Aditivo correrão a conta do Município de
Mangueirinha, alocados nas dotações consignadas no orçamento
de 2019 e 2020.
DATA DA ASSINATURA: 16 de maio de 2020
Mangueirinha, 16 de maio de 2020.
PUBLIQUE-SE

CONCO
RDIA

BOM
PREÇO

4,83

7,09

2.898,00

14.180,00

VALOR TOTAL: R$ 96.902,00 (noventa e seis mil novecentos e
dois reais).
ENTREGA: 02 (dois) dias.
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.
DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2020.
Mangueirinha, 13 de agosto de 2020.
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS

SOCOC
O

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2017 - PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR
CONTRATADA:
COMÉRCIO
DE
COMBUSTÍVEIS
MANGUEIRINHA LTDA
Edição nº 7703
CNPJ: 03.689.530/0001-87OBJETO: Constitui objeto deste Termo
Aditivo o aumento da Constitui objeto deste Termo Aditivo a
Prorrogação de Prazo de execução e de Vigência do Contrato n.º
005/2017 – PMM, item n° 02, com fundamento no artigo 57, inciso II
da Lei n.º 8.666/1993, e em especial a Cláusula Sexta e Décima
Quarta do instrumento contratual primitivo.
PRAZO DE EXECUÇÃO – Em decorrência do presente adita-se a
Cláusula Sexta do referido contrato pelo prazo de 12 (doze) meses.
PRAZO DE VIGÊNCIA – Em decorrência do presente adita - se a
Cláusula Décima Quarta do referido Contrato o qual terá o prazo de
vigência acrescido em 12 (doze) meses encerrando-se em 31 de
janeiro de 2021.
Os recursos financeiros correrão da conta do município, das
dotações de 2020.
DATA DA ASSINATURA: 30 de janeiro de 2020.
Mangueirinha, 30 de janeiro de 2020.
PUBLIQUE-SE

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 186/2019 - PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR
CONTRATADA: ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDAME
CNPJ: 79.109.385/0001-80
DO OBJETO – Constitui objeto deste Termo Aditivo a Prorrogação
de prazo de Execução do Contrato n.º 186/2019 – PMM, com
fundamento no artigo 57, inciso II da Lei n.º 8.666/1993.
EXECUÇÃO – O prazo máximo para execução final do serviço ora
licitado é de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da liberação
da ordem de serviços.
VIGÊNCIA – O contrato a ser celebrado terá como vigência 210
(duzentos e dez) dias.
DATA DA ASSINATURA: 18 de julho de 2020.
Mangueirinha, 18 de julho de 2020.
PUBLIQUE-SE
OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2017 - PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR
COMÉRCIO
DE
COMBUSTÍVEIS
CONTRATADA:
MANGUEIRINHA LTDA
CNPJ: 03.689.530/0001-87OBJETO: Constitui objeto deste Termo
Aditivo o aumento da Constitui objeto deste Termo Aditivo a
Prorrogação de Prazo de execução e de Vigência do Contrato n.º
005/2017 – PMM, item n° 02, com fundamento no artigo 57, inciso II

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILA MENTO Nº 05/2020
Extrato do Segundo Termo de Apostila mento da Ata de Registro n°
204/2019, celebrado entre o Município de de Mangueirinha e A
Empresa AUTO POSTO BONATTO LTDA, CNPJ nº
05.390.697/0001-78.
Reajusta-se o valor do contrato em razão do aumento no preço
médio da tabela da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis), da região, e media elaborada conforme
previsão da CLÁUSULA SEXTA – DOS REAJUSTES, da Ata de
Registro de Preço n° 204/2019-PMM, os quais incidiram no valor do
combustível óleo diesel s-10, passando assim a vigorar os novos
valores de R$ 3,02 (três reais e dois centavos) por litro, para R$
3,15 (três reais e quinze centavos), por litro.
DATA DA ASSINATURA: 16 de julho de 2020.
Mangueirinha, 16 de julho de 2020
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 135/2019 - PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR
CONTRATADA: ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDAME
CNPJ: 79.109.385/0001-80
DO OBJETO – Constitui objeto deste Termo Aditivo a Prorrogação
de prazo de Execução dos lotes n° 2 “Reforma do Terminal
Rodoviário” e n° 3 “Construção do CREAS - Centro de Referência
de Assistência Social” e vigência do Contrato n.º 135/2019 – PMM,
com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei n.º 8.666/1993.
PRAZO DE EXECUÇÃO – Em decorrência do presente adita-se o
prazo de execução dos lotes 02 e 03 do referido contrato pelo prazo
de 90 (noventa) dias. Passando a vigorar após encerrado o prazo
do termo anterior.
PARAGRAFO ÚNICO: Os prazo finais de execução são:
Lote n° 02 até 15 de agosto de 2020.
Lote n° 03 até 14 de setembro de 2020.
PRAZO DE VIGÊNCIA- Adita-se a Cláusula Décima Sexta do termo
contratual, em 90 (noventa) dias. Encerrando-se em 14 de
novembro de 2020.
RECURSOS FINANCEIROS – Os recursos financeiros para
cobertura da alteração promovida por meio deste Termo Aditivo
correrão a conta do Município de Mangueirinha, alocados nas
dotações consignadas no orçamento de 2019 e 2020.
DATA DA ASSINATURA: 15 de maio de 2020.
Mangueirinha, 15 de maio de 2020.
PUBLIQUE-SE

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 135/2019 - PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR
CONTRATADA: ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDAME
CNPJ: 79.109.385/0001-80
DO OBJETO – Constitui objeto deste Termo Aditivo a Prorrogação
de prazo de Execução dos lotes n° 1 “Reforma e Adequação da
Clínica de Fisioterapia e Vigilância Sanitária” n° 2 “Reforma do
Terminal Rodoviário” e n° 3 “Construção do CREAS - Centro de
Referência de Assistência Social” e vigência do Contrato n.º
135/2019 – PMM, com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei n.º
8.666/1993.
PRAZO DE EXECUÇÃO – Em decorrência do presente adita-se o
prazo de execução de todos os lotes do referido contrato pelo prazo
de 90 (noventa) dias. Passando a vigorar após encerrado o prazo
do termo principal.
PARAGRAFO ÚNICO: Os prazo finais de execução são:
Lote n° 01 até 17 de março de 2020.
Lote n° 02 até 16 de fevereiro de 2020.
Lote n° 03 até 17 de 20 de março de 2020.
PRAZO DE VIGÊNCIA- Adita-se a Cláusula Décima Sexta do termo
contratual, em 90 (noventa) dias. Encerrando-se em 16 de maio de
2020.
RECURSOS FINANCEIROS – Os recursos financeiros para
cobertura da alteração promovida por meio deste Termo Aditivo
correrão a conta do Município de Mangueirinha, alocados nas
dotações consignadas no orçamento de 2019 e 2020.

B8

validade e lote, produto
isento de registro no
Ministério da Agricultura
- Serviço de Inspeção
Federal (SIF) ou Serviço
de Inspeção Estadual
(SIE). OBS: O produto
das marcas PARATI /
ISABELA
já
foram
testados e aprovados
pela
comissão
de
análise sensorial do
município.
Caso
o
mesmo
seja
apresentado
na
proposta, não haverá
prévia necessidade de
apresentação
de
amostra,
salvo
sob
solicitação
do
Responsável
Técnico.
Do contrário, se faz
necessária a amostra no
dia da Licitação para
realização
de
teste
sensorial.
CARNE BOVINA DE
PANELA SEM OSSO,
tipo coxão mole, cortada
em cubos in natura,
congelada. Embalagem:
o produto deverá ser
embalado com materiais
adequados
para
as
condições
de
armazenamento e que
lhe
confiram
uma
proteção
apropriada
(saco
plástico
transparente
intacto,
atóxico, de polietileno
140
micras
em
embalagem dupla para
não
vazamento
de
sangue, resistente à
manipulação
e
transporte). Peso líquido
com aproximadamente
05 kg. o produto deverá
apresentar
validade
mínima de 06 (seis)
meses a partir da data
de entrega. Critérios de
avaliação do produto:
deve
apresentar
no
máximo 10% de gordura
e isenta de tecidos
inferiores como: ossos,
cartilagens,
gordura,
tendões, coágulos e
nódulos linfáticos. Não
será
permitida
a
obtenção do produto a
partir de moagem de
carnes
oriundas
da
raspa de ossos e carne
mecanicamente
separada a carne deve:
apresentar
aspectos
próprios, não amolecidos
e nem pegajosa, cor,
cheiro e sabor próprio
sem
machas
esverdeadas; estar livre
de parasitas, sujidades e
qualquer
substância
contaminante que possa
alterá-la ou encobrir
qualquer
alteração.
Deverá estar rotulada
em acordo com a
legislação
vigente,
atendendo as normas de
inspeção municipal ou
estadual ou federal,
constando
obrigatoriamente registro
no SIF (Serviço de
Inspeção Federal) ou
SIE
(Serviço
de
Inspeção Estadual) ou
SIM
(Serviço
de
Inspeção Municipal) e
quanto as características
microbiológicas
deve
obedecer a legislação da
ANVISA
(Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária).
CARNE
MOÍDA
DE
PRIMEIRA, tipo coxão
mole,
patinho
ou
fraldinha,
sendo
entregue
congelada.
Embalagem: o produto
deverá ser embalado
com
materiais
adequados
para
as
condições
de
armazenamento e que
lhe
confiram
uma
proteção
apropriada
(saco
plástico
transparente
intacto,
atóxico, de polietileno
140
micras
em
embalagem dupla para
não
vazamento
de
sangue, resistente à
manipulação
e
transporte). Peso líquido
aproximado de 05 kg. o
produto
deverá
apresentar
validade
mínima de 06 (seis)
meses a partir da data
de entrega. Critérios de
avaliação do produto:
deve
apresentar
no
máximo 10% de gordura
e isenta de tecidos
inferiores como: ossos,
cartilagens,
gordura
parcial,
tendões,
coágulos
e
nódulos
linfáticos.
Não
será
permitida a obtenção do
produto a partir de
moagem
de
carnes
oriundas da raspa de
ossos
e
carne
mecanicamente
separada a carne deve:
apresentar
aspectos
próprios, não amolecidos
e nem pegajosa, cor,
cheiro e sabor próprio
sem
machas
esverdeadas; estar livre
de parasitas, sujidades e
qualquer
substância
contaminante que possa
alterá-la ou encobrir
qualquer
alteração.
Deverá estar rotulada
em acordo com a
legislação
vigente,
atendendo as normas de
inspeção municipal ou
estadual ou federal,
constando
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Edição nº 7703

DATA DA ASSINATURA: 18 de novembro de 2019.
Mangueirinha, 18 de novembro de 2019.
PUBLIQUE-SE
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 135/2019 - PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR
CONTRATADA: ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDAME
CNPJ: 79.109.385/0001-80
DO OBJETO – Constitui objeto deste Termo Aditivo a Prorrogação
de prazo de Execução dos lotes n° 1 “Reforma e Adequação da
Clínica de Fisioterapia e Vigilância Sanitária” n° 2 “Reforma do
Terminal Rodoviário” e n° 3 “Construção do CREAS - Centro de
Referência de Assistência Social” e vigência do Contrato n.º
135/2019 – PMM, com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei n.º
8.666/1993
PRAZO DE EXECUÇÃO – Em decorrência do presente adita-se o
prazo de execução de todos os lotes do referido contrato pelo prazo
de 90 (noventa) dias. Passando a vigorar após encerrado o prazo
do termo principal.
PARAGRAFO ÚNICO: Os prazo finais de execução são:
Lote n° 01 até 16 de julho de 2020.
Lote n° 02 até 16 de maio de 2020.
Lote n° 03 até 16 de 20 de julho de 2020.
PRAZO DE VIGÊNCIA- Adita-se a Cláusula Décima Sexta do termo
contratual, em 90 (noventa) dias, contados após o encerramento do
termo anterior. Encerrando-se em 15 de agosto de 2020.
RECURSOS FINANCEIROS – Os recursos financeiros para
cobertura da alteração promovida por meio deste Termo Aditivo
correrão a conta do Município de Mangueirinha, alocados nas
dotações consignadas no orçamento de 2020.
DATA DA ASSINATURA: 16 de fevereiro de 2020.
Mangueirinha, 16 de fevereiro de 2020.
PUBLIQUE-SE

34

1.000,00

KG

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 080/2020 - PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR
CONTRATADA: CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAMENTOS LTDA-ME
CNPJ: 73.334.476/0001-32
DO OBJETO – Constitui objeto deste Termo aditivo o aumento da
quantidade do item n° 13 do objeto ora contratado, tendo em vista o
valor remanescente do Processo Licitatório. Em conformidade com
o art 65 da Lei 8.666/93 e parecer jurídico.
DO VALOR: O valor total do contrato passa a ser R$ 8.102,00
(oito mil cento e dois reais) considerando que inicialmente era
um único item e em decorrência do presente termo, foram
acrescidos mais dois itens.
RECURSOS FINANCEIROS – Os recursos financeiros para
cobertura da alteração promovida por meio deste Termo Aditivo
correrão a conta do Município de Mangueirinha, alocados nas
dotações consignadas no orçamento de 2020.
DATA DA ASSINATURA: 16 de julho de 2020.
Mangueirinha, 16 de julho de 2020.
PUBLIQUE-SE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 099/2020
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2020 – PMM
ORGAO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.
FORNECEDOR REGISTRADO: LORO & SOUZA LTDA - ME
CNPJ/MF n.º 14.174.321/0001-17
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios para atender aos
programas (benefícios eventuais) projetos sociais e diversas
secretarias desta municipalidade.
Item

Quant

Unid.

Especificação

Marca

25

1.000,00

UN

BOLACHA DOCE TIPO
MARIA,
Ingredientes:
farinha
de
trigo
enriquecida com ferro e
ácido fólico (vit. B9),
açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, soro de
leite em pó, açúcar
invertido, fubá de milho
enriquecido com ferro e
ácido
fólico,
sal,
fermentos
químicos:
bicarbonato de sódio,
bicarbonato de amônio,
estabilizante lecitina de
soja,
aromatizante,
acidulante ácido lático,
contendo glúten, com
valor nutricional para
porção de 30g: 25g de
carboidrato, 2,2g de
proteína e 3,8g de
gorduras
totais,
acondicionado
em
embalagem plástica de
polipropileno original do

ESTRELA

fabricante, sem corantes
artificiais. O biscoito
deverá ser fabricadas a
partir de matérias primas
sãs e limpas, isentas de
matérias
terrosas,
parasitos,
livre
de
umidade,
fragmentos
estranhos e em perfeito
estado de conservação,
serão
rejeitados
biscoitos mal cozidos,
queimados
e
de
caracteres
organolépticos anormais,
não podendo apresentar
excesso de dureza e
nem
se
apresentar
quebradiço, embalagem
primária em pacotes
impermeáveis lacrados
com peso líquido mínimo
de 370g, na embalagem
deverá
constar
informações
do
fabricante, especificação
do produto, prazo de
validade e lote, produto
isento de registro no
Ministério da Agricultura
- Serviço de Inspeção
Federal (SIF) ou Serviço
de Inspeção Estadual
(SIE). OBS: O produto
das marcas PARATI /
ISABELA
já
foram
testados e aprovados

Preço
Unit.
4,67

Preço
Total
4.670,00

35

1.000,00

KG

ALBERTI

ALBERTI

30,49

28,85

36

1.000,00

KG

37

1.000,00

KG

30.490,00

28.850,00

contaminante que possa
alterá-la ou encobrir
qualquer
alteração.
Deverá estar rotulada
em acordo com a
legislação
vigente,
atendendo as normas de
inspeção municipal ou
estadual ou federal,
constando
obrigatoriamente registro
no SIF (Serviço de
Inspeção Federal) ou
SIE
(Serviço
de
Inspeção Estadual) ou
SIM
(Serviço
de
Inspeção Municipal) e
quanto as características
microbiológicas
deve
obedecer a legislação da
ANVISA
(Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária).
CARNE
MOÍDA
DE
SEGUNDA, tipo acém,
paleta ou agulha, sendo
entregue
congelada.
Embalagem: o produto
deverá ser embalado
com
materiais
adequados
para
as
condições
de
armazenamento e que
lhe
confiram
uma
proteção
apropriada
(saco
plástico
transparente
intacto,
atóxico, de polietileno
140
micras
em
embalagem dupla para
não
vazamento
de
sangue, resistente à
manipulação
e
transporte). Peso líquido
aproximado de 05 kg. o
produto
deverá
apresentar
validade
mínima de 06 (seis)
meses a partir da data
de entrega. Critérios de
avaliação do produto:
deve
apresentar
no
máximo 10% de gordura
e isenta de tecidos
inferiores como: ossos,
cartilagens,
gordura
parcial,
tendões,
coágulos
e
nódulos
linfáticos.
Não
será
permitida a obtenção do
produto a partir de
moagem
de
carnes
oriundas da raspa de
ossos
e
carne
mecanicamente
separada a carne deve:
apresentar
aspectos
próprios, não amolecidos
e nem pegajosa, cor,
cheiro e sabor próprio
sem
machas
esverdeadas; estar livre
de parasitas, sujidades e
qualquer
substância
contaminante que possa
alterá-la ou encobrir
qualquer
alteração.
Deverá estar rotulada
em acordo com a
legislação
vigente,
atendendo as normas de
inspeção municipal ou
estadual ou federal,
constando
obrigatoriamente registro
no SIF (Serviço de
Inspeção Federal) ou
SIE
(Serviço
de
Inspeção Estadual) ou
SIM
(Serviço
de
Inspeção Municipal) e
quanto as características
microbiológicas
deve
obedecer a legislação da
ANVISA
(Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária).
CARNE SUÍNA - (TIPO
PERNIL), sem pele,
cortado em pedaços
(cubos, com espessura
aproximada entre 4 e 6
cm),
congelado.
Embalagem: o produto
deverá ser embalado
com
materiais
adequados
para
as
condições
de
armazenamento e que
lhe
confiram
uma
proteção
apropriada
(saco
plástico
transparente
intacto,
atóxico, de polietileno
140
micras
em
embalagem dupla para
não
vazamento
de
sangue, resistente à
manipulação
e
transporte). Peso líquido:
05 kg. o produto deverá
apresentar
validade
mínima de 06 (seis)
meses a partir da data
de entrega. Critérios de
avaliação do produto:
deve
apresentar
no
máximo 10% de gordura
e isenta de tecidos
inferiores como: ossos,
cartilagens,
gordura
parcial,
tendões,
coágulos
e
nódulos
linfáticos.
Não
será
permitida a obtenção do
produto a partir de
moagem
de
carnes
oriundas da raspa de
ossos
e
carne
mecanicamente
separada a carne deve:
apresentar
aspectos
próprios, não amolecidos
e nem pegajosa, cor,
cheiro e sabor próprio
sem
machas
esverdeadas; estar livre
de parasitas, sujidades e
substância
qualquer
contaminante que possa
alterá-la ou encobrir
qualquer
alteração.
Deverá estar rotulada
em acordo com a
legislação
vigente,
atendendo as normas de
inspeção municipal ou
estadual ou federal,
constando
obrigatoriamente registro
no SIF (Serviço de
Inspeção Federal) ou

DIÁRIO DO SUDOESTE
18 de agosto de 2020

ALBERTI

21,10

21.100,00

MIOLAR

17,29

17.290,00

Deverá estar rotulada
em acordo com a
legislação
vigente,
atendendo as normas de
inspeção municipal ou
estadual ou federal,
constando
obrigatoriamente registro
no SIF (Serviço de
Inspeção Federal) ou
SIE
(Serviço
de
Inspeção Estadual) ou
SIM
(Serviço
de
Inspeção Municipal) e
quanto as características
microbiológicas
deve
obedecer a legislação da
ANVISA
(Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária).
FILÉ
DE
TILÁPIAInspecionada, categoria
primeira,
in
natura,
congelada.
Com
aspecto, cor e cheiro
característicos.
Acondicionada
em
embalagem primária de
polietileno
atóxica
transparente, resistente,
hermeticamente
fechada,
devidamente
selada e rotulada, com

DIÁRIO DO SUDOESTE
18 de agosto de 2020

66

99
99

1.200,00

60,00
60,00

KG

UN
UN

15

COSTA
MAR

identificaçãododoproduto,
produto,
identificação
marca/procedência,
marca/procedência,
especificação dodopeso,
peso,
especificação
prazo de
devalidade,
validade,que
que
prazo
deveráser
sernonomínimo
mínimo
deverá
dede
trêsmeses
mesesa acontar
contardada
três
data da
da entrega
entrega e e
data
tambémem
emembalagem
embalagem
também
secundárianas
nasmesmas
mesmas
secundária
característicaspara
paranão
não
características
vazamentodedesangue.
sangue.
vazamento
AA
carne deverá
deverá estar
estar
carne
rotuladaem
emacordo
acordo
com
rotulada
com
legislação vigente,
vigente,
aa legislação
atendendoasasnormas
normas
atendendo
dede
inspeção
municipal,
inspeção
municipal,
estadual ouou federal,
federal,
estadual
constando
constando
obrigatoriamente
registro
obrigatoriamente
registro
no SIF
SIF (Serviço
(Serviço dede
no
Inspeção Federal)
Federal) ouou
Inspeção
SIE
(Serviço
SIE
(Serviço
dede
Inspeção Estadual)
Estadual)ouou
Inspeção
SIM
(Serviço
SIM
(Serviço
dede
Inspeção Municipal)
Municipal) e e
Inspeção
quantoas
ascaracterísticas
características
quanto
microbiológicas deve
deve
microbiológicas
obedecera alegislação
legislação
obedecer
dada
ANVISA
(Agência
ANVISA
(Agência
Nacional dede Vigilância
Vigilância
Nacional
Sanitária).
Sanitária).
ORÉGANO desidratado
desidratado INCAS
INCAS
ORÉGANO
pacote de
de 5050grgr- -O O
pacote
produto
deverá
produto
deverá
apresentar registro
registro nono
apresentar
órgão competente.
competente.Não
Não
órgão
deverá
apresentar
deverá
apresentar
misturasinadequadas
inadequadas
misturas
aoao
produto, presença
presença dede
produto,
impurezas,formação
formaçãodede
impurezas,
grumos,coloração
coloraçãoclara
clara
grumos,
demais,sabor
saboralterado
alterado
demais,
e e
peso insatisfatório.
insatisfatório. A A
peso
embalagem deve
deveestar
estar
embalagem
intacta,
prazo dede
intacta,
prazo
validademínimo
mínimodede0606
validade
mesesa apartir
partirdadadata
data
meses
de entrega.
entrega. OBS:
OBS: O O
de
produto das
das marcas
marcas
produto
INCAS / / GERIBA
GERIBA já já
INCAS
foram
testados e e
foram
testados
aprovados
pela
aprovados
pela
comissão dede análise
análise
comissão
sensorial dodomunicípio.
município.
sensorial
Caso oo mesmo
mesmo seja
seja
Caso
apresentado
apresentado
nana
proposta, não
não haverá
haverá
proposta,
prévia necessidade
necessidadedede
prévia
apresentação
apresentação
dede
amostra, salvo
salvo sob
sob
amostra,
solicitação
solicitação
dodo
Responsável Técnico.
Técnico.
Responsável
Do contrário,
contrário, sese fazfaz
Do
necessáriaa aamostra
amostra
necessária
nono
dia da
da Licitação
Licitação para
para
dia
realização dede teste
teste
realização
sensorial.
sensorial.

27,85

5,695,69

Publicações legais

250,00

UN

18

50,00

UN

19

50,00

UN

29

250,00

CX

30

15,00

UN

33.420,00

31

341,40
341,40

32

70,00

150,00

UN

PA
C

33

250,00

PA
C

42

500,00

UN

VALOR
R$ 136.161,40
136.161,40(cento
(centoe etrinta
trinta
e seis
cento
VALOR TOTAL:
TOTAL: R$
e seis
milmil
cento
e e
sessenta
um reais
reais eequarenta
quarentacentavos).
centavos).
sessenta e um
ENTREGA:
02
(dois)
dias.
ENTREGA: 02 (dois) dias.
VIGÊNCIA:
06 (seis)
(seis) meses.
meses.
VIGÊNCIA: 06
DATA
ASSINATURA:13
13de
deagosto
agosto
2020.
DATA DA ASSINATURA:
dede
2020.
Mangueirinha,
13 de
de agosto
agostode
de2020.
2020.
Mangueirinha, 13
PUBLIQUE-SE
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO
CONVÊNIOS
DIVISÃO CONTRATOS
CONTRATOS EECONVÊNIOS
EXTRATO
DA ATA
ATA DE
DEREGISTRO
REGISTRODE
DE
PREÇO
100/2020
EXTRATO DA
PREÇO
N°N°
100/2020
REFERENTE
PREGÃOPRESENCIAL
PRESENCIALNºNº
052/2020–
PMM
REFERENTE PREGÃO
052/2020–
PMM
ORGAO
MUNICÍPIODE
DE
MANGUEIRINHA
– PR.
ORGAO GERENCIADOR:
GERENCIADOR: MUNICÍPIO
MANGUEIRINHA
– PR.
FORNECEDOR
REGISTRADO:RRCCFERREIRA
FERREIRA
E CIA
LTDA
FORNECEDOR REGISTRADO:
E CIA
LTDA
CNPJ/MF
11.399.644/0001-10
CNPJ/MF n.º 11.399.644/0001-10
OBJETO:
Fornecimento de
degêneros
gênerosalimentícios
alimentícios
para
atender
OBJETO: Fornecimento
para
atender
aosaos
programas
(benefícios eventuais)
eventuais) projetos
projetossociais
sociaise ediversas
diversas
programas (benefícios
secretarias
desta
municipalidade.
secretarias desta municipalidade.
Ite
Ite
m
m
22

Quant
Quant
500,00
500,00

Uni
Uni
d.
d.
KG
KG

33

2.000,00
2.000,00

KG
KG

44

300,00
300,00

PA
PA
C
C

11
11

100,00
100,00

PA
PA
C
C

15

250,00

UN

18

50,00

UN

Especificação
Preço Preço
Preço
Especificação
Ma MaPreço
Unit. TotalTotal
rca rca Unit.
ABÓBORAININNATURANATURACaboutiá,
com CA CA 2,802,80 1.400,00
1.400,00
ABÓBORA
Caboutiá,
com
tamanho eecor
coruniformes,
uniformes,sem
sem
lesões, NT NT
tamanho
lesões,
perfuraçõese ecortes.
cortes.
perfurações
U U
ABOBRINHAININNATURANATURAprimeira, CA CA 1,951,95 3.900,00
3.900,00
ABOBRINHA
DeDe
primeira,
apresentandograu
graudede
maturação
apresentando
maturação
tal tal
queque NT NT
lhe permita
permitasuportar
suportara amanipulação,
manipulação,
lhe
o oU U
transporte e e a a conservação
conservação emem
transporte
condiçõesadequadas
adequadaspara
para
consumo.
condições
o o
consumo.
Comausência
ausênciadedesujidades,
sujidades,
parasitos
Com
parasitos
e e
larvas.
larvas.
ACHOCOLATADOEM
EMPO,
PO,a a
base
2.097,00
ACHOCOLATADO
base
de de DE DE 6,996,99 2.097,00
açucar, cacau
cacau em
em pó,
pó,maltodextrina,
maltodextrina, CA CA
açucar,
complexo vitamInico,
vitamInico,salsale elecitina
lecitina
complexo
de de SA SA
soja, ee outros
outrosingredientes
ingredientespermitidos
permitidos
soja,
pela legislação
legislaçãoEmbalagem:
Embalagem:pacote
pacote
pela
de de
polietilenode
de1kg,
1kg,
polietileno
AMIDO
DE
MILHO,
produto
amiláceo
299,00
AMIDO DE MILHO, produto amiláceo
AP AP 2,992,99 299,00
extraídodo
domilho,
milho,fabricado
fabricado
a partir
extraído
a partir
de de TI TI
matériasprimas
primassãs,
sãs,limpas,
limpas,
isentas
matérias
isentas
de de
matérias terrosas
terrosas e e parasitos,
parasitos,nãonão
matérias
podendo estar
estar úmido,
úmido,fermentado
fermentado
podendo
ou ou
rançoso,deve
deveestar
estar
sob
a forma
rançoso,
sob
a forma
de de
pó pó
e e
produzir ligeira
ligeira crepitação
crepitação quando
quando
produzir
comprimido entre
entreososdedos,
dedos,umidade
umidade
comprimido
máximade
de14%,
14%,acidez
acidez
2,5%,
mínimo
máxima
dede
2,5%,
mínimo
de84%
84%de
deamido
amidoe eresíduo
resíduo
mineral
de
mineral
fixofixo
de 0,2%,
0,2%, não
não contendo
contendo glúten,
glúten,
de
acondicionadoem
emembalagem
embalagemplástica
plástica
acondicionado
de polietileno leitoso de 1 kg, original do
fabricante, com
especificações do
produto, informações do fabricante,
prazo de validade, produto isento de
registro no Ministério da Agricultura Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou
Serviço de Inspeção Estadual (SIE).
OBS: O produto das marcas APTI /
LORENZ já foram testados e aprovados
pela comissão de análise sensorial do
município.
Caso
o
mesmo
seja
apresentado na proposta, não haverá
prévia necessidade de apresentação de
amostra, salvo sob solicitação do
Responsável Técnico. Do contrário, se
faz necessária a amostra no dia da
Licitação para realização de teste
sensorial.
BALAS
(MASTIGÁVEIS)
sabores PI
6,79
1.697,50
diversos (embalagem com mínimo 600 g) ET
contendo informações do produto, data RI
de fabricação e prazo de validade.
B
O
N
BARRA DE CHOCOLATE - fracionado CL
17,89
894,50
Branco,
embalagem
de
1kg. AS

faz necessária a amostra no dia da
Licitação para realização de teste
sensorial.
BALAS
(MASTIGÁVEIS)
sabores
diversos (embalagem com mínimo 600 g)
contendo informações do produto, data
de fabricação e prazo de validade.

43

300,00

UN

44

1.000,00

UN

45

250,00

UN

47

250,00

UN

BARRA DE CHOCOLATE - fracionado
Branco,
embalagem
de
1kg.
Ingredientes: açúcar, gordura vegetal
fracionada, soro de leite em pó, leite em
pó integral, manteiga de cacau,
emulsificantes: lecitina de soja e
polirricinoleato
de
poliglicerol,
e
aromatizantes. Sem glúten.
BARRA DE CHOCOLATE Fracionado ao
leite, embalagem de 1kg. Ingredientes:
açúcar, gordura vegetal fracionada, soro
de leite em pó, leite em pó integral,
manteiga de cacau, emulsificantes:
lecitina de soja e polirricinoleato de
poliglicerol,
e aromatizantes.
Sem
Glúten.
CALDO DE GALINHA - (Caixa com 6
tabletes) contendo informações do
produto, data de fabricação e prazo de
validade.
CANELA EM CASCA pau ou rama,
embalagem: pacote com 10 gr, o produto
deverá apresentar registro no órgão
competente. A embalagem deve esta
intacta, prazo de validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega. OBS:
O produto das marcas INCAS / APTI já
foram testados e aprovados pela
comissão de análise sensorial do
município.
Caso
o
mesmo
seja
apresentado na proposta, não haverá
prévia necessidade de apresentação de
amostra, salvo sob solicitação do
Responsável Técnico. Do contrário, se
faz necessária a amostra no dia da
Licitação para realização de teste
sensorial.
CANELA EM PÓ embalagem com 10 gr,
com textura fina e homogênea, deverá
apresentar registro no órgão competente.
Não
deverá
apresentar
misturas
inadequadas ao produto, presença de
impurezas,
formação
de
grumos
coloração claro demais, sabor alterado e
peso insatisfatório. A embalagem deve
esta intacta, prazo de validade mínima
de 6 meses a partir da data de entrega.
OBS: O produto da marca INCAS já foi
testado e aprovado pela comissão de
análise sensorial do município. Caso o
mesmo seja apresentado na proposta,
não haverá prévia necessidade de
apresentação de amostra, salvo sob
solicitação do Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária a amostra no
dia da Licitação para realização de teste
sensorial.
CANJICA
DE
MILHO
BRANCA/AMARELA tipo 1, embalagem
de 500 gr. A embalagem deve esta
intacta, prazo de validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega. OBS:
O produto das marcas PINDUCA /
INCAS / YOKI já foram testados e
aprovados pela comissão de análise
sensorial do município. Caso o mesmo
seja apresentado na proposta, não
haverá
prévia
necessidade
de
apresentação de amostra, salvo sob
solicitação do Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária a amostra no
dia da Licitação para realização de teste
sensorial.
CANJIQUINHA DE MILHO tipo 1
embalagem de 500 gr. A embalagem
deve esta intacta, prazo de validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega. OBS: O produto das marcas
PINDUCA / INCAS / ZAELI já foram
testados e aprovados pela comissão de
análise sensorial do município. Caso o
mesmo seja apresentado na proposta,
não haverá prévia necessidade de
apresentação de amostra, salvo sob
solicitação do Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária a amostra no
dia da Licitação para realização de teste
sensorial.
CHÁ MATE, sabor natural para infusão,
tostado. Embalagem com mínimo 250 gr.
Livre de parasitas, mofo e de qualquer
substância nociva, odores estranhos,
prazo de validade mínimo de 06 meses a
partir da data de entrega. OBS: O
produto da marca MATTE LEÃO já foi
testado e aprovado pela comissão de

análise sensorial do município. Caso o
mesmo seja apresentado na proposta,
não haverá prévia necessidade de
apresentação de amostra, salvo sob
solicitação do Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária a amostra no
dia da Licitação para realização de teste
sensorial.
CHÁ
SABORES
EM
SACHÊS,
embalagem: caixa contendo mínimo 10
unidades (CAMOMILA, CIDREIRA E
ERVA DOCE). Validade de 06 meses no
momento da entrega. OBS: O produto da
marca MATTE LEÃO já foi testado e
aprovado pela comissão de análise
sensorial do município. Caso o mesmo
seja apresentado na proposta, não
haverá
prévia
necessidade
de
apresentação de amostra, salvo sob
solicitação do Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária a amostra no
dia da Licitação para realização de teste
sensorial.
CHOCOLATE EM PÓ, Produto obtido
pela mistura do cacau em pó a partir de
matéria prima sã e limpa, isenta de
matéria terrosa, detritos, cascas de
semente, pó homogêneo, cor própria,
cheiro característico, sabor doce e
próprio, apresentando de 30% a 40% de
cacau, com validade de 180 dias após a
entrega do produto no estoque da
merenda escolar. O mesmo deverá estar
de acordo com a NTA-40 do Decreto
Estadual nº 12.486de 20/10/78. A
embalagem deverá ser em caixas, latas
ou sacos plástico atóxicos de 500g à1
kg, com data de fabricação, prazo de
validade e nº do lote. OBS: O produto da
marca APTI já foi testado e aprovado
pela comissão de análise sensorial do
município. Caso o mesmo seja
apresentado na proposta, não haverá
prévia necessidade de apresentação de
amostra, salvo sob solicitação do
Responsável Técnico. Do contrário, se
faz necessária a amostra no dia da
Licitação para realização de teste
sensorial.
CHOCOLATE
GRANULADO
embalagem com minimo 400gr. - produto
em condições adequadas de consumo,
embalagem contendo informações do
produto, data de fabricação e prazo de
validade.
COCO RALADO sem açúcar, sem
glúten, desidratado contendo polpa de
coco, parcialmente desengordurada.
Embalagem de no mínimo 100g, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
líquido. O produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério
da Saúde. OBS: O produto das marcas
APTI / PINDUCA / ZAELI já foram
testados e aprovados pela comissão de
análise sensorial do município. Caso o
mesmo seja apresentado na proposta,

PI
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N
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SY

6,79

1.697,50

17,89
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CL
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17,89
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1,09

272,50
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0,94

14,10
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0,84

1,89
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25,00

UN

52

100,00

UN

53

350,00

UN

54

250,00

UN

56

50,00

UN

57

100,00

UN

58

30,00

UN

59

130,00

UN

60

130,00

PA
C

61

250,00

PA
C

58,80

283,50

IN
CA
S

1,79

447,50

PR
EN
DA

5,39

2.695,00

PR
EN
DA

2,49

747,00

AP
TI

5,59

5.590,00

IN
CA
S

5,99

1.497,50

AP
TI

2,78

695,00

Embalagem de no mínimo 100g, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
líquido. O produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério
da Saúde. OBS: O produto das marcas
APTI / PINDUCA / ZAELI já foram
testados e aprovados pela comissão de
análise sensorial do município. Caso o
mesmo seja apresentado na proposta,
não haverá prévia necessidade de
apresentação de amostra, salvo sob
solicitação do Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária a amostra no
dia da Licitação para realização de teste
sensorial.
COLORÍFICO (colorau) alimentício, pó
fino, a base de urucum, cor alaranjada,
acondicionado em pacote com mínimo
500 gramas, validade mínima de 06
meses, contados a partir da data de sua
entrega. OBS: O produto da marca APTI
já foi testado e aprovado pela comissão
de análise sensorial do município. Caso
o mesmo seja apresentado na proposta,
não haverá prévia necessidade de
apresentação de amostra, salvo sob
solicitação do Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária a amostra no
dia da Licitação para realização de teste
sensorial.
CRAVO DA ÍNDIA. Obtido do botão floral
de espécime genuína de coloração pardo
escura, cheiro e sabor próprios, isento de
detritos do próprio produto e impurezas
dos grãos ou sementes. Validade mínima
de 10 meses a contar da entrega.
Embalado em embalagem plástica
transparente, fornecido em pacotes de
10 g. OBS: O produto da marca INCAS
já foi testado e aprovado pela comissão
de análise sensorial do município. Caso
o mesmo seja apresentado na proposta,
não haverá prévia necessidade de
apresentação de amostra, salvo sob
solicitação do Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária a amostra no
dia da Licitação para realização de teste
sensorial.
CREME DE LEITE UHT elaborado com
gordura láctea, contendo 25% a 30% de
gordura, fabricado a partir de matéria
prima selecionada, validade mínima de
03 meses e embalagem tetra Pack com
200 gr. (caixinha) com peso líquido de
200g. OBS: O produto das marcas
FRIMESA
/
SANTA
CLARA
/
PIRACANJUBA já foram testados e
aprovados pela comissão de análise
sensorial do município. Caso o mesmo
seja apresentado na proposta, não
haverá
prévia
necessidade
de
apresentação de amostra, salvo sob
solicitação do Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária a amostra no
dia da Licitação para realização de teste
sensorial.
DOCE DE FRUTAS/LEITE pastoso,
resultante do processamento adequado
das partes comestíveis desintegradas de
frutas ou vegetais ou leite, com
açúcares, com ou sem adição de água,
pectina, ajustador do Ph e outros
ingredientes e aditivos permitidos por
estes padrões até uma consistência
apropriada,
sendo
finalmente,
acondicionada de forma a assegurar sua
perfeita
conservação.
Deve
ser
produzido de acordo com as normas de
boas práticas de fabricação, em
estabelecimento possuidor de licença
sanitária. Fornecimento: embalagens
plásticas atóxicas ou de vidro com
mínimo 900 gr. OBS: O produto das
marcas FRIREGGIO / OLIVEIRA já
foram testados e aprovados pela
comissão de análise sensorial do
município. Caso o mesmo seja
apresentado na proposta, não haverá
prévia necessidade de apresentação de
amostra, salvo sob solicitação do
Responsável Técnico. Do contrário, se
faz necessária a amostra no dia da
Licitação para realização de teste
sensorial.
ERVA DOCE- Embalagem com mínimo
10gr, produto em condições adequadas
de consumo, embalagem contendo
informações do produto, data de
fabricação e prazo de validade.
ERVILHA, grãos inteiros de ervilhas
cozida, com líquido, isento de sujidades,
parasitos e larvas. Cor: verde odor:
característico,
isento
de
odores
estranhos. Sabor: característico, isento
de sabores estranhos. Validade mínima
de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega do produto. Embalagem lata,
caixa ou saches com no mínimo 200 gr.
OBS: O produto das marcas QUERO /
FUGINI já foram testados e aprovados
pela comissão de análise sensorial do
município. Caso o mesmo seja
apresentado na proposta, não haverá
prévia necessidade de apresentação de
amostra, salvo sob solicitação do
Responsável Técnico. Do contrário, se
faz necessária a amostra no dia da
Licitação para realização de teste
sensorial.
ESSÊNCIA DE BAUNILHA, embalagem
com mínimo 30ml.
EXTRATO DE TOMATE, concentrado.
Não podendo estar violada, ou
amassada, livre de parasitas e de
qualquer substância nociva, odores
estranhos, prazo de validade mínima de
06 meses a partir da data de entrega.
Ingredientes: tomate, sal e açúcar.
Embalagem com mínimo 850 gr. OBS: O
produto das marcas D’AJUDA /
ELEFANTE / QUERO já foram testados
e aprovados pela comissão de análise
sensorial do município. Caso o mesmo
seja apresentado na proposta, não
haverá
prévia
necessidade
de
apresentação de amostra, salvo sob
solicitação do Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária a amostra no
dia da Licitação para realização de teste
sensorial.
FARINHA DE MILHO tipo biju amarelo
de primeira qualidade, embalada em
saco plástico resistente. No seu rótulo
deve conter informação nutricional, sobre
o glúten, prazo de validade visível e lote.
Embalagem de 01 kg. OBS: O produto
da marca CINDERELA já foi testado e
aprovado pela comissão de análise
sensorial do município. Caso o mesmo
seja apresentado na proposta, não
haverá
prévia
necessidade
de
apresentação de amostra, salvo sob
solicitação do Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária a amostra no
dia da Licitação para realização de teste
sensorial.
FARINHA DE TRIGO, especial tipo 1,
contendo glúten, produto obtido a partir
de cereal limpo desgerminado, são,
isento de matéria terrosa e em perfeito
estado de conservação, não poderá
estar úmida, fermentada ou rançosa,
deve ter aspecto de pó fino, cor branca
ou ligeiramente amarelada, cheiro e
sabor próprios, com uma extração
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sensorial.
FARINHA DE TRIGO, especial tipo 1,
contendo glúten, produto obtido a partir
de cereal limpo desgerminado, são,
isento de matéria terrosa e em perfeito
estado de conservação, não poderá
estar úmida, fermentada ou rançosa,
deve ter aspecto de pó fino, cor branca
ou ligeiramente amarelada, cheiro e
sabor próprios, com uma extração
máxima de 20% e com teor máximo de
cinzas de 0,68%, com no mínimo 6% de
glúten seco de lipídio acondicionada em
embalagem de papel de 5 Kg, original do
fabricante, com especificações do
produto, informações do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade de no
mínimo 4 meses, enriquecida com ferro e
ácido fólico, produto isento de registro no
Ministério da Agricultura - Serviço de
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de
Inspeção Estadual (SIE). OBS: O
produto das marcas COAMO / BOLSON
/ SAN RAFAEL já foram testados e
aprovados pela comissão de análise
sensorial do município. Caso o mesmo
seja apresentado na proposta, não
haverá
prévia
necessidade
de
apresentação de amostra, salvo sob
solicitação do Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária a amostra no
dia da Licitação para realização de teste
sensorial.
FEIJÃO CARIOCA, novo, de 1ª
qualidade, constituído de no mínimo 90 a
98% de grãos inteiros e íntegros, sem a
presença de grãos mofados e/ou
cartuchos, na cor característica e
variedade correspondente de tamanho e
formato naturais, maduros, limpos e
secos, não contendo glúten, com valor
nutricional para porção de 100g: 22g de
proteína, 1,6g de lipídios e 60,8g de
carboidratos,
acondicionado
em
embalagem plástica de polipropileno,
transparente, resistente, de 1Kg, original
do fabricante, com especificações do
produto, informações do fabricante, data
de fabricação, prazo de validade mínimo
de 6 meses e lote, produto isento de
registro no Ministério da Agricultura Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou
Serviço de Inspeção Estadual (SIE).
OBS: O produto da marca FEMILLA já foi
testado e aprovado pela comissão de
análise sensorial do município. Caso o
mesmo seja apresentado na proposta,
não haverá prévia necessidade de
apresentação de amostra, salvo sob
solicitação do Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária a amostra no
dia da Licitação para realização de teste
sensorial.
FEIJÃO PRETO tipo 1, novo, constituído
de no mínimo 90 a 98% de grãos inteiros
e íntegros, sem a presença de grãos
mofados e/ou cartuchos, na cor
característica
e
variedade
correspondente de tamanho e formato
naturais, maduros, limpos e secos, não
contendo glúten, com valor nutricional
para
porção
de
100g
de
aproximadamente: 12,2g de carboidrato,
22g de proteína e 0,3g de lipídio,
acondicionado em embalagem plástica
de polipropileno, transparente, resistente,
de 1Kg, original do fabricante, com
especificações do produto, informações
do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade mínimo de 6 meses e lote,
produto isento de registro no Ministério
da Agricultura - Serviço de Inspeção
Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção
Estadual (SIE). OBS: O produto da
marca FEMILLA já foi testado e
aprovado pela comissão de análise
sensorial do município. Caso o mesmo
seja apresentado na proposta, não
haverá
prévia
necessidade
de
apresentação de amostra, salvo sob
solicitação do Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária a amostra no
dia da Licitação para realização de teste
sensorial.
FERMENTO BIOLÓGICO, seco para
pão, ausente de qualquer característica
que não seja inerente ao produto.
Embalagens íntegras e livres de
sujidades. Prazo de validade de no
mínimo 06 meses a partir da entrega do
produto. Fornecimento: embalagem de
500g. OBS: O produto da marca APTI já
foi testado e aprovado pela comissão de
análise sensorial do município. Caso o
mesmo seja apresentado na proposta,
não haverá prévia necessidade de
apresentação de amostra, salvo sob
solicitação do Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária a amostra no
dia da Licitação para realização de teste
sensorial.
FERMENTO QUÍMICO seco para bolo,
pó fino, homogêneo, coloração branca,
produto
formado
de
substâncias
químicas que por influência do calor e/ou
umidade produz desprendimento gasoso
capaz de expandir massas elaboradas
com farinhas, amidos ou féculas,
aumentando-lhes o volume e a
porosidade, não contendo glúten,
acondicionado em embalagem de 250 gr.
original
do
fabricante,
com
especificações do produto, informações
do fabricante, prazo de validade e lote,
produto isento de registro no Ministério
da Agricultura - Serviço de Inspeção
Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção
Estadual (SIE). OBS: O produto da
marca APTI já foi testado e aprovado
pela comissão de análise sensorial do
município. Caso o mesmo seja
apresentado na proposta, não haverá
prévia necessidade de apresentação de
amostra, salvo sob solicitação do
Responsável Técnico. Do contrário, se
faz necessária a amostra no dia da
Licitação para realização de teste
sensorial.
GELATINA DIET embalagem com
identificação do produto, rótulo com
ingredientes, valor nutricional, peso,
fabricante, data de fabricação e validade.
Validade mínima de 06 meses a contar
da data de entrega, em diversos
sabores. Composição: gelatina, sal,
maltodextrina, vitamina c, sulfato de
zinco, vitamina a, d, selênio, regulador
de acidez, ácido fumárico e citrato de
sódio,
aromatizante,
edulcorantes
artificiais ciclamato de sódio, aspartame
e sacarina sódica. Não contém glúten.
Isento de açúcar. OBS: O produto da
marca LOWÇUCAR já foi testado e
aprovado pela comissão de análise
sensorial do município. Caso o mesmo
seja apresentado na proposta, não
haverá
prévia
necessidade
de
apresentação de amostra, salvo sob
solicitação do Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária a amostra no
dia da Licitação para realização de teste
sensorial.
GELATINA EM PÓ, produto constituído
de gelatina comestível em pó, sal,
açúcar, acidulante, aromatizantes e
corantes artificiais, não contendo glúten,
com ausência de sujidades, parasitos e

B
OL
S
O
N

FE
MI
LA

CA
NT
U

AP
TI

AP
TI

LO
W
Ç
U
CA
R

AP
TI

12,99

3.247,50

70

6,99

5,87

13,68

4,14

2,99

0,89

349,50

Publicações legais

700,00

UN

73

1.500,00

KG

78

100,00

UN

880,50

80

500,00

UN

81

30,00

UN

82

1.500,00

KG

1.368,00

85

1.500,00

KG

86

500,00

KG

621,00

90

1.000,00

KG

92

400,00

UN

598,00

623,00
93

apresentação de amostra, salvo sob
solicitação do Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária a amostra no
dia da Licitação para realização de teste
sensorial.
GELATINA EM PÓ, produto constituído
de gelatina comestível em pó, sal,
açúcar, acidulante, aromatizantes e
corantes artificiais, não contendo glúten,
com ausência de sujidades, parasitos e
larvas, composição nutricional na porção
de 15,4g de gelatina preparada: 13g de
carboidrato, 1g de proteína e 0g de
gorduras totais, acondicionada em caixas
de no mínimo 35g, original do fabricante,
enriquecida com vitaminas A, C e E, com
especificações do produto, informações
do fabricante, prazo de validade e lote,
produto isento de registro no Ministério
da Agricultura - Serviço de Inspeção
Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção
Estadual (SIE). SABORES: cereja, kiwi,
abacaxi e uva. OBS: O produto das
marcas APTI / DR. OETKER já foram
testados e aprovados pela comissão de
análise sensorial do município. Caso o
mesmo seja apresentado na proposta,
não haverá prévia necessidade de
apresentação de amostra, salvo sob
solicitação do Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária a amostra no
dia da Licitação para realização de teste
sensorial.
LARANJA de primeira, in natura, fresca,
de tamanho médio, sabor adocicado,
sem ferimentos ou defeitos, não deve
ceder à pressão com os dedos,
apresentando grau de maturação
adequado (não pode estar verde), tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo.
Com ausência de sujidades, parasitas e
larvas, de acordo com a Resolução
vigente da ANVISA/PR.
LENTILHA de primeira qualidade, nova,
constituído de grãos inteiros e sadios,
com umidade permitida em lei, isento de
material terroso, sujidades e mistura de
outras espécies, isento de processos de
fermentação, mofo, odor estranho e
substâncias nocivas à saúde. Deve
possuir registro no Ministério da
Agricultura. O produto deverá ser da
safra corrente. Características sensoriais
(organolépticas): aspecto de grãos; cor,
odor e sabor próprios. Embalagem deve
ser limpa, resistente e estar intacta, em
bom estado de conservação e higiene.
Prazo de validade de no mínimo 6 meses
a partir da entrega do produto.
Embalagem de 500 gr. OBS: O produto
das marcas BONIELA / GERIBA já foram
testados e aprovados pela comissão de
análise sensorial do município. Caso o
mesmo seja apresentado na proposta,
não haverá prévia necessidade de
apresentação de amostra, salvo sob
solicitação do Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária a amostra no
dia da Licitação para realização de teste
sensorial.
LINGUIÇA
TIPO
CALABRESAEmbalagem com no minimo 400g,
produto em condições adequadas de
consumo,
embalagem
contendo
informações do produto, data de
fabricação e prazo de validade.
LOURO DESIDRATADO- Embalgem
com no minimo 50g, produto em
condições adequadas de consumo,
embalagem contendo informações do
produto, data de fabricação e prazo de
validade.
MAÇÃ GALA/FUJI de primeira qualidade,
tamanho médio e grande, com casca sã,
sem rupturas e pancadas na casca.
Apresentando tamanho e cor uniformes,
com polpa firme e intacta, devendo ser
bem desenvolvidas e maduras. Devem
ser frescas, sem danos físicos ou
mecânicos, isenta de partes pútridas.
Embalagem:
em
sacos
plásticos
resistentes,
conforme
quantidade
solicitada, apresentando na embalagem
etiqueta de pesagem. De acordo com a
Resolução vigente da ANVISA/PR. O
produto deverá ser transportado em
carro apropriado para a temperatura
exigida, pelo produto para manter sua
temperatura e qualidade, desde a saída
do mercado até a entrega no
estabelecimento, às caixas de entrega e
o carro devem apresentar-se em
condições higiênicas ideais, sem sujeira
e parasitas.
MAMÃO
FORMOSA
de
primeira
qualidade, in natura, apresentando grau
médio de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo, casca lisa, sem
ferimentos
ou
defeitos,
sabor
característico. Entrega deverá ser feita
em caixas plásticas vazadas e limpas. O
produto de estar com ausência de
sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com
a
Resolução
vigente
da
ANVISA/PR.
MANGA TOMMY de primeira, in natura,
apresentando grau médio de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação em condições adequadas
para o consumo, casca brilhante, polpa
firme e intacta, sem ferimentos ou
defeitos, sabor característico. Entrega
deverá ser feita em caixas plásticas
vazadas e limpas. O produto de estar
com ausência de sujidades, parasitas e
larvas, de acordo com a Resolução
vigente da ANVISA/PR.
MELANCIA de primeira. As frutas devem
ser limpas, firme, com polpa tenra, de
cor, aroma e sabor característico, sem
sem
podridão.
E
apresentar-se
deformação e ausentes de danos
mecânicos
e
doenças.
Deverá
apresentar grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo.
Com ausência de sujidades, parasitos e
larvas. Deve estar de acordo com a
Resolução vigente da ANVISA/PR.
MILHO PARA PIPOCA de primeira
qualidade com adequado estouro dos
grãos. Isento de sujidades, mofos,
insetos e outros grãos. Embalagem deve
estar íntegra, transparente, não violada,
contendo dados de identificação do
produto. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega.
Fornecimento: pacote de 500g. de
acordo com a resolução vigente da
ANVISA/PR. OBS: O produto das
marcas BONIELA / ZAELI / GERIBA já
foram testados e aprovados pela
comissão de análise sensorial do
município.
Caso
o
mesmo
seja
apresentado na proposta, não haverá
prévia necessidade de apresentação de
amostra, salvo sob solicitação do
Responsável Técnico. Do contrário, se
faz necessária a amostra no dia da
Licitação para realização de teste
sensorial.
MILHO VERDE EM CONSERVA simples
grãos inteiros, tamanho e coloração
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comissão de análise sensorial do
município. Caso o mesmo seja
apresentado na proposta, não haverá
prévia necessidade de apresentação de
amostra, salvo sob solicitação do
Responsável Técnico. Do contrário, se
faz necessária a amostra no dia da
Licitação para realização de teste
sensorial.
MILHO VERDE EM CONSERVA simples
grãos inteiros, tamanho e coloração
uniforme. Produto preparado com grãos
de milho previamente debulhados,
envasados e cozidos ou pré-cozidos,
imersos em líquido de cobertura
apropriada, submetidos a processo
tecnológico adequado, antes ou depois
de hermeticamente fechados nos
recipientes utilizados a fim de evitar sua
alteração. Embalagem com 200 gr. OBS:
O produto das marcas QUERO / FUGINI
já foram testados e aprovados pela
comissão de análise sensorial do
município. Caso o mesmo seja
apresentado na proposta, não haverá
prévia necessidade de apresentação de
amostra, salvo sob solicitação do
Responsável Técnico. Do contrário, se
faz necessária a amostra no dia da
Licitação para realização de teste
sensorial.
NÉCTAR DE FRUTA sabor uva e
abacaxi e morango, sem adição de
açúcares e conservantes, o produto
deverá estar de acordo com a NTA 02 e
22 (decreto 12.342/78). Ingredientes
mínimos: água, suco concentrado,
demais
ingredientes,
desde
que
permitidos por legislação e que não
descaracterize o produto. Deverá ser
isento de gorduras. Sem adição de
açúcar. Embalagem primária: tetra Pack
de 200 ml com canudo. Deverá dispor de
no mínimo 05 meses de validade. OBS:
O produto das marcas MAGUARY / DEL
VALLE / DO BEM já foram testados e
aprovados pela comissão de análise
sensorial do município. Caso o mesmo
seja apresentado na proposta, não
haverá
prévia
necessidade
de
apresentação de amostra, salvo sob
solicitação do Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária a amostra no
dia da Licitação para realização de teste
sensorial.
NOZ MOSCADA amêndoa seca, isenta
de sujidades, mofos, insetos e outras
substâncias estranhas ao produto.
Embalagem de 08 gr. OBS: O produto
das marcas INCAS / GERIBA já foram
testados e aprovados pela comissão de
análise sensorial do município. Caso o
mesmo seja apresentado na proposta,
não haverá prévia necessidade de
presentação de amostra, salvo sob
solicitação do Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária a amostra no
dia da Licitação para realização de teste
sensorial.
PEITO DE FRANGO c/osso, congelado
de primeira qualidade. O produto não
deverá conter materiais estranhos ao
processo de industrialização, não poderá
apresentar sinais de recongelamento no
momento da entrega, como gelo
avermelhado ou líquidos pegajosos na
embalagem, e deverá seguir os padrões
macro e microscópicos estabelecidos
pela resolução, será considerada
imprópria e será recusada a embalagem
defeituosa ou inadequada que exponha o
produto à contaminação e/ou à
deterioração, contendo na embalagem o
rótulo com as seguintes informações:
SIF; procedência e lote; data de
fabricação
e
validade,
endereço,
telefone, CNPJ do fornecedor e,
quantidade (peso), além da informação
nutricional.
PEPINO EM CONSERVA - Embalagem
de vidro, com peso mínimo líquido 500g peso mínimo drenado 300g, produto em
condições adequadas de consumo,
embalagem contendo informações do
produto, data de fabricação e prazo de
validade.
PESSEGO EM CALDA- Embalagem
minima de 400g, produto em condições
adequadas de consumo, embalagem
contendo informações do produto, data
de fabricação e prazo de validade.
PIRULITOS - Sabores sortidos, pacote
com mínimo 450g - contendo 50
unidades,
embalagem
contendo
informações do produto e prazo de
validade.
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PÓ P/ PUDIM sabores variados
enriquecido com vitaminas e minerais,
contendo açúcar, leite em pó, amido de
milho, cacau alcalino em pó, óleo vegetal
refinado, vitaminas A, C, D, e ferro.
Embalagem mínima de 35gr. OBS: O
produto da marca APTI já foi testado e
aprovado pela comissão de análise
sensorial do município. Caso o mesmo
seja apresentado na proposta, não
haverá
prévia
necessidade
de
apresentação de amostra, salvo sob
solicitação do Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária a amostra no
dia da Licitação para realização de teste
sensorial.
PREPARO SOLIDO ARTIFICIAL PARA
REFRESCO- Embalagem com minimo
1kg, diversos sabores, produto em
condições adequadas de consumo,
embalagem contendo informações do
produto, data de fabricação e prazo de
validade.
SABOR PARA SORVETE base para
gelados comestíveis, sabores chocolate,
blue ice, morango, nata. Embalagem
mínima de 100 gr. Ingredientes: açúcar,
amido de milho (zeamays, bacillus
thuringiensis, agrobacterium tumefaciens
estreptomyces
viridochromogenes),
acidulante: acido fumárico, (INS 297),
aromatizante artificial, corantes artificiais:
amaranto (INS 123), amarelo tartrazina
(INS 102), e amarelo crepúsculo (INS
110). Não contem glúten. OBS: O
produto da marca SELECTA já foi
testado e aprovado pela comissão de
análise sensorial do município. Caso o
mesmo seja apresentado na proposta,
não haverá prévia necessidade de
apresentação de amostra, salvo sob
solicitação do Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária a amostra no
dia da Licitação para realização de teste
sensorial.
SAGU tipo 1, grupo tapioca, subgrupo
sagu artificial, preparado com matéria
prima sã, limpa, isenta de matéria
terrosa, parasito, detrito animai ou
vegetai, com no máximo 15% de
umidade,
não
contendo
glúten,
acondicionada em embalagem plástica
de
polipropileno
resistente
e
transparente, original do fabricante, de
500g, na embalagem deverá constar
informações do fabricante, especificação
do produto, prazo de validade e lote,
produto isento de registro no Ministério
da Agricultura - Serviço de Inspeção
Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção
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vegetai, com no máximo 15% de
umidade,
não
contendo
glúten,
acondicionada em embalagem plástica
de
polipropileno
resistente
e
transparente, original do fabricante, de
500g, na embalagem deverá constar
informações do fabricante, especificação
do produto, prazo de validade e lote,
produto isento de registro no Ministério
da Agricultura - Serviço de Inspeção
Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção
Estadual (SIE). OBS: O produto das
marcas GERIBA / ZAELI já foram
testados e aprovados pela comissão de
análise sensorial do município. Caso o
mesmo seja apresentado na proposta,
não haverá prévia necessidade de
apresentação de amostra, salvo sob
solicitação do Responsável Técnico. Do
contrário, se faz necessária a amostra no
dia da Licitação para realização de teste
sensorial.
TOMATE in natura, de boa qualidade,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo.
Com ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
vigente da ANVISA/PR. O produto
deverá ser transportado em carro
apropriado para a temperatura exigida,
pelo
produto
para
manter
sua
temperatura e qualidade, desde a saída
do mercado até a entrega no
estabelecimento, às caixas de entrega e
o carro devem apresentar-se em
condições higiênicas ideais, sem sujeira
e parasitas.

DIÁRIO DO SUDOESTE
18 de agosto de 2020
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VINAGRE DE ÁLCOOL branco Embalagem de 750 ml. A embalagem
deve estar intacta, bem vedada e deve
constar: data de fabricação de no
máximo 1 mês da data de entrega do
produto, prazo de validade, informação
nutricional e ingredientes.
VINAGRE DE MAÇÃ - Embalagem de
750 ml. A embalagem deve estar intacta,
bem vedada e deve constar: data de
fabricação de no máximo 1 mês da data
de entrega do produto, prazo de
validade,
informação
nutricional
e
ingredientes. OBS: O produto da marca
CHEMIN já foi testado e aprovado pela
comissão de análise sensorial do
município.
Caso
o
mesmo
seja
apresentado na proposta, não haverá
prévia necessidade de apresentação de
amostra, salvo sob solicitação do
Responsável Técnico. Do contrário, se
faz necessária a amostra no dia da
Licitação para realização de teste
sensorial.
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VALOR TOTAL: R$ 96.316,45 (noventa e seis mil trezentos e
dezesseis reais e quanta e cinco centavos).
ENTREGA: 02 (dois) dias.
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.
DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2020.
Mangueirinha, 13 de agosto de 2020.
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 187/2019 - PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR
CONTRATADA: GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
– CLEVELÂNDIA LTDA – ME
CNPJ: 09.004.287/0001-00
OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo o aumento da
quantidade do contrato n.º 187/2019 – PMM, Conforme artigo 65,
§ 1o, da Lei n.º 8.666/1993.
DA QUANTIDADE – Adita - se a Cláusula Primeira (objeto) do
referido contrato, aumentando em 8.901486406%, tendo em vista o
parecer do engenheiro responsável, e parecer jurídico, com fulcro
no Art. 65 d Lei 8.666/93.
VALOR: Em decorrência do aumento quantitativo, o termo
contratual passa a ter mais R$ 21.871,64 (vinte e um mil oitocentos
e setenta e um reais e sessenta oito centavos). Acrescentados no
valor inicial do contrato.
Os recursos financeiros correrão da conta do município, das
dotações de 2020.
DATA DA ASSINATURA: 18 de junho de 2020.
Mangueirinha, 18 de junho de 2020.
PUBLIQUE-SE
MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO DO PARANÁ

Decreto 7374/2020, de 27 de julho de 2020. Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no
valor de R$ 250.000,00. A publicação na íntegra do ato acima se encontra disponível no
seguinte endereço eletrônico: http://www.diariooficialmunicipiocoronelvivida.pr.gov.br,
conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e alterações constantes da Lei nº
2852/2018.

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Coronel Vivida – Pr. RESOLUÇÃO Nº 05/2020. SÚMULA: Aprova a prestação
de contas FINAL FIA/PR – Programa Liberdade Cidadã. “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”.

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA
DECRETO Nº. 169/2020
Súmula: Demite a pessoa de MARIA CRISTINA DA ROSA, do cargo de Professora, em
decorrência de decisão proferida junto ao Processo Administrativo Disciplinar nº 02/2020.
ADEMIR JOSÉ GHELLER, Prefeito Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso das
atribuições que lhe são conferidas, e em conformidade com a Lei Municipal nº 1.240/90, e com o
Processo Administrativo nº 002/2020;
DECRETA:
Art. 1º - Fica demitida, a partir de 13 de agosto deste ano, a pessoa de MARIA CRISTINA DA
ROSA,RGnº7.922.386-7,
do cargo de Professora, em decorrência de decisão proferida nos autos nº 02/2020, de Processo
Administrativo Disciplinar.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 17 DE
AGOSTO DE 2020.
ADEMIR JOSÉ GHELLER
Prefeito Municipal
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL Nº 9/2020
O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e
Tecnologia, torna público que encontra-se aberto o EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA, para
INSCRIÇÃO DE TRANSPORTADORES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, interessados
em acessar o PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA, e firmarem
TERMO DE COMPROMISSO de ajuste dos Direitos e Obrigações junto ao Município de Chopinzinho/PR.
Prazo para apresentação dos envelopes: 30 (trinta) dias, após a publicação deste Aviso de Chamamento,
juntamente com a disponibilização do mesmo no sítio eletrônico do Município. Local de entrega dos
envelopes: Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Chopinzinho/PR, sito na Rua Miguel Procópio
Kurpel, nº 3.811, Bairro São Miguel, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas. Data de abertura do
envelope: Primeiro dia útil após findado o prazo previsto. Informações: Fone (46) 3242-8614. A íntegra do
Edital encontra-se no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA
Nº PORTARIA

NOME

ASSUNTO

DATA

MARIZA
FERNANDA
MEDEIROS EXONERA
DE
CARGO
12/08/2020
VIEIRA DA CUNHA
COMISSIONADO
A publicação na íntegra do (s) ato (s) acima, encontra (m)-se disponível (eis) no seguinte endereço eletrônico:
www.diariomunicipal.com.br/amp – Edição do dia 18 de agosto de 2020, respectivamente, conforme Lei Complementar nº 70, de
06 de julho de 2017.
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PORTARIA Nº.153/2020
O PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA -PR, no uso das atribuições legais previstas no
art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO: as novas orientações do Ministério da Educação, Conselho de Educação,
sobre a reorganização dos calendários escolares e a realização de atividades pedagógicas não
presenciais durante o período de Pandemia Covid-19;
CONSIDERANDO: a necessidade de reduzir as eventuais perdas para as crianças, bem como
permissão da realização de atividades pedagógicas não presenciais no Ensino Fundamental;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeada a servidora NANCI TEREZINHA ARRUDA LINDNER, como Professora
em Jornada Suplementar na Escola Municipal Doutor Arnaldo Busato, na Turma 5° Ano A –
Matutino, por tempo indeterminado a partir de 17/08/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em
contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ EM 17 DE
AGOSTO DE 2020.
ADEMIR JOSÉ GHELLER
PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº. 168/2020
Concede licença de 03 meses para concorrer às Eleições Municipais no cargo de vereador ao
servidor WAGNER PAIM.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais previstas no
art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, considerando o protocolo nº 43.870.
DECRETA:
Art. 1º - Fica concedida licença de 03 meses, para concorrer às Eleições Municipais no cargo de
vereador ao servidor público, WAGNER PAIM, portador do RG nº 7.516.554-4 SSP/PR, CPF nº
040.633.469-27, com fundamento no artigo 1º, II, I da Lei Complementar n° 064/90, de
18/05//1990.
Art. 2º - Art. 2º - A licença de que trata o artigo antecedente terá seu início em 15/08/2020
findando em 15/11/2020, devendo o beneficiado com a Licença apresentar comprovante da
homologação da candidatura pela Justiça Eleitoral.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 17 DE
AGOSTO DE 2020.
ADEMIR JOSÉ GHELLER
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 170/2020
Concede licença de 03 meses para concorrer às Eleições Municipais no cargo de vereador ao
servidor ARLEI ADALBERTO CORDEIRO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais previstas no
art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, considerando o protocolo nº 43.889.
DECRETA:
Art. 1º - Fica concedida licença de 03 meses, para concorrer às Eleições Municipais no cargo de
vereador ao servidor público, ARLEI ADALBERTO CORDEIRO, portador do RG nº 3.998.347-8
SSP/PR, CPF nº 580.980.469-15, com fundamento no artigo 1º, II, I da Lei Complementar n°
064/90, de 18/05//1990.
Art. 2º - Art. 2º - A licença de que trata o artigo antecedente terá seu início em 15/08/2020
findando em 15/11/2020, devendo o beneficiado com a Licença apresentar comprovante da
homologação da candidatura pela Justiça Eleitoral.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 17 DE
AGOSTO DE 2020.
ADEMIR JOSÉ GHELLER
MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 171/2020
Concede licença de 03 meses para concorrer às Eleições Municipais no cargo de vereador ao
servidor CARLOS NEI AIRES DE OLIVEIRA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais previstas no
art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, considerando o protocolo nº 43.860.
DECRETA:
Art. 1º - Fica concedida licença de 03 meses, para concorrer às Eleições Municipais no cargo de
vereador ao servidor público, CARLOS NEI AIRES DE OLIVEIRA, portador do RG nº 4.616.7724 SSP/PR, CPF nº 626.659.959-72, com fundamento no artigo 1º, II, I da Lei Complementar n°
064/90, de 18/05//1990.
Art. 2º - Art. 2º - A licença de que trata o artigo antecedente terá seu início em 15/08/2020
findando em 15/11/2020, devendo o beneficiado com a Licença apresentar comprovante da
homologação da candidatura pela Justiça Eleitoral.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 17 DE
AGOSTO DE 2020.
ADEMIR JOSÉ GHELLER
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 172/2020
Concede licença de 03 meses para concorrer às Eleições Municipais no cargo de vereador ao
servidor CRISTIANO DLUGOSS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais previstas no
art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, considerando o protocolo nº 43.834.
DECRETA:
Art. 1º - Fica concedida licença de 03 meses, para concorrer às Eleições Municipais no cargo de
vereador ao servidor público, CRISTIANO DLUGOSS, portador do RG nº 15.657.734-0 SSP/PR,
CPF nº 005.945.689-27, com fundamento no artigo 1º, II, I da Lei Complementar n° 064/90, de
18/05//1990.
Art. 2º - Art. 2º - A licença de que trata o artigo antecedente terá seu início em 15/08/2020
findando em 15/11/2020, devendo o beneficiado com a Licença apresentar comprovante da
homologação da candidatura pela Justiça Eleitoral.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 17 DE
AGOSTO DE 2020.
ADEMIR JOSÉ GHELLER
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 173/2020
Concede licença de 03 meses para concorrer às Eleições Municipais no cargo de vereador a
servidora EDIVENE LUCIA FERRI.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais previstas no
art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, considerando o protocolo nº 43.868.
DECRETA:
Art. 1º - Fica concedida licença de 03 meses, para concorrer às Eleições Municipais no cargo de
vereador a servidora pública, EDIVENE LUCIA FERRI, portadora do RG nº 4.646.169-0 SSP/PR,
CPF nº 040.497.249-79, com fundamento no artigo 1º, II, I da Lei Complementar n° 064/90, de
18/05//1990.
Art. 2º - Art. 2º - A licença de que trata o artigo antecedente terá seu início em 15/08/2020
findando em 15/11/2020, devendo o beneficiado com a Licença apresentar comprovante da
homologação da candidatura pela Justiça Eleitoral.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 17 DE
AGOSTO DE 2020.
ADEMIR JOSÉ GHELLER
MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 174/2020
Concede licença de 03 meses para concorrer às Eleições Municipais no cargo de vereador ao
servidor EDSON LUIZ BELO DE ARAÚJO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais previstas no
art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, considerando o protocolo nº 43.809.
DECRETA:
Art. 1º - Fica concedida licença de 03 meses, para concorrer às Eleições Municipais no cargo de
vereador ao servidor público, EDSON LUIZ BELO DE ARAÚJO, portador do RG nº 4.462.691-8
SSP/PR, CPF nº 495.843.249-34, com fundamento no artigo 1º, II, I da Lei Complementar n°
064/90, de 18/05//1990.
Art. 2º - Art. 2º - A licença de que trata o artigo antecedente terá seu início em 15/08/2020
findando em 15/11/2020, devendo o beneficiado com a Licença apresentar comprovante da
homologação da candidatura pela Justiça Eleitoral.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 17 DE
AGOSTO DE 2020.
ADEMIR JOSÉ GHELLER
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 175/2020
Concede licença de 03 meses para concorrer às Eleições Municipais no cargo de vereador a
servidora EVELY APARECIDA SERAFINI REMPEL.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais previstas no
art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, considerando o protocolo nº 43.875.
DECRETA:
Art. 1º - Fica concedida licença de 03 meses, para concorrer às Eleições Municipais no cargo de
vereador a servidora pública, EVELY APARECIDA SERAFINI REMPELI, portadora do RG nº
3.042.396-8 SSP/PR, CPF nº 724.743.789-87, com fundamento no artigo 1º, II, I da Lei
Complementar n° 064/90, de 18/05//1990.
Art. 2º - Art. 2º - A licença de que trata o artigo antecedente terá seu início em 15/08/2020
findando em 15/11/2020, devendo o beneficiado com a Licença apresentar comprovante da
homologação da candidatura pela Justiça Eleitoral.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 17 DE
AGOSTO DE 2020.
ADEMIR JOSÉ GHELLER
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 176/2020

findando em 15/11/2020, devendo o beneficiado com a Licença apresentar comprovante da
homologação da candidatura pela Justiça Eleitoral.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 17 DE
AGOSTO DE 2020.
ADEMIR JOSÉ GHELLER
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº. 176/2020
Concede licença de 03 meses para concorrer às Eleições Municipais no cargo de vereador ao
servidor GILBERTO JOSÉ BECKER.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais previstas no
art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, considerando o protocolo nº 43.864.
DECRETA:
Art. 1º - Fica concedida licença de 03 meses, para concorrer às Eleições Municipais no cargo de
vereador ao servidor público, GILBERTO JOSÉ BECKER, portador do RG nº 4.348.362-5
SSP/PR, CPF nº 603.278.809-10, com fundamento no artigo 1º, II, I da Lei Complementar n°
064/90, de 18/05//1990.
Art. 2º - Art. 2º - A licença de que trata o artigo antecedente terá seu início em 15/08/2020
findando em 15/11/2020, devendo o beneficiado com a Licença apresentar comprovante da
homologação da candidatura pela Justiça Eleitoral.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 17 DE
AGOSTO DE 2020.
MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA
ADEMIR JOSÉ GHELLER
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 177/2020
Concede licença de 03 meses para concorrer às Eleições Municipais no cargo de vereador a
servidora KELLY DOS SANTOS SIQUEIRA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais previstas no
art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, considerando o protocolo nº 43.867.
DECRETA:
Art. 1º - Fica concedida licença de 03 meses, para concorrer às Eleições Municipais no cargo de
vereador a servidora pública, KELLY DOS SANTOS SIQUEIRA, portadora do RG nº 8.056.561-5
SSP/PR, CPF nº 043.326.639-26, com fundamento no artigo 1º, II, I da Lei Complementar n°
064/90, de 18/05//1990.
Art. 2º - Art. 2º - A licença de que trata o artigo antecedente terá seu início em 15/08/2020
findando em 15/11/2020, devendo o beneficiado com a Licença apresentar comprovante da
homologação da candidatura pela Justiça Eleitoral.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 17 DE
AGOSTO DE 2020.
ADEMIR JOSÉ GHELLER
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 178/2020
Concede licença de 03 meses para concorrer às Eleições Municipais no cargo de vereador a
servidora MARILU GONZAGA BRASILIANO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais previstas no
art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, considerando o protocolo nº 43.856.
DECRETA:
Art. 1º - Fica concedida licença de 03 meses, para concorrer às Eleições Municipais no cargo de
vereador a servidora pública, MARILU GONZAGA BRASILIANO, portadora do RG nº 7.019.5496 SSP/PR, CPF nº 027.356.189-86, com fundamento no artigo 1º, II, I da Lei Complementar n°
064/90, de 18/05//1990.
Art. 2º - Art. 2º - A licença de que trata o artigo antecedente terá seu início em 15/08/2020
findando em 15/11/2020, devendo o beneficiado com a Licença apresentar comprovante da
homologação da candidatura pela Justiça Eleitoral.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 17 DE
AGOSTO DE 2020.
ADEMIR JOSÉ GHELLER
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 179/2020
Concede licença de 03 meses para concorrer às Eleições Municipais no cargo de vereador a
servidora MARLEI DE FÁTIMA DA SILVA DE MORAES.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais previstas no
art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, considerando o protocolo nº 43.877.
DECRETA:
Art. 1º - Fica concedida licença de 03 meses, para concorrer às Eleições Municipais no cargo de
vereador a servidora pública, MARLEI DE FÁTIMA DA SILVA DE MORARES, portadora do RG
nº 7.210.257-6 SSP/PR, CPF nº 040.666.169-33, com fundamento no artigo 1º, II, I da Lei
Complementar n° 064/90, de 18/05//1990.
Art. 2º - Art. 2º - A licença de que trata o artigo antecedente terá seu início em 15/08/2020
findando em 15/11/2020, devendo o beneficiado com a Licença apresentar comprovante da
homologação da candidatura pela Justiça Eleitoral.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 17 DE
AGOSTO DE 2020.
ADEMIR JOSÉ GHELLER - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR.
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão. Edital nº 76/2020. Forma: Presencial. Data da Licitação: Dia 31 de agosto de 2020, às 10:00 (dez)
horas. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM
PERÍCIAS MÉDICAS POR MÉDICO DO TRABALHO. Gênero: Serviços Técnicos. Valor máximo estimado anual de
contratação: R$ 60.480,00. 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 e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br. Informações pelo telefone (46) 3242-8614.

AVISO ERRATA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38/2019,
DE 17 DE AGOSTO DE 2020.
Retifica o valor suprimido do contrato original.
_____________________

A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 18 de agosto de 2020, conforme Lei Autorizativa nº
927 de 07 de junho de 2017.

PORTARIA Nº 074/2020
DATA: 17/08/2020
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,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a partir do dia 17 de agosto de 2020 ao senhor
ANDRE LUIZ CALDART, brasileiro, portador do RG: 3.649.714-9/SSP/PR,
CPF/MF: 661.517.679-34, Servidor Público Municipal de Mariópolis, ocupante do
Cargo Efetivo de Odontólogo, nível XIV, Matricula 94, 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$ 5.178,42(cinco mil cento e setenta e oito reais e quarenta
e dois 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 17 dias do
mês de agosto 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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AVISO DE LICITAÇÃO – PE Nº 025/2020
A Comissão Especial de Licitação, da entidade CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, no exercício das
atribuições que lhe confere o Ato de Consórcio nº 103 de 10/06/2020, torna público, para conhecimento
dos interessados, que fará realizar no dia 28/08/2020, às 09:00 horas, no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br, a abertura da sessão pública conforme especificado no Edital de
Licitação Nº 025/2020 na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO.
Informa-se que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço: www.conims.com.br
Objeto da Licitação: Aquisição de equipamento médico para a realização de cirurgias de facoemulsificação,
conforme convênio nº 883686/2019 – Ministério da Saúde e ainda de acordo com especificações e
quantitativo descritos no Anexo I - Termo de Referência.
Pato Branco/PR, 17 de agosto de 2020.
MARCOS JOSÉ BRANDOLI DE LIMA
COORDENADOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

I F BIAVA - PLANEJAMENTO TÉCNICO RURAL - ME torna público que recebeu do IAP,
para LICENÇA DE INSTALAÇÃO, com validade de 2 (dois) anos até 12/08/2022 para
atividade Armazenadoras de Produtos Agrotóxicos, seus componentes e afins no local SIT
ESTRADA SAIDA PARA CAMPINAS, 1 KM, CHACARA.

I F BIAVA - PLANEJAMENTO TÉCNICO RURAL - ME torna público que requereu ao IAP,
a LICENÇA DE OPERAÇÃO, para Armazenadoras de Produtos Agrotóxicos, seus
componentes e afins no local SIT ESTRADA SAIDA PARA CAMPINAS, 1 KM, CHACARA.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
RESUMO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Referente ao Edital: Pregão Eletrônico nº 68/2020. Objeto: registro de preços para futuros e eventuais
fornecimentos de equipamentos de proteção individual (EPI’S). Prazo: 12 meses, de 11.08.2020 a
10.08.2021. Contratante: Município de Coronel Vivida. DETENTORAS:
ATA DE
VALOR
DETENTORAS
CNPJ nº
REGISTRO
ESTIMADO
114/2020
ALEXIA PARREIRAS WINNING 14542004643
32.802.087/0001-07
2.221,92
115/2020
ANDRE ANTONIO SABINO
27.743.380/0001-00
716,88
116/2020
G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA
09.721.729/0001-21
6.523,20
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE
117/2020
24.402.903/0001-67
21.543,40
SEGURANCA EIRELI
NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO
118/2020
32.737.279/0001-87
799,60
DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA
Coronel Vivida, 10 de agosto de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA a
população em geral, bem como as associações representativas interessadas e demais
segmentos da comunidade, para a II AUDIÊNCIA PÚBLICA cujo tema será o “Diagnóstico
municipal para a Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal” “Que município
temos”, a ser realizada:
DATA
8 de setembro de 2020 (terça-feira)
LOCAL
Auditória do Largo da Liberdade
R. Ararigbóia, 1222/1328
Bairro La Salle
Pato Branco – PR
HORÁRIO
15h00
Em virtude da Pandemia COVID-19, a referida audiência, não será aberta ao
público e será transmitida pelo YouTube, com a divulgação do link no site da Prefeitura
Municipal e nos meios de comunicação local, com canal aberto para comentários, sugestões e
esclarecimentos de dúvidas, objetivando a divulgação e o debate. Audiência de extrema
importância, posto que servirá de parâmetro para a continuidade e realização da terceira fase
do Plano Diretor Municipal.
Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participarem desta
Audiência Pública.
Pato Branco, 17 de agosto de 2020.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 8.746, DE 14 DE AGOSTO DE 2020
Altera dispositivo do Decreto nº 7.082, de 20 de março
de 2013, que dispõe sobre a nomeação do Conselho
Gestor do Fundo Municipal de Habitação de
Interesse Social.
O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Art. 47, Inciso XXIII da Lei Orgânica Municipal, e com base no art. 5º da Lei nº 2.873, de
27 de novembro de 2007,
D E C R E T A:
Art. 1º O Inciso IV, constante do art. 1º do Decreto nº 7.082, de 20 de março de 2013,
que dispõe sobre a nomeação do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse
Social, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º [...]
IV Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social
Titular: José Marcelo Maciel
Suplente: Maria Inês Balbinotti”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o
Decreto nº 7.311, de 12 de novembro de 2013.
Gabinete do Prefeito, 14 de agosto de 2020.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 8.747, DE 14 DE AGOSTO DE 2020
Altera dispositivos do Decreto nº 8.303, de 4 de maio de 2018,
que nomeia Comissão de Recebimento de Bens e Serviços,
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Recebimento de Obras, Materiais e Produtos, Serviços de
Engenharia e Mão de obra do Município de Pato Branco.
O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 47, inciso XXIII da Lei Orgânica Municipal,
D E C R E T A:
Art. 1º A alínea b, Inciso V do art. 1º do Decreto nº 8.303, de 4 de maio de 2018, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º [...]
V.
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
a.
.......
b.
Susecler Pires da Silva – Cargo Multifuncional, Função Assistente Administrativo”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Gabinete do Prefeito, 14 de agosto de 2020.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Extrato Atas de Registro de Preço. Pregão Eletrônico número
39/2020, Processo nº 78/2020. OBJETO: A Implantação de
registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de
arbitragem, nas competições, campeonatos, festivais e outras
atividades esportivas que serão realizadas pela Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer. VIGÊNCIA: 12 meses. PRAZO E
LOCAL DE ENTREGA: A execução do objeto da presente
licitação será feita de acordo com a necessidade e será formalizada
através da Nota de Empenho emitida pelo Município, onde
constará a quantidade dos serviços a serem executados e locais dos
jogos; A contratada deverá apresentar relação dos árbitros para
atuação nos jogos ou competições, na Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer, com 48 horas de antecedência dos eventos, para
aprovação dos mesmos. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os
pagamentos serão efetuados em até 15 dias, após a apresentação
da respectiva nota fiscal/fatura com discriminação resumida da
aquisição ou serviço realizado e número da nota de empenho, não
apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja atestada pelo gestor e
fiscal do contrato, bem como, pela Comissão de Recebimento de
Bens e Serviços. DOT. ORÇ.: 955-6640. GESTOR: Secretário de
Esporte e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 278/2020, Partes:
Município de Pato Branco e Melo Fitness Eireli - ME, com o valor
total de R$ 186.019,50. Pato Branco, 14 de agosto de 2020.
Augustinho Zucchi – Prefeito.
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO DO PARANÁ.
Decreto nº. 7.386 de 14/08/2020 – Súmula: Exonera a pedido, ocupante do cargo em comissão Evelise Lattmam,
a partir de 14/08/2020.
A publicação na íntegra do ato acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico:
www.diariooficialmunicipio.coronelvivida.pr.gov.br - conforme autorizado pela Lei Municipal nº. 2759/2017 e
alterações constantes na Lei Municipal nº. 2.852/2018.

DIÁRIO DO SUDOESTE
18 de agosto de 2020
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 39/2020.
OBJETO: implantação de registro de preços para futura e eventual
prestação de serviços de arbitragem, nas competições, campeonatos,
festivais e outras atividades esportivas que serão realizadas pela
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para a empresa: MELO
FITNESS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 10.487.393/0001-63,
com o valor total de R$ 186.019,50. Pato Branco, 14 de agosto de
2020. Augustinho Zucchi - PREFEITO.

