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Setor industrial retoma
crescimento e mantém
liderança no mercado

Reprodução/AEN

Engenharia Civil, do
câmpus Pato Branco, e
Engenharia de Alimentos,
em Francisco Beltrão,
receberam coeficiente
5 no Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes
2019. Outros 15 cursos
da região Sudoeste
também foram avaliados.
O coeficiente das 17
graduações é de 3,7, índice
considerado médio, tendo
em vista que a avaliação
varia de 1 a 5. PÁG. 8

GERAL
Manual destaca
atrativos naturais
do Paraná para o
turismo PÁG. 9
SEGURANÇA
Rotam prende
casal com 7kg
de maconha
em Palmas PÁG. 14
REGIONAL
Goleiro Tiago
reforça o Pato
Futsal PÁG. 15

Pato Branco e a região Sudoeste têm observado o crescimento do setor industrial mesmo diante
da pandemia do novo coronavírus, que de modo geral vem engessando por meses a maioria dos
segmentos. Impulsionadas pelo novo momento, algumas empresas estão inovando, como a Atlas
Eletrodomésticos, que amplia sua capacidade produtiva e atualiza seu corpo diretivo. PÁG. 4
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Eleições 2020:

TSE faz protocolo
para dia de votação
na pandemia
Agência Brasil
Os eleitores brasileiros vão retornar às urnas em novembro para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores e devem tomar os cuidados necessários para evitar a
contaminação pela covid-19. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) elaborou uma série de medidas que devem ser
respeitadas nos dias do pleito para garantir a segurança
em meio à pandemia do novo coronavírus.
Os eleitores só poderão entrar nos locais de votação
se estiverem usando máscaras. O uso deverá ser feito em
todo o percurso, até chegar à seção eleitoral. Não será
permitido se alimentar, beber ou realizar qualquer ato
que exija a retirada da máscara.
As mãos deverão ser higienizadas com álcool em gel
antes e depois de votar. O produto será disponibilizado
nos locais de votação. O TSE recomenda que o eleitor leve
sua própria caneta para assinar o caderno de votação.
A distância de um metro entre as demais pessoas que
estivem na sala também deverá ser mantida. Serão feitas
marcações no chão com adesivos para indicar o distanciamento correto. O processo de identificação por biometria não será usado nas eleições deste ano para evitar a
contaminação.
A Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores que
estiverem com sintomas de covid-19 não devem comparecer ao local de votação. A justificativa de falta não
será feita presencialmente para evitar aglomerações.
Pelo aplicativo e-Título, que pode ser usado em qualquer
smartphone, será possível fazer a justificativa sem sair
de casa.

Horário de votação

O tempo da votação foi ampliado em uma hora neste ano. As seções ficarão abertas das 7h às 17h. Das 7h
às 10h será mantido um horário preferencial para que
pessoas com mais de 60 anos possam votar. Nas eleições
passadas. a votação começava às 8h e terminava às 17h.

Dia da votação

O TSE elaborou um passo a passo sobre a movimentação que deve ser feita pelo eleitor dentro da seção de
votação. O fluxo será orientado pelos mesários.

1 - O eleitor entrará na seção eleitoral e deverá
se posicionar na frente do mesário, seguindo o
distanciamento de um metro, conforme marcação
no chão;
2 - Sem contato com o mesário, o eleitor vai erguer
o braço e mostrar seu documento oficial com foto;
3 - O mesário vai ler o nome do eleitor em voz alta
e pedir que ele confirme se a identificação está
correta;
4 - O eleitor deve guardar seu documento;
5 - O eleitor deverá higienizar as mãos com álcool
em gel que será disponibilizado;
6 - Em seguida, deverá assinar o caderno de
votação com sua própria caneta.
7 - Neste momento, o eleitor receberá seu
comprovante de votação;
8 - O eleitor será autorizado pelo mesário para ir
até a cabine de votação;
9 - O eleitor deverá digitar o número de seus
candidatos na urna eletrônica e apertar a tecla
confirma após cada voto para encerrar a votação.
10 - O eleitor deverá higienizar as mãos novamente
com álcool em gel e deverá se retirar da seção
eleitoral.
Devido à pandemia de covid-19, o Congresso promulgou emenda constitucional que adiou o primeiro turno das eleições deste ano de 4 de outubro para 15 de novembro. O segundo turno, que seria em 25 de outubro,
foi marcado para 29 de novembro.
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Mariópolis tem 50 candidatos
nas eleições deste ano
Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.com.br

Foram registrados 50 nomes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a disputa eleitoral de
2020 em Mariópolis. O número de registros supera os observados na eleição de 2016, quando
30 pessoas colocaram seus nomes a disposição
da população.
A maioria dos candidatos, 68% são do gênero masculino, e 32% do feminino. Com relação
ao estado civil: 52% são casados; 34%, solteiros;
10% divorciados e 4% separados judicialmente.
Entre os candidatos, o grau de instrução que
prevalece é o Ensino Médio completo, 29 (58%);
seguido de Superior completo, 12 (24%); Ensino
Fundamental, cinco (10%); Superior incompleto,
dois (4%); Ensino Fundamental, um (2%) e Ensino
Médio, um (2%).
Dos registros feitos, seis são para o Executivo [três para o cargo de prefeito e três para vice],
e 44 para as cadeiras do Legislativo.
Aos cargos do Executivo concorrem, Mário
Eduardo Lopes Paulek, tendo como vice, Solange de Fátima Pressanto Bellan, na coligação “A
força do trabalho”; Raimilson Paris, com o vice
Leandro Candido da Costa, pelo PSB; e Tobias
Ezequiel Taffarel Gheller, com o vice, Clóvis Paulichen, na coligação “União e compromisso com
Mariópolis”.

Eleitores

Da eleição de 2016, para o processo que se
aproxima, Mariópolis viu seu eleitorado diminuir.
Eram 5.353 eleitores em 2016, e agora, 5.159,
deste 5.095 com biometria e 64 sem cadastramento biométrico.
Em se tratando de gênero, o feminino é a
maior parcela do eleitorado, 51%, 2.619 votantes, frente a 2.540 do gênero masculino.
Eleitores de 25 a 29 anos, são a maioria no
critério faixa etária, totalizando 491 (9,52%);
seguidos daqueles que possuem entre 30 e 34
anos, 481eleitores (9,32%) e de 35 a 39 anos,
477 eleitores, o que corresponde a 9,25%.
Ainda de acordo com o TSE, a maioria dos
eleitores de Mariópolis são solteiros, 2.303; enquanto que 2.299 são casados; 279 viúvos; 169
são divorciados e 109 separados judicialmente.
O grau de instrução que prevalece entre os
eleitores é o Ensino Fundamental incompleto,
com 1.678 eleitores, o equivalente a 32,53%; seguido de Ensino Médio completo, 1.089 (21,11%);
Ensino Médio incompleto, 590 (11,44%); Superior completo, 552 (10,7%); Ensino Fundamental completo, 386 (7,48%); lê e escreve, com 369
(7,15%); Superior incompleto, 274 (5,31%) e
analfabetos, 221 (4,28%).

Concorrem ao Legislativo

TSE

Nome Completo

Número

PDT
ADRIANA TERESINHA PALINSKI
DEJAIR DE PAULA FERREIRA
GILMAR ALBANI
JOSEMAR BANDEIRA
LUCIANO MARCOS BELLÉ
PEDRO VIEIRA DOS SANTOS
SERGIO FRIGOTTO
SIMAYA ZANDONA
VALDELIR VIEIRA DE GODOIS
VANIELI NOVELLO

12222
12190
12000
12111
12380
12622
12345
12777
12678
12070

MDB
EDIMILSON BOGONI
EMILIA LEMES DOS SANTOS
JOAO CARLOS BOMBONATO DAL’ SANT
JOEL ANTUNES MACHADO
JOSE ARAUJO DOS SANTOS
LUCAS JULIAN BALDIN
MARILENE MAFIOLETTI DEBONA
SANDRA MERI PRESSANTO BELLAN

15222
15555
15123
15333
15111
15000
15678
15699

PSB
ANALICE DA SILVA MARÇOL
DAVI ALVES
JOSE VILMAR DOS SANTOS
LEANDRO MARTINS KOLER
LUCIANO CATAFESTA
LUCIMAR BUGONI
MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS
RENATO VELOSO DOS SANTOS
ROGÉRIO ZANELA
SANDRA MARA DIAS DA COSTA
SIDNEI MARTINS DO AMARAL
SOLISMAR GERMINIANI DE SOUZA
ZENAIDE DOS REIS

40555
40140
40000
40040
40111
40575
40179
40737
40567
40789
40123
40222
40122

PV
ADEMIR BASSO
IVANETE ANTONIA BORDIN CASAGRANDE
LEOMAR DA SILVA PORTES DOS SANTOS

43123
43433
43590

PSD
ARTUR GEDOZ
BENTO ANTONIO LOPES PAULEK
CECILIA LOURDES DOS SANTOS
CRISTIANO MACHRY PEGORINI
LEONEL RIBEIRO DA SILVA
MARINA DA SILVA ADAMI
MAURITA CORREA BORDIN
NADIR RISSARDI PRIMO
PATRICIA DONATTI
THAYNNAN ROBERTO BELLAN

55123
55777
55678
55999
55222
55500
55055
55456
55555
55111

Bolsonaro visita laboratório do 1º submarino nuclear brasileiro
Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro visitou ontem (21)
as instalações do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica (Labgene), do Centro Tecnológico
da Marinha em São Paulo
(CTMSP), em Iperó, no interior paulista, onde é desenvolvido o Programa Nuclear
da Marinha. A unidade celebra nesta quarta-feira o início da montagem do reator
na planta que será replicada
na construção do submarino Álvaro Alberto, o primei-

ro submarino brasileiro com
propulsão nuclear.
“Isso aqui nos orgulha,
nós temos tecnologia de
ponta que, em alguns setores, nenhum país no mundo tem. Preciso de algumas
certificações que são concedidas por alguns poucos países, entre eles os Estados
Unidos. Isso vamos tratar
no futuro, com o governo
americano, tendo em vista
o bom relacionamento que
tenho para com eles”, disse
Bolsonaro.
De acordo com a Mari-

nha, nas próximas etapas do
programa, o reator, os turbogeradores, o motor elétrico e outros sistemas similares aos de um submarino
com propulsão nuclear serão testados de forma controlada no Labgene, com objetivo de validar, de forma
segura, a operação do reator
e dos outros sistemas, antes
da instalação a bordo do Álvaro Alberto.
Ao final dos testes, um
reator similar ao que começa a ser montado no Labgene será instalado no subma-

rino, no Complexo Naval de
Itaguaí, sul do estado do Rio
de Janeiro. No mesmo local, já estão sendo construídos ou testados os quatro
submarinos com propulsão
diesel-elétrica, o Riachuelo,
o Humaitá, o Tonelero e o
Angostura.
Ainda nesta tarde, Bolsonaro estará em Campinas,
também no interior paulista,
onde visita o Sirius, o acelerador de luz síncroton do
Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais
(CNPEM).

Política
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Giacobo fala em assinatura de convênio
para aeroporto de Pato Branco
devem ser investidos em reformas, ampliação e compra
de equipamentos.

Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.com.br

Em Pato Branco nessa quarta-feira (21), o deputado federal, Fernando
Giacobo (PL) avaliou que
mesmo em um ano conturbado devido a pandemia do
novo coronavírus, “a Câmara [Federal] votou temas
importantes.”
Segundo o deputado, é
necessário preparar as prefeituras, os governos estaduais, empresários e trabalhadores, para o fato de
quem 2021 não haverá o
auxílio emergencial, criado este ano para o enfrentamento social das dificuldades impostas pela covid-19.
“É importante que os prefeitos que estão se elegendo agora [as eleições municipais estão marcadas para
15 de novembro], tenham
noção principalmente de orçamento”, disse ele.
Falando especialmente de Pato Branco, o deputado anunciou que mais tardar no início de novembro,
diretores da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), devem
estar no município para a
assinatura do convênio que
deve garantir aporte de R$
11 milhões, a ser utilizado para o aterramento das

BR-158

O deputado federal esteve em Pato Branco nessa quarta

duas cabeceiras do Aeroporto Municipal Juvenal Cardoso. “Não tenho dúvida, isso é
algo que não tem mais volta”, sentencia o deputado,
pontuando, que com a realização das obras de aterramento das cabeceiras, entra-se na fase da licitação
dos projetos estruturais,
afirmou falando em R$ 50
milhões e a concretização
do aeroporto de Pato Branco como um importante vetor de desenvolvimento.

Com R$ 5,5 milhões já
empenhados para a obra
da arena multiuso de Pato
Branco, Giacobo se comprometeu de até o final do ano
garantir via emenda parlamentar a destinação de mais
R$ 5,5 milhões, o que torna
viável em 2021 a realização
da licitação da obra, que é
estimada em R$ 12 milhões.
Ele afirmou ter ainda
feito o repasse de R$ 2 milhões para a pasta da Educação, onde os recursos

O deputado ainda afirmou que vem trabalhando junto ao Ministério dos
Transportes para a transformação do trecho urbano da
BR-158 em avenida.
A ideia não é nova, pois,
trata-se da municipalização
do trecho da rodovia federal que atualmente separa
a maior parte do perímetro
urbano de Pato Branco, dos
bairros da região oeste da
cidade.
Giacobo afirmou que a
intenção é de que o Governo
Federal revitalize a via antes de entregar para o Município. “Avalio que o aeroporto, a avenida 158 [como
chamou a transição da rodovia federal ao Município],
são coisas importantíssimas
para Pato Branco.”

Microrregião

Se definindo como um
deputado
municipalista,
Giacobo lembrou de aportes
feitos para os municípios
de Coronel Vivida, para
obras de asfalto; Mariópolis e para Clevelândia, neste último onde os recursos
foram para a aquisição de
maquinário.

CCJ do Senado aprova indicação de Kassio Marques para o STF
Estadão Conteúdo
O primeiro indicado
pelo presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal (STF) foi aprovado com folga pela Comissão
de Constituição e Justiça
(CCJ) do Senado, na quarta-feira (21). Após cerca de
dez horas de uma sabatina
morna, a indicação do desembargador federal Kassio Nunes Marques foi aprovada por 22 votos a favor e
cinco contra.
Agora, a definição sobre
a escolha do magistrado fica
por conta do plenário do Senado. A tendência é a de que
ele receba facilmente os 41
votos que necessita, entre os

81 senadores, e seja confirmado para a mais alta Corte de Justiça do País. A votação deve ocorrer ainda
nesta quarta.
A sabatina transcorreu sem grandes embates
ou polêmicas. As questões
às quais seria submetido já
eram amplamente conhecidas pelo desembargador,
que dedicou as últimas semanas a percorrer gabinetes e jantares em Brasília
para apresentar credenciais.
Entre as respostas que
despertaram alguma surpresa, comentários sobre a conduta processual e eleitoral
de magistrados. A uma pergunta do senador Renan Ca-

lheiros (MDB-AL) repleta de
críticas ao “estado policialesco”, disse não se opor à quarentena para juízes que pretendem disputar eleições.
“Não vejo nenhuma dificuldade, do ponto de vista jurídico, normativo. Não
vejo também nenhuma dificuldade, do ponto de vista
social e político, para o estabelecimento de quarentena
de magistrado. Infelizmente, a edificação está sendo
proposta e debatida em razão de um ou outro magistrado, por ter proferido uma
ou outra decisão que viesse a reluzir personalíssimamente e criar um ambiente favorável a que o próprio

magistrado venha, amanhã,
se candidatar”, disse.
Kassio foi além ao colocar que percebe “muita
intervenção judicial próxima às eleições”. No plenário, restou claro que a menção indireta era ao ex-juiz
Sérgio Moro, que pode surgir em 2022 como candidato à presidência da República para rivalizar com seu
ex-chefe, Jair Bolsonaro. Em
2018, decisões foram tomadas pelo então juiz da Lava
Jato às vésperas do processo eleitoral.
Ao citar a operação,
Marques a defendeu, mas
ponderou que sempre “correções podem ser feitas”.

Da Redação ADI-PR Curitiba

jornalismo@adipr.com.br

Prestação de contas

Até 25 de outubro de 2020 os partidos políticos e os
candidatos devem enviar à Justiça Eleitoral, por meio do
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), a prestação de contas parcial, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de outubro
do mesmo ano. “Os dados enviados são divulgados no DivulgaCandContas”, explica Paulo Esteves, coordenador de
Prestação de Contas Eleitorais e Informações Partidárias do
TRE-PR.

Em tempo real

O TSE decidiu que os extratos mensais das contas bancárias de partidos políticos devem ser disponibilizados pela
internet, em tempo real, assim que recebidos das instituições financeiras. “Há de se destacar, ainda, a relevância de
se propiciar à sociedade civil a fiscalização integral das movimentações financeiras dos partidos políticos, em tempo
real”, disse o ministro Luís Salomão.

Comissão especial

Comandada pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSDB), reunião promoveu a
instalação da Comissão Especial que vai analisar os projetos do Poder Judiciário que alteram e atualizam as tabelas de custas dos cartórios. Foi definido o deputado Anibelli Neto (MDB) como presidente, o deputado Paulo Litro
(PSDB) como vice-presidente, e o deputado Tadeu Veneri
(PT) como relator dos trabalhos.

Alimentação escolar

O deputado estadual Luiz Fernando Guerra (PSL) apresentou o projeto de lei que inclui a carne de peixe e seus derivados no cardápio da merenda escolar da rede estadual de
ensino do Paraná. “Na semana que é celebrado o Dia Nacional da Alimentação Escolar temos que falar sobre a importância de pensar e manter bons hábitos alimentares para os
estudantes. Milhares de alunos têm na alimentação escolar
sua principal fonte de nutrientes e, muitas vezes a única refeição do dia”, afirmou Guerra.

Representação feminina

Cerca de 150 candidatas participaram recentemente
de uma reunião virtual para receber dicas de como aproveitar a reta final da campanha, tanto em termos de marketing quanto de organização jurídica e contábil. O objetivo da reunião foi compartilhar conhecimento com as
mulheres para aumentar as chances de eleição e a representação feminina na política. “Convide pessoas próximas
a se engajarem na sua campanha, estabeleça uma meta
diária de pedidos de voto”, disse o publicitário, mestre
em Comunicação, Gerson Scheid.

Linha Amarela

Uma das propostas centrais de Francischini (PSL),
candidato a prefeito de Curitiba, para a mobilidade e o
transporte de Curitiba é a criação da Linha Amarela. “Uma
nova opção logística com mais segurança e qualidade
para o transporte público. Vem de Almirante Tamandaré
e vai desafogar o trânsito de vias importante como a Mateus Leme e a Anita Garibaldi. Diminui a quantidade de
carros e ônibus naquele eixo garantindo mais agilidade
para os curitibanos”, explicou.

DNA paranaense

Crestani é considerado inapto e Neco assume coligação
Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

O site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já
registra a mudança na
composição da coligação
“Chopinzinho a experiên-

cia para um futuro melhor”, que até a semana
passada tinha como candidato Vanderlei José Crestani (PSD), e vice Edson Luiz
Cenci (Neco), do PSL.
Ainda no site do Tribunal, na área de divulgação

de candidaturas e contas
eleitorais aparece que a
inaptidão de Crestani segue a Lei da Ficha Limpa
(Lei 64/90), o que resulta na ausência de requisito
para
registro
de
candidatura.

Com a saída de Crestani da corrida eleitoral,
por questões legais, Neco
passa a ser o candidato
à prefeitura de Chopinzinho, enquanto que o vice,
passa a ser Daniel Zanesco (PL).

O café especial do Norte Pioneiro tem Identificação Geográfica (IG) e é reconhecido mundialmente pela qualidade.
O presidente do Iapar-Emater (IDR-Paraná), Natalino Avance
de Souza, falou sobre a importância do café para a economia
e para a formação de instituições públicas no Estado. “O café
está intimamente ligado ao DNA do Paraná”, afirmou. “É importante reconhecer esse movimento de resiliência do Norte Pioneiro e reconhecer esse esforço de produzir o melhor
café do Brasil”, completou.
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e portais
associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
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Setor industrial retoma crescimento e
mantém liderança no mercado
RepRodução/AeN

Cristina Vargas
cristina@diariodosudoeste.com.br

Polo industrial, Pato Branco
tem observado o crescimento desse setor produtivo mesmo diante
da pandemia do novo coronavírus,
que de modo geral vem engessando por meses a maioria dos segmentos, em virtude do impacto
econômico e social que as medidas sanitárias exigiram.
De acordo com dados do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Pato Branco (Sindimetal/
Sudoeste), que congrega fabricantes de artigos de metal para uso
doméstico, serralherias, esquadrias, baterias e equipamentos eletreletrônicos, são cerca de 800
indústrias metalmecânicas espalhadas pelo Estado.
Localizada em Pato Branco, a
Atlas Eletrodomésticos é uma delas, e acaba de anunciar a ampliação de processos industriais em
sua fábrica, além de mudanças no
corpo diretivo.
Considerada uma empresa âncora, é a maior empregadora da região, com 1.800 empregos diretos,
1.200 deles na fábrica. Em função
dela, diversos fornecedores instalaram-se nas redondezas, tornando o Sudoeste do Paraná um polo
de indústrias desde segmento.
A Atlas, fundada pela família
Petrycoski, produz fogões das marcas Atlas e Dako, com uma capacidade produtiva de 10 mil unidades por dia. Anualmente, são 2,5
milhões de peças. Os produtos são
vendidos para todo o Brasil e exterior, porém a região onde ela está
instalada é a maior consumidora.
Claudio Petrycoski, vice-presidente da Fiep e membro do conselho da Atlas, conta que a empresa
foi propulsora de muitos negócios
na região. “Muitos fornecedores
nossos nasceram de dentro da empresa. São ex-funcionários que saíram daqui para empreender e hoje
fornecem para nós e para outras
empresas”, contou.

Nova fase

Segundo ele, neste ano a fábrica entra em uma nova fase, ao
completar 70 anos em dezembro,
investindo na ampliação da sua
capacidade produtiva. Nesta semana também anunciou atualizações em seu corpo diretivo para
continuar dando conta do constante crescimento da demanda
dos clientes e consumidores por
produtos inovadores.
A Atlas anunciou a promoção
de Márcio Veiga como CEO. O executivo é formado em administração de empresas e pós-graduado
em engenharia de produção com
MBAs em Gestão Empresarial e
Gestão Estratégica e Econômica de
Negócios, pela FAE Centro Universitário e Fundação Getulio Vargas
(FGV). O novo presidente já ocupava cadeira na companhia como diretor industrial e acumula 17 anos

Fundada pela família petrycoski, a Atlas produz fogões das marcas Atlas e dako, com capacidade produtiva de 10 mil unidades por dia
de experiência na fábrica.

Ampliação

Segundo Veiga, as novas áreas
começaram a operar na terça-feira
(20). “Esta é uma evolução na parte
de melhorias por meio dos investimentos em tecnologia e ampliação
de maquinários que agregará valor
aos nossos produtos em termos de
qualidade, e ainda acelerará o tempo de produção para atender de
forma mais eficiente nossos clientes e consumidores. Foram contratados também novos profissionais
para operar tanto nessas áreas,
quanto em outras operações da fábrica, e ainda temos planos de ampliar o número de contratações até
o final do ano”, enfatizou.
Questionado sobre como a fábrica se organizou para passar
pelo processo da pandemia, Veiga explicou que esse período tem
sido, sem dúvida, um momento desafiador para todos.
“Tivemos que nos ajustar, no
início do ano, para assegurar a
saúde dos colaboradores e às oscilações do mercado, além de nos
adaptar às mudanças no comportamento dos consumidores e à
falta de matéria prima. Embora a
companhia tenha realizado algumas adequações no seu quadro de
trabalhadores, no início do ano, retomamos as contratações neste último trimestre e devemos anunciar novas vagas até dezembro”,
ressaltou.

Retomada

Sobre a retomada do cresci-

mento, o novo presidente explicou que aos poucos a fábrica vem
galgando. O que comprova isso,
de acordo com ele, são as recentes mudanças no corpo diretivo e
os investimentos em ampliação e
tecnologia para manter a liderança das linhas de fogões no mercado e ainda oferecer produtos cada
vez mais inovadores.
“A empresa precisa estar
adaptada às reais necessidades
dos consumidores e com a capacidade produtiva adequada à demanda dos clientes. A produção
diária vem retomando os volumes
anteriores ultrapassando 10 mil
fogões diariamente. A Atlas quer
aumentar este número nos próximos anos”, informou.

Expectativas

Sobre as expectativas em relação às mudanças no corpo diretivo, Veiga lembrou que a fábrica
vai completar 70 anos de atividades, e que para continuar crescendo precisa investir na ampliação
de sua capacidade produtiva.
“O mercado vem demandando por volume e por produtos inovadores. Para isso, a companhia
precisa estar pronta para atender
a essas necessidades. Isso significa fazer aportes, por exemplo, em
tecnologias para os processos fabris, como é o caso das novas áreas de esmaltação e estamparia,
além de contratar profissionais e
investir na capacitação dos colaboradores que tanto contribuem
para que a Atlas lidere o mercado atualmente. Tudo isso é funda-

mental para manter a companhia
como uma das empresas mais importantes do país no segmento de
linha branca”, destacou.

Corpo diretivo

Além do novo presidente, Márcio Veiga, André Fauth retoma o
seu lugar no conselho consultivo,
onde continuará orientando a alta
gestão com o seu sólido conhecimento a respeito dos temas que
permeiam os negócios da empresa.
Vitório Pavan Neto assume
como novo diretor industrial e passa a ser responsável pelas áreas de
manufatura, gestão da qualidade,
SSMA, manutenção industrial, processos industriais, planejamento e
logística.
Outra mudança na companhia, acontece na área financeira.
Joel Garcia Durante assume o cargo de diretor financeiro onde será
responsável pelas áreas de controladoria, finanças, contábil/fiscal,
suprimentos e jurídico.

No Sudoeste

Dividido entre Palmas e Francisco Beltrão, o grupo Alcast mantém duas importantes fábricas do
segmento metalmecânico no Sudoeste. Em Palmas está instalada
a Panelux, maior fabricante de panelas de pressão das Américas e líder de mercado no Brasil.
De acordo com Abelson Carles, diretor da Alcast, a fábrica da
Panelux produz 400 mil panelas
de pressão ao mês e é a segunda
maior empresa de panelas do País.
“As pessoas não têm muita noção

do que é feito na cidade onde moram ou no estado em que vivem. Divulgar a produção local é importante para que o paranaense saiba o
que as indústrias locais produzem
e o potencial que têm”, afirmou.
Em Francisco Beltrão fica a fábrica que produz chapas de alumínio, entre outros materiais. Considerada empresa âncora na região,
ela é responsável pelo fomento e
fornecimento de matéria-prima. A
cidade é chamada capital da panela e sedia 16 pequenas e médias empresas que industrializam
o produto.
Em Marmeleiro, outro município do sudoeste do Paraná, fica a
MTA, empresa fundada em 1992
que produz utilidades domésticas
para cozinha. São dois milhões de peças produzidas ao ano, numa fábrica
que emprega cerca de 75 pessoas.
De acordo com Antonio Froza, diretor-presidente da MTA, a
primeira fábrica de panelas da região surgiu em 1988. De lá para
cá, são cerca de 40 empresas no
Sudoeste.
Aos poucos, a empresa foi mudando seu mix de produtos para
se posicionar no mercado. “Deixamos os produtos populares de lado.
Hoje vendemos para todo o Brasil
produtos com maior valor agregado e também exportamos para países como Estados Unidos e México,
além dos nossos vizinhos na América Latina”, contou Froza. Atualmente a MTA figura entre as quatro
maiores empresas do segmento no
Brasil e é a segunda marca mais lembrada quando o assunto é panelas.

Cidade
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Reunião orienta agricultores de como
utilizar produto para combater o
mosquito borrachudo
Júlia Heimerdinger

Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

Na quarta-feira (21)
aconteceu uma reunião na
Sociedade Rural de Pato
Branco, com representantes das Secretarias Municipais de Agricultura, Meio
Ambiente e lideranças de
comunidades rurais, para
orientação dos agricultores
de como utilizar produtos
biológicos para combater o
mosquito borrachudo.
Segundo o secretário da
Agricultura, Clodomir Ascari, há vários anos está sendo
realizada essa medida para
amenizar a situação dos
mosquitos borrachudos no
interior do município. Neste ano, o mosquito está mais
agressivo, uma das possibilidades pode ser a onda
de calor que está atingindo
todo o Brasil.
Os borrachudos para
nascer e se desenvolver precisam de água em movimento. “A gente precisa agir com
esse produto, que é um produto biológico, atuando de

reunião orienta agricultores de como utilizar produto para
combater o mosquito borrachudo
maneira biológica nos rios.
A larva do mosquito se desenvolve dentro da água, por
esse motivo que a aplicação
do produto deve ser realizada dentro da água”, explica
Ascari e também comenta
que não há outra alternativa
para conter os mosquitos,
sendo essa a ação encontrada menos agressiva para o
meio ambiente.
Foi explicado para os
agricultores como aplicar o

produto em rios e córregos
que cortam as propriedades,
além da dosagem necessária
para cada área, dando destaque ao fato de que a medição da largura dos rios
precisa ser considerada. Depende da infestação é necessário realizar mais doses do
produto.
As 34 comunidades do
interior serão contempladas
com o produto, porque caso
contrário, não tem eficiência

a aplicação. Dando destaque
ao fato de que todas as localidades devem receber,
e principalmente aplicar o
produto simultaneamente
para a garantir a eficácia.
O secretário explica
que em poucas horas após
a aplicação do produto, já é
evidente o efeito. “A larva é
bem pequena e quase transparente, e ela fica contra a
correnteza. Ela consome todos os nutrientes presentes
na água, e quando é aplicado o produto, ele entra no
bicho e rompe as paredes do
intestino, provocando uma
hemorragia, assim matando
a larva”, acrescenta dizendo que é a fêmea que pica
as pessoas, pois ela precisa
do sangue para poder fertilizar os ovos.
Ascari finaliza dizendo
que uma possibilidade que
também ameniza os mosquitos borrachudos é colocar peixes nos rios, pois
eles são predadores das larvas. O uso de predadores é
um processo que mantêm o
equilíbrio natural.

A5

notas
Novo semáforo

O Departamento Municipal de Trânsito (Depatran), comunica que entra em funcionamento, nesta quinta-feira (22), o semáforo no cruzamento da rua Itacolomi com a rua Visconde de
Tamandaré. O novo semáforo proporcionará mais segurança e
agilidade aos usuários e é parte do planejamento de estruturação da rua Visconde de Tamandaré, via de importante ligação
entre a Zona Sul com o Centro.
O cronograma de instalação de semáforos segue na próxima semana com o início das obras nos cruzamentos da rua Ibiporã com a rua Tamoio e no cruzamento da rua Ibiporã com a
avenida Brasil.

PSS médico generalista

O Município de Pato Branco, está com as inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de um médico generalista. As inscrições, que iniciaram na
quarta-feira (21), seguem até o dia 27 de outubro e devem ser
feitas, pelo site www.patobranco.pr.gov.br/concursos.
Não há taxa de inscrição. Os editais, com todas as informações para participação, requisitos para ingresso, carga horária e remuneração, também está disponível no mesmo endereço eletrônico.
O edital estabelece instruções especiais para atuar no
enfrentamento a situação de emergência de Saúde Pública,
conforme as necessidades e estratégias ao combate da infecção humana pelo, nas unidades de atendimento da Secretaria Municipal da Saúde, exclusivamente para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.
O PSS será realizado em uma única etapa e consistirá na
análise de títulos para avaliação da formação e experiência
profissional, o que terá caráter classificatório e eliminatório.
Serão avaliados: a experiência profissional ligada à área da função; cursos de aperfeiçoamento profissional e, a escolaridade.
O contrato de trabalho será de seis meses.
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UFFS é parceira em pesquisa
nacional sobre práticas de
enfermagem na Atenção
Primária à Saúde
Assessoria
A Universidade Federal da Fronteira
Sul (UFFS) ‒ Câmpus Realeza é uma das
instituições participantes de pesquisa
nacional com o objetivo de compreender
as práticas de enfermagem, cenários de
atuação e perfis de enfermeiros e enfermeiras do Brasil. A ação tem como promotores o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e a Universidade de Brasília
(UnB) ‒ em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass);
o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems); a Associação Brasileira de Enfermagem de Família
e Comunidade (Abefaco) e a Organização
Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS).
A realização da pesquisa nacional
“Práticas de Enfermagem no Contexto
da Atenção Primária à Saúde (APS)” tem
como motivador, entre outros, fato de
que, no Brasil, enfermeiros da APS são
responsáveis pelo cuidado individual, familiar e comunitário, colaborando para
bons resultados do sistema de saúde, embora enfrentem diversos desafios. Assim,
conhecer práticas clínicas especializadas
e informadas em evidências científicas é
uma estratégia para mudanças diante do

quadro de dificuldades enfrentadas por
esses profissionais.
Fazem parte da pesquisa 23 instituições de Ensino Superior. A UFFS é parceira da pesquisa e o termo de adesão
ocorreu a partir de convite realizado pela
coordenação geral da pesquisa para representar o estado de Santa Catarina.
Neste momento, a professora da UFFS
Daniela Savi Geremia coordena o estado
de SC e a região sul, com as coordenadoras dos estados do Paraná e Rio Grande do Sul.
Conforme Geremia, “a pesquisa foi
lançada em novembro de 2019, dividida
em duas partes: quantitativa, com aplicação de questionários on-line até março de 2021; e a parte qualitativa, que vai
até o dia 18 de dezembro de 2020.
Conforme a pesquisadora da UFFS,
“podem participar enfermeiros da Atenção Primária à Saúde (APS) e/ou Estratégia Saúde da Família (ESF), com experiência de três anos ou mais na área”. O acesso
ao questionário pode ser feito por meio
de link para esse fim (https://questionarios.unb.br/index.php/318638?lang=pt-BR) ou nos sites do Cofen, Ecos/UnB,
Conasems, Conass e Abefaco.

Recuperados no Sudoeste
representam 86%
dos contaminados
AEN

83 pessoas
aguardam
resultado do
exame de
testagem para o
novo coronavírus
no Sudoeste
Jéssica Procópio e assessoria

tagem para o novo coronavírus no Sudoeste.

reportagem@diariodosudoeste.com.br

Regionais

De terça (20) para quarta-feira (21) o
número de pessoas curadas da covid-19 subiram no sudoeste do Paraná. De acordo
com dados do boletim epidemiológico, emitido ontem, pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), os recuperados somam 7.775 pacientes, ou seja, 86% dos contaminados na
região.
Os casos da doença também aumentaram, passando de 9.001 para 9.037 contaminados, conforme o boletim estadual. No
Sudoeste, 158 pessoas contraíram a covid-19 e evoluíram a óbito após complicações com a doença.
Até o fim da tarde de ontem 783 pessoas aguardavam o resultado do exame de tes-

Entre os positivados, mais da metade
[6.138] são moradores da microrregião de
Francisco Beltrão, que contabiliza 106 mortes pela covid-19, enquanto que os outros
2.466 casos são apontados na micro de Pato
Branco, que soma 52 óbitos pela doença.

Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nessa quarta-feira mais 1.168 casos
confirmados e 35 mortes em decorrência
da infecção causada pelo novo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento da covid-19 mostram que o Paraná soma
200.952 casos e 4.986 mortos em decorrência da doença.

Para adoção
com amor

abra seu coração e seu lar para as fofuras
Estes e mais
cãezinhos
estão a espera
de um lar
aconchegante.
Faça um
peludo feliz.

Contato 98802-6616

CAMPANHA: SECRETARIA DO
MEIO AMBIENTE DE
PATO BRANCO / DIÁRIO DO SUDOESTE
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No Sudoeste, dois cursos da UTFPR recebem
conceito máximo no Enade
Engenharia Civil, do câmpus Pato Branco, e Engenharia de Alimentos, em Francisco Beltrão
foram destaque no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
UTFPR

Jéssica Procópio e
assessoria
reportagem@diariodosudoeste.
com.br

No Sudoeste, quatro
instituições de ensino públicas tiveram alguns de seus
cursos de graduação avaliados no Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes
(Enade) 2019. A média dos
coeficientes dos 17 cursos
da região foi de 3,7 — um
conceito considerado como
médio, tendo em vista que a
avaliação vai de 1 a 5.
Na região, os dois cursos de graduação que se
destacaram no Enade ao obter conceito 5, após a avaliação de desempenho dos
alunos dos últimos anos de
graduação, foram da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTPR). Um
deles, Engenharia Civil, é

resultado não é apenas um
número, já que a universidade pública gera inúmeros
benefícios para a sociedade
com suas pesquisas de ponta, com egressos formados
com excelência que fazem a
diferença no mercado de trabalho, trabalhando com inovação”, enfatiza Alfaro.

Outros conceitos

Câmpus da UTFPR em Pato Branco
ministrado no câmpus Pato
Branco enquanto que o outro, Engenharia de Alimentos, pertence ao câmpus de
Francisco Beltrão.
Para o diretor-geral do
câmpus, Alexandre Alfaro, o
resultado é fruto de um con-

junto de fatores, desde a qualificação dos docentes, que
são em sua maioria mestres
e doutores, da infraestrutura de ponta dos laboratórios
que são compartilhados entre pesquisa e ensino e da
dedicação dos alunos. “Esse

Os cursos de Agronomia, Farmácia e Nutrição
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Paraná (IFFPR) – Câmpus Palmas também foram
avaliados no último Enade
e obteram, respectivamente,
conceito 4, 3 e 3.
Já em Realeza, a Universidade da Fronteira Sul
(UFFS) atingiu notas 3 para
o curso de Nutrição e 4 para
Medicina.
Em Francisco Beltrão, a

UTFPR recebeu conceito 4
para Engenharia Química e
3 para Engenharia Ambiental. No município, o curso de
Medicina da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná
(Unioeste) conquistou conceito 4 no exame nacional.
O câmpus da UTFPR em
Dois Vizinhos teve graduandos dos cursos de Zootecnia
[conceito 4], Agronomia [3]
e Engenharia Florestal [3]
avaliados no ano passado.
Em Pato Branco, na
UTFPR, além dos acadêmicos de Engenharia Civil,
estudantes dos cursos de
Agronomia, Engenharia da
Computação,
Engenharia
Elétrica e Engenharia Mecânica também foram avaliados. Na ordem, receberam
conceito 4, 4, 4 e 3.

Outros dados

Em todo país, foram

avaliados 6.360 cursos
de estabelecimentos privados e 2.008 do ensino
público. O índice nacional aponta que, mesmo
em menor número, as instituições públicas representam 81,4% dos cursos
com notas máximas, enquanto as organizações
privadas correspondem a
18,6%.
Entre as instituições
com conceito ‘5’, a UTFPR e a Universidade Federal do Paraná (UFPR) lideram o ranking paranaense,
com 11 cursos, seguidas
pelas universidades estaduais de Londrina (UEL) e
Maringá (UEM), com cinco
cursos.
No estado, 49 cursos
atingiram a nota mais alta,
sendo 10 de instituições
privadas e 39 de instituições públicas.

São Lourenço do Oeste realiza vacinação contra Poliomielite e Multivacinação no sábado
Assessoria
A Secretaria Municipal
de Saúde de São Lourenço
do Oeste realizará um novo
Dia D de vacinação contra
Poliomielite e Multivacinação no sábado (24). O público-alvo da campanha são
crianças e adolescentes, de
0 a 15 anos de idade, que
precisam atualizar a carteirinha de vacinação.
No sábado, a sala de vacinação estará aberta das
8h às 11h30 e das 13h30
às 17h, na Policlínica Mu-

nicipal de Saúde, situada na
rua Rui Barbora, no centro
do Município.
A Multivacinação e a
imunização contra a Poliomielite são campanhas separadas que ocorrem ao
mesmo tempo — ambas vão
até o dia 29 de outubro. É
importante que os pais tenham em mãos a carteira de
vacinação e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).
Vacinação ocorre das 8h às
11h30 e das 13h30 às 17h

AssEssoRiA PREFEiTURA DE são LoURENço Do oEsTE
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Manual auxilia empresários na
retomada do turismo nos
atrativos naturais do Paraná
Luiz TorrEs LopEs Junior
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BRF vai paralisar frigorífico

A BRF vai paralisar temporariamente, a partir
de 16 de novembro, os abates de frango na unidade de Carambeí, no Paraná. A informação foi divulgada na última segunda-feira (19) pelo site da revista “Globo Rural”. O abatedouro de Carambeí exporta
para o Oriente Médio, região onde a demanda carne
de frango caiu em meio aos impactos da pandemia sobre o turismo de destinos como Dubai. Entre janeiro
e setembro, os embarques da carne de frango brasileira para os Emirados Árabes Unidos caíram 15,7%,
de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) compilados pelo Ministério da Agricultura. De acordo com a BRF, a unidade ficará parada,
com os funcionários em férias coletivas, entre 16 de
novembro e 5 de dezembro.

Comércio exterior

Espaço Torres Lazer e Aventura oferece mais de 15 atividades recreativas
Assessoria
Com o objetivo de auxiliar a retomada segura das
atividades nos atrativos turísticos do Estado, o Sebrae/
PR, Fecomércio PR, Paraná
Turismo e Secretaria de Estado da Saúde, elaboraram o
Manual de Conduta Segura
para os Serviços de Atrativos Turísticos. Nele constam
as principais orientações na
adoção de procedimentos
sanitários para a prevenção
de contágio da covid-19,
como também recomendações a respeito do reforço
das boas práticas e dos procedimentos de higienização
dos ambientes, de clientes e
de colaboradores.
Dentre as principais
orientações estão a higienização correta de equipamentos e do ambiente, o uso
de álcool em gel e de máscaras, a adoção do distanciamento social de dois metros
e a revisão do limite de pessoas no local, com o objetivo de evitar aglomeração.
O material traz ainda recomendações sobre a importância da comunicação interna e da implementação
de um programa de capacitação e treinamentos para
trabalhadores a respeito da
higienização de mãos, utilização de máscaras, etiqueta respiratória, entre outros.
Para a coordenadora
estadual de turismo do Sebrae/PR, Patricia Albanez, o
maior desafio imposto pela
pandemia da Covid-19 é
manter turistas e colaboradores seguros em relação à
proliferação do vírus.
“Percebemos que a retomada do turismo tem ocorrido principalmente nos atrativos turísticos naturais, por
estarem em ambientes aber-

tos. É importante que essas
atrações atendam a todos
os protocolos e zelem pela
saúde dos colaboradores e
clientes”, frisa.
Outra dica é voltada à
comunicação externa, ou
seja, a importância de comunicar clientes e a comunidade em geral sobre as
medidas adotadas pelo estabelecimento. Isso deve ocorrer por meio do site institucional, redes sociais, mídias
digitais, entre outros. Além
disso, o Manual traz orientações sobre os princípios básicos de higiene para a manipulação, armazenamento
e comercialização de mercadorias, como também da
limpeza e desinfecção de veículos usados no transporte dos turistas e diversas
outras medidas para o procedimento de atendimento.
Em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, o
Buraco do Padre reabriu em
agosto, após cinco meses fechado. Conforme o diretor
de Operações e Comunicação do local, Álvaro Fernandes Dias Filho, o retorno das

atividades só foi possível
após a apresentação de um
plano à Prefeitura de Ponta
Grossa.
“A Prefeitura fez uma
visita técnica no Buraco do
Padre, ocasião em que apresentamos um plano para recebermos os turistas com
segurança, baseado nas recomendações da Associação Brasileira das Empresas
de Ecoturismo e Turismo de
Aventura (Abeta)”, conta.
Segundo ele, medidas
como aferição de temperatura, uso de álcool em gel e
de máscaras, reforço na sinalização do local, entre outras, foram adotadas de imediato. A limitação de público
também foi necessária após
a alta procura de turistas.
Em Cruzeiro do Oeste, o
empresário Luiz Torres Lopes Junior, registrou a volta mais assídua de turistas.
Com a oferta de mais de 15
atividades, como tirolesa,
escalada, rapel, camping,
trilhas na mata, ele conta
que todos os procedimentos visando a segurança
dos turistas e dos colabora-

dores foram adotadas, além
da higienização e lavagem
diária dos acessórios que
são utilizados em algumas
atividades.
“Para evitar aglomeração estamos atendendo apenas com hora marcada. Com
isso, conseguimos estimar
quantas pessoas estarão
diariamente no local”, cita o
empresário.
A diretora-técnica da
Paraná Turismo, Isabella
Tioqueta, conta que o Estado possui 2.415 atrativos
turísticos, divididos em 15
segmentos. “O Manual tem
como objetivo reorganizar
a retomada das atividades
com segurança. Temos notado o retorno no turismo
de forma gradual, com incremento de 28% em agosto, na comparação com julho”, comenta.
O Manual pode ser baixado gratuitamente no site
do Sebrae. O empresário interessado em consultorias
complementares pode entrar em contato com o Sebrae, no telefone 0800 570
0800.

A Fiep, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN) promove no próximo dia 27 de outubro a capacitação empresarial em Comércio Exterior,
como foco em Negociação Internacional. O curso é
dirigido a empresários e profissionais que precisam
se qualificar para negociar com parceiros comerciais
que atuam fora do Brasil. Serão abordados os princípios da negociação, considerando ambientes internacionais e interculturais. A negociação num novo ambiente de negócios, os principais tipos de abordagens
de negociação, as estratégias para o planejamento,
execução e avaliação de negociações fazem parte do
conteúdo. Mais informações: (41) 3271-9109 (WhatsApp), camilla.bonnevialle@sistemafiep.org.br e (41)
3271-9101 (WhatsApp), caroline.nascimento@sistemafiep.org.br.

Consumo de trigo

O crescimento do consumo de pães, massas e
biscoitos durante a pandemia aumentou em 15% a
demanda por trigo no Brasil. É o que aponta levantamento da Abimapi (Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães &
Bolos Industrializados). Com o bom momento do cereal no mercado nacional, o estado do Paraná, maior
produtor brasileiro de trigo, projeta uma safra recorde, entre 3,2 e 3,3 milhões de toneladas colhidas em 2020 – um aumento de 76% em relação ao
ano passado. Dono da maior capacidade de moinhos
instalada no país, com cerca de 60 unidades, o estado é responsável por quase 50% de todo o trigo produzido e possui alguns dos maiores players do setor alimentício.

Trigo gaúcho

O Rio Grande do Sul, segundo maior fornecedor
de trigo do Brasil após o Paraná, deverá ter uma quebra de safra de pelo menos 30% ante as expectativas iniciais, com a produção deste ano estimada em
cerca de 2 milhões de toneladas, afirmou a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado (FecoAgro/RS). A colheita do trigo segue em andamento no
Rio Grande do Sul, com regiões de clima mais quente, como as Missões, já tendo colhido cerca de 50%
da área. No Estado, aproximadamente 20% da lavoura havia sido colhida até a semana passada, segundo
a Emater-RS.

Mercosoja 2021

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) é uma das mais antigas parceiras da
Coopavel na realização do Show Rural. Em visita ao
coordenador do evento Rogério Rizzardi, pesquisadores da Embrapa confirmaram a participação da
empresa no Show Rural Coopavel 2021 e aproveitaram para falar do lançamento e realização do 9º
Congresso Brasileiro de Soja/Mercosoja 2021, um
dos maiores eventos técnicos nacionais sobre uma
das principais commodities produzidas no País. O
evento organizado pela Embrapa será realizado em
Foz do Iguaçu no período de 28 de junho a 1º de
julho de 2021.
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Confiança da
indústria atinge
maior nível em
nove anos

Caixa paga auxílio emergencial para
5,2 milhões de beneficiários
A partir de ontem, os valores já podem ser movimentados
pelo aplicativo Caixa Tem para
pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de 1 milhão de
estabelecimentos comerciais.
O benefício criado em abril
pelo governo federal foi estendido até 31 de dezembro por meio
da Medida Provisória (MP) nº
1.000. O auxílio emergencial residual será pago em até quatro parcelas de R$ 300 cada e, no caso
das mães chefes de família monoparental, o valor é de R$ 600,00.
A Caixa lembra que não
há necessidade de novo requerimento para receber a extensão do auxílio. Somente aqueles
que já foram beneficiados e, a
partir de agora, se enquadram
nos novos requisitos estabelecidos na MP terão direito a continuar recebendo o benefício.
De acordo com o banco, a
parcela extra inicial será para

Agência Brasil
A Caixa pagou ontem (21)
auxílio emergencial para 5,2 milhões de beneficiários. Entre eles
estão 3,6 milhões de brasileiros
nascidos em agosto, que recebem R$ 1,6 bilhão no Ciclo 3
de pagamentos. Também foi liberado o pagamento de R$ 421
milhões referentes à segunda
parcela do auxílio emergencial
extensão para 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com
final do Número de Identificação
Social (NIS), com o número 3.

Agência Brasil
O Índice de Confiança da Indústria
brasileira teve uma alta de 4 pontos na
prévia de outubro, na comparação com
o número consolidado de setembro.
Com isso, o indicador chegou a 110,7
pontos, o maior patamar desde abril de
2011 (111,6 pontos), segundo informou ontem (21), no Rio de Janeiro, a
Fundação Getulio Vargas (FGV).
A alta de setembro para a prévia de
outubro foi puxada principalmente pelo
Índice da Situação Atual, que mede a
confiança do empresário em relação ao
presente e que subiu 5,9 pontos, chegando a 113,2 pontos.
O Índice de Expectativas, que mede
a percepção dos empresários sobre
o futuro, cresceu 2,2 pontos e atingiu
108,1 pontos.
O Nível de Utilização da Capacidade
Instalada da Indústria (Nuci) subiu 1,7
ponto percentual e chegou a 79,9%, o
maior desde novembro de 2014 (80,3%).
O resultado consolidado de outubro será
divulgado pela FGV em 28 de outubro.

Ciclo 3 e residual

Do total de recursos pagos
na quarta-feira, no Ciclo 3, R$
800 milhões são referentes às
parcelas do auxílio emergencial
pagas para 1,3 milhão de pessoas. Os demais, 2,3 milhões,
serão contemplados com a primeira parcela do auxílio emergencial extensão, em um montante de R$ 800 milhões.

os beneficiários que receberam
a primeira parcela do auxílio
emergencial em abril.
Os saques e transferências
para quem recebeu o crédito
ontem serão liberados a partir
do dia 28 de novembro.

Poupança
social digital

A conta poupança social
digital é simplificada, sem tarifas de manutenção, com limite
mensal de movimentação de R$
5 mil. A movimentação do valor
poderá, inicialmente, ser realizada por meio digital com o uso do
aplicativo Caixa Tem, sem custo, evitando o deslocamento das
pessoas até as agências. Logo
após o crédito dos valores, será
possível realizar compras em
supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code nas maquininhas

Mercado Agropecuário

Indicadores Econômicos
BOVESPA

21/10/20

CÂMBIO

21/10/20

DÓLAR COMERCIAL

INDICE BOVESPA
Alta: 0,01%

100.552 pontos

Volume negociado: R$ 25,17 bilhões
99.334 99.054 98.309 98.657 100.539 100.552

EURO
Var. outubro: -0,04%
R$ 5,613
R$ 5,614

Alta: 0,05%
Compra
Venda

EURO TURISMO

Var. outubro: -0,71%
R$ 5,6000
R$ 5,6006

14/10

15/10

16/10

19/10

Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Bradesco PN
Cogna ON
IRB Brasil ON
Qualicorp ON
Weg ON

20/10

%
-0,10%
+1,63%
+0,91%
+1,02%
+2,02%
-3,80%
+5,75%
-6,16%

21/10

R$
20,16
62,85
24,51
21,72
5,04
6,83
34,37
78,40

BOLSAS NO MUNDO

%

Dow Jones
Londres
Frankfurt
Tóquio

28.210,82
5.776,50
12.557,64
23.639,46

+0,40
-1,91
-1,41
+0,31

OURO - BM&F
21/10

var. dia
R$ 343,00 /grama

+0,88%

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 5ª parcela do IR 2020 vence
com taxa de juros Selic de 1,51%.
TAXA SELIC
0,19%
0,16%

MÊS
Set/20
*Out/20

em 30/10,

TAXA SELIC
0,16%
1,00%

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

R$ 0,0536
R$ 7,36
R$ 0,07

US$ 1 É IGUAL A:

Var. outubro: 0,00%
R$ 5,44
R$ 5,86

Iene
Libra esterlina
Euro

104,59
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)

abr

mai

jun

jul

ago

set

ano

-0,23

-0,25

0,30

0,44

0,36

0,87

2,04

-0,31

-0,38

0,26

0,36

0,24

0,64

1,34

-0,01

-0,59

0,02

0,30

0,23

0,45

1,35

-0,30

-0,24

0,39

0,25

0,78

1,12

2,50

0,80

0,28

1,56

2,23

2,74

4.34

14.40

0,05

1,07

1,60

2,34

3,87

3,30

14,80

0,11

1,77

2,22

3,14

5,44

4,38

20,77

-0,18

-0,54

0,36

0,49

0,53

0,82

2,42

0,22

0,20

0,34

1,17

0,72

1,16

4,87

REAJUSTE ALUGUÉIS

BASE (R$)

MÊS
Jul/20
Ago/20

Iene
Libra esterlina
Peso argentino

DÓLAR TURISMO

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

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

set
1,0294
1,0244
1,1302
1,1523

out
1,0389
1,0314
1,1794
1,1844

* Correção anual. Multiplique valor pelo fator acima

12m
3,89
3,14
2,65
4,34
17.94
18,44
26,03
3,62
5,32

OUTROS INDICADORES
ago
TJLP (%)
4,91
Sal. mínimo
1.045,00
FGTS (%)
0,2466
UPC
23,54
TAXA SELIC ANUAL: 2,0%

PREVIDÊNCIA

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

out
4,55
1.045,00
0,2466
23,54

COMPETÊNCIA SETEMBRO

Venc.: empresas 20/10, pes.físicas 15/10, emp. domésticos 6/10. 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
Agosto/20
Setembro/20

NOVA POUPANÇA
Agosto/20
Setembro/20

ano
4,07
4,59

12 m
6,17
6,17

%
0,1303
0,1159

ano
1,64
1,76

12 m
2,90
2,67

%
0,00
0,00

ano
0,00
0,00

12 m
0,00
0,00

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

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
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
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
JUL
AGO %m %ano %12m
Paraná
1.626,97 1.646,68 1,21 3,33 3,94
Norte
1.655,48 1.680,44 1,41 5,30 5,85
Noroeste 1.439,27 1.465,56 1,83 -0,75 -0,30
Oeste
1.654,21 1.685,93 1,92 4,93 6,15

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

21/10/20

SOJA - saca 60kg

%
0,5000
0,5000

TR MÊS

OUTRAS MOEDAS X REAL

Var. outubro: 0,00%
R$ 5,44
R$ 5,88

Estável
Compra
Venda

Var. outubro: +0,87%
R$ 6,42
R$ 6,95

Alta: 0,72%
Compra
Venda

DÓLAR PARALELO
Estável
Compra
Venda

Var. outubro: +0,53%
R$ 6,6461
R$ 6,6485

Alta: 0,71%
Compra
Venda

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Alta: 0,32%
Compra
Venda

de cartão. O beneficiário também poderá fazer o pagamento
de contas de água, luz, telefone,
gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas por meio da opção “Pagar na Lotérica” do Caixa Tem.
Com o cartão de débito virtual Caixa é possível fazer compras pela internet, aplicativos e
sites de qualquer um dos estabelecimentos credenciados. Para
gerar o cartão, é preciso entrar
no aplicativo e acessar o ícone
cartão de débito virtual. Feito
isso, o usuário deverá digitar a
senha do Caixa Tem. Em seguida, aparecerão os seguintes dados: nome do cidadão, número e
validade, além do código de segurança. Ao lado do código, é
preciso clicar em gerar e assim,
o cartão estará disponível. O código de segurança vale para uma
compra ou por alguns minutos.
Para realizar uma nova compra
é preciso gerar um novo código.

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$
160,00
165,00
160,00
160,00
161,00
160,00

SEM
2,6%
4,4%
3,2%
3,2%
3,2%
3,2%

30 d.
14,3%
19,6%
20,3%
20,3%
20,1%
19,4%

5,9%
7,8%
8,1%
7,9%
7,8%
7,9%

22,0%
21,1%
19,6%
19,3%
19,0%
19,3%

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

72,00
69,00
67,00
68,00
69,00
68,00

PRAÇA
Curitiba
Ponta Grossa
Maringá
Cascavel

R$
73,50
72,00
71,50
72,00

SEM
3,5%
5,1%
4,4%
4,3%

30 d.
6,5%
5,9%
5,1%
5,9%

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

21/10
2.322,59
268,70
531,54
386,42

DIA
-0,93%
0,84%
0,08%
1,96%

MÊS
5,04%
4,67%
-1,77%
19,73%

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

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

PREÇO AO PRODUTOR
Produto

21/10/20

unidade

média
var.
var.
var.
PR - R$
diária
7 dias
30 dias
SOJA
saca 60 kg
145,27
0,6%
2,6%
15,2%
MILHO
saca 60 kg
61,72
1,2%
7,1%
20,8%
TRIGO
saca 60 kg
71,90
2,7%
6,6%
12,6%
FEIJÃO CAR.
saca 60 kg
257,26
-0,9%
-0,7%
-0,1%
FEIJÃO PRETO
saca 60 kg
256,69
0,0%
4,7%
3,2%
BOI GORDO
arroba, em pé
245,59
0,4%
1,5%
4,1%
SUÍNO
kg, vivo
8,16
1,7%
4,3%
6,9%
ERVA MATE
arroba
21,20
0,0%
4,5%
20,2%
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$
145,00
62,00
72,00
260,00
7,50
-

Pato B.
R$
146,50
63,20
72,00
230,00
270,00
240,00
8,20
19,00
-

MERCADO FUTURO
BOLSA DE CHICAGO (CBOT)
SOJA
Cont.
nov/20
jan/21

21/10/20
MILHO

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

FECH.
1.072,00
1.071,50

*DIF.
8,00
7,75

1 SEM.
1,5%
1,3%

1 MÊS
4,8%
4,3%

378,80
373,00

7,11
6,40

4,2%
3,6%

Cont.
dez/20
mar/21

FECH.
413,75
416,75

*DIF.
5,00
3,50

1 SEM.
4,4%
3,5%

1 MÊS
11,9%
9,9%

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

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

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

12,0%
10,1%

dez/20
mar/21

629,75
631,25

-2,25
-0,75

5,5%
5,1%

13,5%
12,1%

*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.
set/20
dez/20

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

FECH.
104,15
107,00

*DIF.
-0,75
-0,80

1 SEM.
-5,0%
-4,6%

1 MÊS
-7,0%
-6,0%

21/10/20
ALGODÃO

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

Cont.
out/20
dez/20

FECH.
71,04
71,73

*DIF.
0,02
0,03

1 SEM.
3,1%
2,9%

1 MÊS
11,5%
9,9%

*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.
-0,09
-0,07

1 SEM.
0,0%
0,2%

29/08/17

MÊS
-7,5%
-6,2%

Cont.
set/17
nov/17

FECH.
27,29
28,91

*DIF.
0,02
0,09

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

MÊS
4,5%
2,9%

-0,2%
0,3%

-8,2%
-7,8%

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica)

46 - 3220 - 2066
1,62
0,89

2,3%
2,8%

8,5%
7,8%

set/17
dez/17

151,25
156,90

-3,45
-2,20
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Social

Linda e delicada Laura em seu ensaio de 1 aninho Smash The Cake.
Amor maior na vida dos papais Deise Pegoraro e Lucas Perondi.
Registro Estúdio Francieli Dias

O casal Marines e Antônio Fernandes, com as
ﬁlhas Maria Antonia e Maria Eduarda.
Foto Chicoski Digital

Pedro Gabriel Roncen Perboni no dia de seu batismo, ele
é ﬁlho de Letícia e Cilmar. Foto Chicoski Digital

Murilo, mamãe
Nathalia
Tavares e
papai Mateus
Meneghetti.
Foto Casulo
Baby Fotograﬁa
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PASSATEMPO

TEMPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
O país
não industrializado

Gerador
de
energia
nuclear

Instrumentos usados
em toques militares
Condutor Primeiro
de água verbete

MÁX.

18°
Letra da
roupa do
Robin
(HQ)

Que te
pertence
O dente da
mastigação

PROBABILIDADE DE CHUVA 0% | 0mm

Eventual;
acidental

LUA

32°/18°

CURITIBA

24°/15°

CASCAVEL

32°/17°

LONDRINA

30°/20°

ESTAÇÃO

PRIMAVERA

NOVA

Vitamina
antigripal
Juliana
(?), atriz

Fruto
comum de
geleias

RADICCI

Interjeição de
susto

TELEFONES ÚTEIS
POLÍCIA
BOMBEIROS
SAMU

190
193
192

iotti

Tipo de
baú (pl.)
Produtora
de pérolas
Regra;
norma
Rodovia
(abrev.)

Sílaba de
"motor"
Billy (?),
cantor

Formato
da cantoneira

MIN.

Orquestra
Sinfônica (BR)
A cidade
do Coliseu

Palavra
usada em
listas muito
longas
(?) bem:
causar
boa
impressão

Aparelho
para medir a temperatura
Corda para roupas
Grupo
de canto

32°

Óleo,
em inglês
O Livro de
(?), (Bíblia)

Problema
sanguíneo
Aposento
de navios

F. BELTRÃO

Dizer
3, em
romanos

Reação
alérgica
cutânea
(Med.)

Oposto de
"fechada"

PATO BRANCO

© Revistas COQUETEL

Enfeite
para os
cabelos

www.simepar.br

Não
fundo
Exame de
urina

Tira
estreita
de pano
O de
nicotina é
alto no
cigarro

Peça que
faz girar
portas e
janelas

Sucede
ao "M"

ILUSTRAÇÃO

Sacolas
com alça
Dez vezes
cem

3/eas — oil. 4/coro — idol. 9/urticária.
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HORÓSCOPO
ÁRIES 21/03 A 20/04

CÂNCER 21/06 A 20/07

LIBRA 23/09 A 22/10

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

As pessoas do seu signo, estão mais
favorecidas nesta fase astrológica.
Aproveite as próximas horas para
se dedicar a vida sentimental e cultural e conseguir bons resultados
nas relações humanas em geral.

Não é conveniente aventurar-se em
novos negócios. Cuidado com o excesso de gastos. Mantenha-se em
suas atividades rotineiras e muito
benefício receberá em breve. Uma
boa fase astral no próximo período.

Dia que promete muito sucesso nas
viagens, nos negócios, no trabalho e nas novas empresas que ﬁzer.
Os amigos estarão dispostos a colaborar. Boas notícias. Conﬁe mais na
pessoa amada.

Seja mais ativo na defesa de seus
direitos para não sofrer prejuízos.
O ﬂuxo é dos melhores também
para tratar de assuntos legais de
viagens e para se impor no trabalho. Ótimo ao amor e as questões
de dinheiro.

TOURO 21/04 A 20/05

LEÃO 22/07 A 22/08

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Dia excepcional. Aproveite-o para
colocar em dia seus assuntos pendentes e resolver uma situação
com a pessoa amada. Fase propícia
que se prolongará por todo o mês.

O excesso de desconﬁança, quanto o excesso de conﬁança, pode ser
prejudicial. Pessoas próximas procurarão ajudá-lo de alguma maneira.
Sai mais para passeios ou faça uma
viagem para distração.

As primeiras horas do dia poderão
trazer conhecimentos que ajudarão
você a superar qualquer obstáculo
que possa surgir. Estará predisposto,
alegre e otimista.

Excelente aos novos empreendimentos e bons lucros na compra
e venda de bens móveis e imóveis. Novas amizades poderão
alertá-lo em algum sentido. Sucesso em viagens, diversões e na
vida romântica.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

PEIXES 20/02 A 20/03

Com otimismo e entusiasmo conseguirá resultados surpreendentes. Boas chances se evidenciarão
no trabalho favorecendo os planos que tem em mente. Conﬁe nos
seus familiares, pois eles só lhe darão contentamento.

Sua atividade zodiacal estará sumamente favorecida no que diz respeito ao seu interesse pessoal. Terá
ideias brilhantes. Propício ao amor, a
saúde. Notícias negativas.

Ótima saúde e bastante capacidade
criativa, você terá hoje. Pode fazer
negócios, pôr em prática suas novas ideias e solicitar favores, que será
bem sucedido. Favorável as viagens,
as amizades e ao amor.

Tendência aos excessos de prazer, aos amores extraconjugais.
Evite tais coisas para não ser prejudicado de um momento para o
outro. Elevação de personalidade
e das chances gerais. Bom as viagens de recreio.

Opinião
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foto do dia
RoDInEI SantoS

O arco-íris, com suas cores e graciosidade, representa a esperança de dias melhores. Registro junto ao
Monumento aos Pioneiros, na rua Ivaí, em Pato Branco

dirceu antonio ruaro

Metodologias ativas de aprendizagem: do modismo à necessidade
Prezados leitores, nos dois textos anteriores ao do Dia do Professor, apresentei reflexões sobre a questão ensino híbrido.
Alertei para a necessidade de um conceito
consistente e, uma compreensão profunda,
do que seja essa “metodologia” de ensino e
de aprendizagem.
Disse, também, que ao que parece e,
diante das circunstâncias da pandemia da
Covid-19 o ensino híbrido vem para a centralidade da discussão. Considerei também,
que não só os professores e gestores educacionais, como os pais precisam ter uma noção clara de que, não se trata, apenas, de
uma mudança de forma de ensinar.
Evidentemente que precisamos concordar que é necessário se pensar, planejar e
adotar uma atitude pedagógica diferente
para o retorno das aulas presenciais, no momento em que forem autorizadas.
É possível retornar com todas as turmas
e todos os cursos e modalidades da educação básica, antes do final deste ano letivo,
no Paraná?
Por ora, não se pode responder a essa
questão nem afirmativa e nem negativamente. Há uma série de circunstâncias que
as autoridades devem levar em consideração, até porque essas autoridades têm dito
que o mais importante é preservar a vida.
Não quero levantar polêmicas e discussões que não nos levariam a nada, nesse
momento, mas, se a afirmação acima fosse
verdadeira, outras medidas teriam sido adotadas. Porém, como disse, não é o momento para isso.
Voltando ao tema de nossa reflexão, é
claro que há muito tempo, se vem discutin-

do, nos meios educacionais, a necessidade de se repensar o processo de ensinar e
aprender, diante dos novos contextos e da
própria evolução da pedagogia e da sociedade de forma em geral. É consenso que a
escola precisa se “modernizar” e deixar de
ser apenas “transmissora” de conteúdos.
E, um dos discursos que tem sido adotado é de que as escolas precisam modificar
suas técnicas de ensinar.
Na minha concepção, concordo que há
necessidade premente de mudar o discurso pedagógico expositivo, tão tradicional
e tão caro a “certas filosofias” e linhas
pedagógicas.
A necessidade de mudar não é apenas
da forma de ensinar, como também da forma de aprender. Isso faz com que entendamos que o processo é de ensino e aprendizagem. Não só de ensino e nem só de
aprendizagem.
Considero que a pandemia, apesar de
todos os inconvenientes e transtornos que
causou, demonstrou que a grande maioria
das escolas e, dos docentes, não estavam,
ainda, preparados e decididos por mudanças pedagógicas na direção de adotar ferramentas e técnicas de ensino e de aprendizagem, mais adequadas ao contexto de
desenvolvimento em que nos encontramos.
Sei que para muito além de resolver
questões de técnicas de ensino, há muito
mais que fazer, como por exemplo, a questão do analfabetismo, da permanência na
escola com sucesso e a questão do abandono escolar.
Temas que, nesse momento, são caros
à retórica dos palanques eleitorais nos mais

diversos municípios brasileiros e, que, logo
depois da eleição, serão letra morta, como
tem ocorrido na tradição pedagógica dos
municípios e estados brasileiros.
Mas, de uma coisa precisamos entender
rapidamente. Não é mais possível continuar
o processo pedagógico com as ferramentas
e técnicas tradicionais, apenas.
A pedagogia, assim como outras ciências e artes, apresentam a cada espaço de
tempo, “modismos” para, de alguma forma,
passar um verniz na velha casca. A educação sabe muito bem disso. Os educadores
entendem muito bem disso. E, ao que parece
nesse momento de complexidade, as metodologias ativas de aprendizagem passaram
a ser “abola da vez”.
Dizendo isso não estou condenando
nada, muito menos criticando. Estou alertando para que os gestores tomem as devidas providências no sentido de preparar
melhor o corpo docente de suas unidades
escolares para o retorno de atividades pedagógicas presenciais.
Por isso, é fundamental entender que
“metodologias ativas de aprendizagem são
técnicas que colocam o estudante como o
grande responsável pela obtenção de conhecimento para si”.
Evidentemente, entendendo o papel a
ser exercido pelo professor e pelo aluno não
como um papel ativo do professor e passivo
do aluno. Nas metodologias ativas de aprendizagem, ocorre a coparticipação, a interação entre alunos e professores, no sentido
de buscar respostas para os problemas que
são apresentados e se constituem nos conteúdos curriculares.

As metodologias ativas de aprendizagem proporcionam aos docentes e alunos
uma gama de técnicas ou estratégias que,
no contexto atual, podem auxiliar de maneira muito eficaz o processo pedagógico.
Não há, é claro, uma única estratégia ou
técnica pedagógica nas metodologias ativas,
que merecem ser bem estudadas para que
possam ser compreendidas e adotadas.
É importante que os pais entendam a
função das estratégias e técnicas para que
possam auxiliar seus filhos na construção
dos conhecimentos, especialmente nesse
tempo de excepcionalidade que vivemos.
É interessante que os docentes, de todos os níveis e modalidades, possam aprofundar seus conhecimentos e planejar a
melhor forma de agir pedagogicamente falando. Por isso, nos próximos textos, devo
trazer, mesmo que rapidamente, algumas
das estratégias da metodologia ativa de
aprendizagem.
No momento atual, é imprescindível a
troca de conhecimentos, de informações, e
muito estudo para que a escola possa dar
as respostas adequadas aos anseios da sociedade, pensem nisso, enquanto lhes desejo boa semana.
Doutor em Educação pela Unicamp,
psicopedagogo Clínico-Institucional e
assessor pedagógico da
Faculdade Mater Dei
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Rotam apreende 7kg de
maconha em Palmas

PLANTÃO
Acusado de
furto

ade@diariodosudoeste.com.br

Retenção de
motos

Durante a Operação
Metrópolis, a Polícia Militar abordou vários veículos na última terça-feira,
em Chopinzinho. Foram
retidas duas motocicletas,
uma Honda CBX 200, com
o cano de escape adulterado, causando barulho
excessivo, e uma Honda
Biz, que o condutor não
portava a Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
e a moto estava com débitos na documentação.
Os condutores das motos foram notificados e
liberados.

Vítima de
estelionato

Um morador do Assentamento Nova Fartura, em Saudade do Iguaçu,
comunicou a Polícia Militar, na última terça-feira,
que negociou um trator
ofertado no aplicativo Facebook com um vendedor
de Tijucas (SC). Ele fez um
depósito de R$ 3.000,00
em uma conta indicada
pelo vendedor, mas depois não conseguiu mais
contato com ele. O homem, provavelmente vítima de estelionato, foi
orientado com relação aos
procedimentos cabíveis
sobre o fato.

Prisão em
Beltrão

A Polícia Militar realizada patrulhamento na
tarde da última terça-feira pela avenida Prefeito Guiomar Lopes, bairro
Cristo Rei, em Francisco
Beltrão, quando abordou
um homem, de 43 anos,
que estava em atitude
suspeita. Em consulta ao
sistema, os policiais descobriram que havia um
mandado de prisão em
desfavor do cidadão, que
foi entregue na Delegacia
da Polícia Civil, estando à
disposição da Justiça.

das providências.

Adenir Brocco

A Polícia Militar prendeu um foragido da Justiça, na última terça-feira à noite, no bairro Santa
Cruz, em Palmas. Em ação
da Operação Metrópolis
III, os policiais abordaram
um homem, de 33 anos,
que possuía em seu desfavor um mandado de prisão, expedido pela Vara
Criminal de Palmas, sob a
acusação de furto. O homem foi entregue na Delegacia da Polícia Civil,
estando à disposição da
Justiça.

Parte da droga estava no interior de um Fox e o restante na residência
dos traficantes, em Palmas

A equipe da Rotam, em ação
da Operação Metrópolis III, apreendeu na manhã de quarta-feira (21),
no bairro Divino, em Palmas, 7kg de
maconha. Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas.
Os policiais da Rotam realizavam patrulhamento pelo bairro Divino quando desconfiaram do
condutor de um Fox e fizeram a
abordagem. No interior do veículo
foram encontrados alguns tabletes
de maconha. Os policiais também
realizaram buscas na residência do
suspeito, onde estava a sua mulher,
encontrando mais maconha, totalizando 7kg, além de uma balança de
precisão, celulares e R$ 300,00.
O casal foi preso em flagrante
por tráfico de drogas. O homem e a
mulher foram entregues, juntamente com a maconha e o veículo, na Delegacia da Polícia Civil para as devi-

Francisco Beltrão

A Polícia Militar já havia apreendido no fim da tarde de terça-feira na PR-180, em Francisco Beltrão,
14,440kg de “murruga”, um tipo de
maconha mais forte e mais cara. Os
dois ocupantes de um Gol tentaram
fugir, mas foram presos após o veículo colidir contra um caminhão.
A ação da Operação Metrópolis
começou com a equipe da Rotam do
3º BPM de Pato Branco. O condutor
do Gol, ao avistar o bloqueio, efetuou
uma manobra de retorno e fugiu em
alta velocidade pelo bairro Industrial. As buscas foram realizadas com
apoio das equipes do 21º BPM e ao
retornar para a rodovia o Gol colidiu
contra um caminhão. Os dois ocupantes do veículo, de 36 e 37 anos,
foram presos com a droga. Eles foram encaminhados, juntamente com
o Gol e a maconha, na Delegacia da
Polícia Civil de Francisco Beltrão.

Presos acusados de roubos em Marmeleiro e Renascença
As Polícias Civil e Militar do Paraná e de Santa Catarina prenderam
nesta semana dois homens e duas
mulheres. A quadrilha é acusada de
dois roubos ocorridos em Marmeleiro e Renascença.
Segundo a Polícia Militar, durante o trabalho de investigação foram identificados os dois homens,
de 31 e 44 anos, e as duas mulhe-

res, de 30 e 56 anos, todos residentes em Chapecó (SC), onde foram
presos. Além dos roubos contra as
famílias de Marmeleiro e Renascença, a quadrilha também é suspeita de outro assalto ocorrido em
Vitorino.
Conforme nota divulgada pela
Polícia Militar, a quadrilha tinha famílias com alvos. Os criminosos en-

travam nas residências e faziam os
moradores reféns, subtraindo bens
valiosos. Além dos quatro presos,
outro suspeito teve seu paradeiro
descoberto em Goiás (GO) e repassadas as informações para a polícia daquele Estado. Ele resistiu à prisão e
acabou morto em confronto com as
forças de segurança.
As duas mulheres e os dois ho-

mens presos serão transferidos para
o Paraná, onde irão cumprir suas penas, que poderão chegar a mais de
20 anos de prisão.
Conforme a Polícia Militar, os
dois roubos foram os únicos ocorridos na Comarca de Marmeleiro
nos últimos quatro anos, ambos
elucidados com os autores presos.
(AB)

PRF recupera veículo em menos de 24 horas após o furto
DIVULGAÇÃO PRF

O Peugeot tinha sido furtado em Videira (SC)

A equipe da Polícia Rodoviária
Federal (PRF) efetuava ronda na BR158, em Pato Branco, na madrugada
de quarta-feira, quando ao fiscalizar
um veículo suspeito, que encontrava-se no pátio de um posto de combustíveis às margens da rodovia, verificou-se que o mesmo havia sido
furtado na noite anterior no município de Videira (SC).
Ao abordar os ocupantes do veículo, um rapaz de 22 anos e mais quatro menores de idade, foi encontrada
no interior do automóvel uma mochila, contendo um simulacro de arma de

fogo, além de um bastão retrátil, seis
facas e um dispositivo de choque.
Os policiais descobriram que o
Peugeot 208 havia sido furtado da
garagem do apartamento do proprietário, na noite anterior, por volta das 22 horas, em Videira (SC). Os
jovens estavam levando o carro para
São Jorge do Oeste (PR).
O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a ocorrência.
Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil
de Pato Branco para as providências
cabíveis ao fato. (Assessoria PRF)

Caminhoneiro morre

em acidente na PR-182
Um caminhão Volks, com placas de Pato Branco, saiu da
pista e tombou quarta-feira (21) no km544 da PR-182, em
Manfrinópolis. O motorista morreu no local do acidente.
A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE). O caminhão estava descendo a serra, quando saiu da
pista e tombou às margens da rodovia. O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados e constataram no local que o
motorista já estava morto.
Vários acidentes com caminhões já ocorreram no km544
da PR-182. O GPS estaria indicando essa rota mais curta aos
motoristas, que não conhecem o trecho, com serras e curvas,
ocorrendo os acidentes. O corpo do motorista, que não tinha sido identificado até o fechamento desta edição, foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML) de
Francisco Beltrão. (AB)

Esporte
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Pato Futsal vence do Real Madruga e se classifica para
próxima fase da Copa do Brasil
Jéssica Procópio
reportagem@diariodosudoeste.
com.br

Na noite de ontem
(21), o time do Pato Futsal ganhou de 4 a 3 da
equipe do Real Madruga. O
jogo, fora de casa, que valia a classificação para as
quartas de finais da Copa
do Brasil Sicredi de Futsal 2020 foi em Araçatuba, São Paulo, no Ginásio
Henny Ferraz Homem.
Logo nos primeiros
três minutos de partida,
o placar do jogo foi aberto com um gol do Real Madruga, com um chute de
canto de Guilherme. Poucos minutos depois, devi-

do inúmeras goteiras em
quadra, o jogo precisou ser
paralizado por cerca de 30
minutos. Ao retornar para
o jogo, faltando 12 minutos para o fim do primeiro
tempo da partida, a equipe
pato-branquense empatou
o jogo, com um chute de
pênalti do Valença.
No entanto, segundos
depois, o time do Real Madruga marcou o segundo
gol da partida, onde, com a
sobra de um lance de ataque, Guilherme pontuou.
No fim do primeiro
tempo, o empate veio novamente com um chute de
Tiago Selbach, que ao receber um passe de Neguinho,
girou na frente do golei-

ro e bateu para o gol rapidamente. Segundos depois, Real Madruga abriu o
placar novamente, com um
gol de Gustavo.
Evitando uma prorrogação, o time do Pato investiu no ataque e, na sobra de um chute forte de
longa distância, do jogador Peru, a bola bateu na
trave e chegou nas pernas
de Tiago Selbach, que empatou o jogo com um chute
forte e certeiro.
Já no fim do segundo tempo, nos últimos segundos, Joãozinho marcou
o quarto gol, garantindo a
vitória para o time time pato-branquense que continua na Copa do Brasil.

gusTavO RibeiRO

Partida ocorreu em araçatuba, são Paulo, no ginásio henny Ferraz homem

Pato Futsal anuncia a contratação do goleiro Tiago
ROdRigO COCa/agênCia CORinThians

Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

O goleiro Tiago deverá ser
apresentado nesta sexta-feira

A diretoria e o Comitê Gestor
do Pato Futsal convocaram uma
coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (21) para anunciar
a contratação do goleiro Tiago,
ex-Corinthians, que foi campeão
mundial em 2008 e 2012 com
a seleção brasileira de futsal.
Ele chega em Pato Branco nesta quinta-feira e será apresentado amanhã.
Participaram da coletiva o
presidente do Pato Futsal, Luiz
Sérgio Lavarda, o vice-presidente
Alcir Camozzato (Paraguai) e o representante do Comitê Gestor Eliseu Bertelli (Tucho). O contrato
com o goleiro Tiago vai até o final

Internacional

joga no Chile pela
Libertadores
Colorado volta todas as suas forças para a Copa
Libertadores da América. Na segunda posição do
grupo E, o Internacional vai ao Chile para confirmar
a classificação para as oitavas de final da competição continental. O duelo será com a Universidad Católica, nesta quinta-feira (22), às 21h30, no estádio
San Carlos de Apoquindo.
O último treino da equipe antes da viagem foi
realizado na manhã de quarta-feira (21), no CT
Parque Gigante. O treinador Eduardo Coudet comandou uma atividade tática com o time que entrará em campo pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Dois jogadores desfalcam a
equipe por suspensão: Moisés e Leandro Fernández. Além disso, Johnny e Boschilia, lesionados, ficam de fora.
Com oito pontos somados na tabela, três a mais
que o América de Cali-COL, que ocupa a terceira posição, o Colorado precisa somente de um empate
para garantir a classificação. Uma vitória pode deixar a equipe com a liderança do grupo E. No outro
jogo da chave, o Grêmio, que é o líder com 10 pontos, recebe o América de Cali, às 21h30, na Arena.
(Assessoria)

deste ano, mas deverá ser prorrogado para a próxima temporada.
Lavarda afirmou que Tiago vai
agregar muito para o Pato Futsal
neste final de temporada em que o
clube busca por títulos, entre eles,
o tricampeonato da Liga Nacional,
pois o futsal de Pato Branco tem o
DNA de campeão. “Foi uma grande honra ver o Tiago surgir na GM
e agora vai vestir a camisa do Pato
Futsal”, destacou.
Com relação a outros reforços, Lavarda não descarta a possibilidade, pois o fixo/ala Neguinho
deve deixar a equipe no próximo
mês. Ele afirmou que Sérgio Lacerda é um técnico vitorioso e sabe o
que precisa, sendo que farão um
esforço para trazer reforços.
Bertelli disse que o fator pri-

mordial na contratação de Tiago
foi a vontade do jogador em defender o Pato Futsal por tudo o que o
clube representa no cenário nacional. Ele revelou que um patrocinador vai bancar os custos do contrato com o goleiro até o final da
temporada.

Finanças

Bertelli ressaltou que o Comitê Gestor do Pato Futsal convidou
um consultor para fazer um levantamento da real situação financeira do clube, mas desde o início da
pandemia do coronavírus as despesas são maiores do que a receitas. Algumas empresas reduziram
o valor do patrocínio e outras deixaram de contribuir, refletindo no
projeto do Pato Futsal para a tem-

porada, apesar da saída de vários
atletas.
Conforme Bertelli, fizeram
um acordo com a comissão técnica e os jogadores para a redução de 25% dos salários e renegociaram com os credores, mas
serão necessários novos projetos
de captação de recursos, como a
realização de rifa, para horar os
compromissos. Além disso, falou
sobre a importância dos sócios-torcedores para equilibrar as finanças do Pato Futsal.
Já Lavarda destacou que a
partir de agora a tendência e só
melhorar. Ele acrescentou que o
objetivo é terminar o ano no azul
para no próxima temporada voltar
a formar uma equipe competitiva
para seguir na briga por títulos.
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Aluga-se Apartamento no Residencial Ágape II na área central de Pato
Branco!! Com 98.10 m² de área total: 1 Suíte, 1 Demi suíte Sala, Cozinha com churrasqueira Banheiro social, Área de serviço 2 elevadores 1
vaga de Garagem Ótimo acabamento, (laminado e porcelanato) Área de
lazer completa Salão de festas. Playground com campo de futebol. Fica
situado ao lado da Prefeitura Municipal, próximo de mercado, hospital e uma quadra da praça central e
igreja Matriz. Valor: 1.250,00+ condomínio (170,00). Maiores informações: Mariely Corretora de Imóveis e
Realize Correspondente Caixa, Creci 32792. Contato: (46) 99105-8064.
Endereço: Av Tupy, 3204 - Baixada,
Em frente ao Patão Supermercado.
--------------------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, sacada com churrasqueira e
ponto de gás, plataforma de elevação
para portadores necessidades especiais, salão de festas com playground,
água quente em todos os ambientes,
ponto de ar condicionado em três ambientes. Creci J-4.201.Tratar fone: 046
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp)
--------------------Aluga-se apartamento com 03 quartos, sendo 01 suíte, mais 02 quartos,
sala para dois ambientes, cozinha,
área de serviço, sacada e 01 vaga
de garagem, Edifício Jardim Europa.
creci
f
12.632
www.joaresbrasil.com.br46
999720112
---------------------Alugo no Condomínio Residencial Alexandres - Rua Genuíno Piacentini, 273 Apto 102 do Bloco 07
composto de: 03 quartos, sala estar/jantar, cozinha, banheiro, área
de serviço e garagem coberta. Valor: R$ 850,00 já incluso o condomínio. Tratar: 46-9-9971-3765.
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---------------------Alugo 2 apartamentos no Ed.
Bertinatto, Av. Tupi, 3281. Localização privilegiada, em frente a nova farmácia Droga Raia e
supermercado Center Baixada,
ao lado da faculdade Mater Dei,
do supermercado Patão e calçados São José. Um dos aptos
é totalmente MOBILIADO e outro possui somente MOBÍLIA NA
COZINHA. Ambos têm 03 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia e banheiro. Valor do aluguel R$ 1.350,00 e R$ 1.100,00,
respectivamente (já com o desconto de pontualidade). 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.
---------------------Alugo no Condomínio Edifício Vila
Nova - Rua Itapuã, 605 kitnet composto de: quarto e sala, cozinha, banheiro e área de serviço.
Não tem garagem. Valor: 480,00
mais condomínio em torno de R$
115,00.
Tratar:
46-9-9971-3765
---------------------Aluga-se apartamento totalmente mobiliado 130,00 m², uma suíte, dois
quartos, uma garagem com opção
de locação de mais uma garagem,
Ed. José Antonio no Centro da cidade de Pato Branco – Pr. Valor R$
2.380,00 com IPTU incluso. Condomínio baixo. Previsão de entrega do
imóvel: 10.11.2020. Creci J-05566
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
---------------------Apartamento 203 para Locação em
Pato Branco - PR Edifício Paula Viganó.
Possui 03 quartos sendo 01 suíte, sala com sacada. Valor: R$
1.100,00. Código 006. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato
(46)3225-3232,
WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
---------------------Ederson Imóveis aluga apto no Centro com 01 quarto, sala, cozinha/lavanderia, bwc e garagem individual.
R$ 600,00 + taxas. CRECI/PR 06596J. Agende uma visita e confira: (46)
3225-4150 / 99933-5074. Mais opções
em:
www.edersonimoveis.com.br.

---------------------Favero Corretores De Imóveis – Aluga: Ótimo Apartamento, localizado
no Edifício Ana Luíza, Rua Tapejara,
346, apartamento 602, Centro, possui: Uma suíte + 02quartos; Sala;
Cozinha com armário; Banheiro social; Área de serviço, churrasqueira, uma vaga de garagem. Valor: R$
1.400,00 com R$ 150,00 de desconto por pontualidade. Tratar: (46) 3225
2204 e Cel. (46) 999123045. CRECI
11349 www.faverocorretores.com.br
---------------------Famex imobiliária aluga Apartamento 502 B, localizado na Rua caramuru n° 370, centro, Ed Monna Lisa,
área privativa de 60,75 m², sendo 01 cozinha, 01 sala de tv, 01 bwc
social, 01 área de serviço, 01 suíte, 01 quarto, 01 vaga de garagem.
Valor da locação R$ 1.100 + taxas
Consulte-nos
no
site:
https://
www.famexempreendimentos.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:
https://www.famexempreendimentos.com.br. Fone: 3220-8030/
Whats 99104-5445. CRECI J5858
------------------Famex imobiliária aluga Apartamento
702 A, localizado na Rua caramuru n°
370, centro, Ed Monna Lisa, área privativa de 60,25 m², sendo 01 cozinha,
01 sala de tv, 01 bwc social, 01 área
de serviço, 01 suíte, 01 quarto, 01
vaga de garagem. Valor da locação
R$ 1.100,00 + taxas. Consulte-nos
no site: https://www.famexempreendimentos.com.br. Fone: 3220-8030/
Whats 99104-5445. CRECI J5858
------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Residencial Orion - Localizado Na Rua Caramuru - 580 Centro- (Em Frente A Agencia Dos
Correios) kit - composto de quarto,
banheiro, cozinha, sala, área de serviço e garagem. Aluguel R$ 650,00
+ Cond. +/- 85,00. Fones: 46-32251769/ 3225-4576 ou 46 - 98409-4084

Whats, email: arcariimoveis@hotmail.
com site: www.arcariimoveis.imb.br
------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Residencial Monte Moriah - Localizado Na Rua Tamoio - 865 Centro- (a duas quadras do antigo
terminal). sem mobília. Apartamento -604 COMPOSTO de 01 quarto, sala, cozinha, banheiro social,
área de serviço e garagem. Aluguel
R$ 750,00 + cond. fones: 46-32251769/ 3225-4576 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 - 201 -B, composto de 03 quartos, sala, cozinha, banheiro social,
área de serviço, e garagem. Aluguel
R$ 820,00 + cond. Fones: 46-32251769/ 3225-4576 ou 46 - 98409-4084
Whats, email: arcariimoveis@hotmail.
com site: www.arcariimoveis.imb.br
------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga
Edifício Pão Quente - Apartamento
202 localizado na Rua Itabira n°1409
de 02 quartos 01 deles sendo suíte
com banheiro, banheiro social, sala,
cozinha, e área de serviço. Aluguel
R$ 1.200,00 incluso condomínio e
IPTU. Sem garagem. Fones: 46-32251769/ 3225-4576 ou 46 - 98409-4084
Whats, email: arcariimoveis@hotmail.
com site: www.arcariimoveis.imb.br
------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Residencial Alexandres – Localizado Na Rua Genuíno Piacentini nº
273 Bairro Santa Terezinha. Composto De 02 Quartos, Sala, Cozinha, Banheiro Social, Área De Serviço E Garagem. Aluguel R$ 600,00
+ 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 Dona Amabile - Localizado Na Rua José Fraron Nº
155 Bairro Fraron. - (Próximo A Policia Rodoviária Federal). Apartamento - 07 composto de quarto, sala, cozinha com a pia sob medida, área

de serviço, sacada, sem garagem,
(fundos). Aluguel R$ 700,00 + R$
100,00 de cond. Fones: 46-32251769/ 3225-4576 ou 46 - 98409-4084
Whats, email: arcariimoveis@hotmail.
com site: www.arcariimoveis.imb.br
------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga
Residencial Monte Hermon – Localizado Na Avenida Brasil Nº 756 Centro - (a duas quadras da Policlínica Pato Branco). Apartamento - 203
composto de 01 quarto, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço, sacada e garagem. Aluguel
R$ 750,00 + cond. Fones: 46-32251769/ 3225-4576 ou 46 - 98409-4084
Whats, email: arcariimoveis@hotmail.
com site: www.arcariimoveis.imb.br
------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Residencial Monte Tabor - Localizado Na Avenida Brasil Nº 736
Centro- (a duas quadras da Policlínica Pato Branco). Apartamento - 505 - Composto de 02 quartos, sala, cozinha, banheiro social,
área de serviço, sacada com churrasqueira e garagem.
Aluguel R$
800,00 + Cond. Fones: 46-32251769/ 3225-4576 ou 46 - 98409-4084
Whats, email: arcariimoveis@hotmail.
com site: www.arcariimoveis.imb.br
------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga
Apartamento - 101 E 203 – Localizado Na Rua Itabira, Nº 1789, Centro.
Composto de 03 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço e garagem. Aluguel R$ 850,00
+ cond. - (cada). Fones: 46-32251769/ 3225-4576 ou 46 - 98409-4084
Whats, email: arcariimoveis@hotmail.
com site: www.arcariimoveis.imb.br
------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga
Residencial Aldemar Cattuci – Localizado Na Rua Tapajós Nº 513 Centro - (em frente ao INSS), de frente pra rua. composto de 01 suíte +
02 quartos, sala ampla com sacada, banheiro social, cozinha, área
de serviço com sacada e churrasqueira e garagem. Aluguel R$
1.400,00 + cond. Fones: 46-32251769/ 3225-4576 ou 46 - 98409-4084
Whats, email: arcariimoveis@hotmail.
com site: www.arcariimoveis.imb.br

Oferta para investidor ou para morar. Apartamento com 3 quartos,
dois banheiros, sala ampla em L,
com sacada, cozinha, á.sço, e uma
vaga de garagem. Cond. com área
de lazer. Elevador. Centro próximo Colégio Vicentino e OAB. Valor R$ 255.000,00 somente dinheiro.
Tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
--------------------Oferta de R$ 345.000,00 por R$
315.000,00. Com 3 quartos, sendo suíte com roupeiro planejado,
sala ampla com sacada e churras-

queira, cozinha planejada, banheiro social, á. sço., garagem. Elevador,
localizado no Centro. Próximo do Supermercado Super Polo rua Guarani. Tratar 984040568. 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
--------------------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$ 349.900,00. 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$ 199.900,00
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.
-------------------Vende-se estúdio na cobertura nº
801 Edifício Topázio. Contendo
42,43m² privativo. Interessados tratar pelo whatsapp (46) 99101-3174
--------------------Vende-se apartamento na planta localizado no centro. Valor de entrada baixo assumindo restante direto com a construtora com parcelas
baixas. Tratar no 46 991013174
--------------------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 apartamen-
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tos 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.
------------------Vende-se Apto no Bairro Fraron, excelente p/ investidores, com área total de 86m². Contendo: 02 quartos,
sala, cozinha, wc, área de serviço,
churrasqueira e garagem coberta.
Valor R$ 215 000,00. Financia pela
Caixa. Tratar whats (46) 9 9919-0240
------------------Ederson Imóveis vende apartamento novo com 02 quartos, sala
02 ambientes, bwc, cozinha, lavanderia e garagem individual. Oferta: R$ 215.000,00. CRECI/PR 06596J. Agende uma visita e confira: (46)
3225-4150 / 99933-5074. Mais opções
em:
www.edersonimoveis.com.br
------------------Favero Corretores De Imóveis – Vende: Apartamento localizado no Edifício Osvaldo Paulo Piassa - Rua Itabira
esquina com Tapajós, possui 1 suíte + 02 quartos, sala grande para 02
ambientes, cozinha, banheiro social,
lavanderia, dependência de empregada com banheiro, 1 vaga de garagem.
Valor: 320.000,00. Tratar: (46) 3225
2204 e Cel. (46) 999123045. CRECI
11349 www.faverocorretores.com.br
------------------Favero Corretores De Imóveis – Vende: Apartamento, no Edifício Residencial/ Comercial Schapion localizado na Av. Brasil esquina com a Rua
Ibiporã, possui, 02 quartos, sala para
dois ambientes, banheiro, sacada.
Valor: 220.000,00. Tratar: (46) 3225
2204 e Cel. (46) 999123045. CRECI
11349 www.faverocorretores.com.br
------------------Vende-se apartamento semi mobiliado 267,00 m² no Ed. Vêneto, Centro
da cidade de Pato Branco – Pr. Suíte com sacada ampla e closet, 03
salas, 04 banheiros, 02 quartos, 02
vagas de garagem com depósito,
churrasqueira com espaço gourmet.
Valor R$ 790.000,00. Creci J-05566
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
------------------Atkrom Empreendimentos – Vende
Apartamento Centro de Pato Branco, Sala de Estar e Jantar, 1 Suíte, 3 Quartos, 1 com banheiro, Cozinha, sacada, 1 vaga de garagem,
todo em gesso, ótima localização. Oportunidade de R$ 420.000
por apenas R$ 380.000,00. Fones:
(46) 3025-4901, (46) 99116-0809
(Aliane) CRECI: 15943F / CNAI:
09827. Confira nosso site: www.
atkrom.com.br. Referência: AP841
------------------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.
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A partir de R$ 460.000,00. Email:
atendimento@ciroimoveispb.com.
br, endereço: Rua Ibiporã n.° 735,
Sala n.° 02, Centro, Pato Branco-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

Aluga-se Casa de Alvenaria na cidade de Sulina/PR. Composta por
1 suíte + 2quartos, 2 salas, cozinha, despensa, varanda, lavanderia, banheiro social e garagem com
churrasqueira. Contrato mínimo de
um ano. Possui rede elétrica bifásica. Ficam móveis planejados, suíte
mobiliada, jogo de sofá, estante da
sala e mesa. Valor R$ 750,00 mês.
Tratar com Adair (46) 9 8401-8395
--------------------Possui 51m² de área privativa. 03
quartos. Valor de Locação: R$
750,00. Código 006. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato
(46)3225-3232,
WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
--------------------Casa 03 para Locação em Pato
Branco - PR Bairro Bela Vista. Casa
com 65,00m², terreno fechado e
garagem com churrasqueira. Valor: R$ 670,00. Código 006. Acesse www.habitar.imb.br ou entre em
contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
--------------------Favero Corretores De Imóveis – Aluga: Aluga-Se Ótima Casa, localizada
no Bairro São Francisco, Rua Celito
Giacomel, 306, possui: Sala e cozinha
conjugados; 02Quartos; Banheiro social, combox; Área de serviço e Garagem com portão eletrônico. Valor:
R$ 900,00 com R$ 100,00 de desconto por pontualidade. Tratar: (46) 3225
2204 e Cel. (46) 999123045. CRECI
11349 www.faverocorretores.com.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Casa – Localizada Na Rua Dos
Pica Paus Nº 61 Bairro Planalto.
Casa de alvenaria composto de 02
quartos, sala, cozinha, banheiro social, cozinha, área de serviço, churrasqueira e garagem.
Aluguel R$
750,00. Fones: 46-3225-1769/ 32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email:
arcariimoveis@hotmail.
com site: www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Casas No Bairro Cristo Rei – Localizadas Na Rua Democrata N°595,
599 - No Bairro Cristo Rei (Loteamento Ferreira), casas compostas
de 02 quartos, sala, cozinha, área
de serviço, banheiro social e garagem. Valor da locação de cada
casa R$ 850,00. Fones: 46-3225-

1769/ 3225-4576 ou 46 - 98409-4084
Whats, email: arcariimoveis@hotmail.
com site: www.arcariimoveis.imb.br

Vendo casa no Bairro Vila Izabel,
com 210m2, uma suíte, mais dois
quartos, sala de TV, sala de estar e jantar, cozinha com móveis
Gava, lavanderia, churrasqueira e vaga para dois carros. Laje,
aquecimento central, alarme monitorado. Tratar: 46-98803-3773.
--------------------Vende-se 02 casas, Rua Tocantins com Valdemar Viganó, 561,
1/2 quadra da Avenida Tupi próximo ao centro, terreno de 300 metros. Valor: R$ 300.000,00. Contato: Joacir (46) 9 9125-4277.
--------------------Casa alvenaria no bairro São Francisco 3 Quartos, sendo uma suíte,
mais uma sala, banheiro social, cozinha com pia e armários, área de
serviço, garagem coberta para dois
carros, churrasqueira. Imóvel semi
novo. 112 m² e terreno de 360 m².
Tratar 984040568. Creci-Pr 1.530-J
--------------------Sobrado bairro Sta. Terezinha. Suíte c/roupeiro planejado, mais dois
quartos amplos (sacada), cozinha
com móveis planejados, parte inferior com salão de festas, imóvel com
144 m². Estuda-se terreno como parte de pagamento. Rua Casemiro de
Abreu, próximo Res. Alexandre´s.
Tratar 984040568. Creci-Pr 1.530-J
--------------------Vende-se casa na planta, c/ lage, no
Bairro Menino Deus. Com 48m², contendo: 02 quartos, sala, cozinha, wc,
área de serviço e vaga de garagem.
Valor R$ 205 000,00 Financia pela
Caixa. Tratar whats (46) 9 9919-0240
--------------------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. Próximo
da UPA. Bairro Cristo Rei. Pato Branco. Agende sua Visita!! Realize Correspondente Caixa e Mariely Corretora de Imóveis. Creci 32792. Telefone:
(46) 98800-9572 ou (46) 99105-8064
Avenida Tupy, n° 3204, Baixada Em Frente ao Patão Supermercado.
--------------------Vende-se casa mista com 75 mts contendo sala, copa, cozinha, bwc social, 03 quartos sendo 01 deles suíte. Lote de 360 mts com sobra no
terreno para futura construção. Valor:

R$ 214.000,00. Interessados entrar
em contato pelo fone 46 9 99131420
--------------------Vende-se Lote Urbano de 1000m²
contendo uma casa mista na cidade de Sulina/PR. Área construída
de aproximadamente 103m², contendo: 2 quartos, 2 salas, 1 cozinha, 1 despensa, 1 banheiro, área
de estar ampla, garagem para 2 carros com churrasqueira. Pintura externa nova. Aceito veículo no negocio ou troco por lote urbano em
Pato Branco/PR. Valor: R$ 97 000,00;
Tratar com Adair (46) 9 8401-8395
--------------------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
--------------------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! Tra-

tar 46-9-8404-0568 Creci-Pr 1.530-J
--------------------Vendo Casa em Alvenaria no Bairro Santa Terezinha, Sendo: Área Total: 190,00 m², Área Terreno: 450,00
m², 01 suíte com hidromassagem, 02
quartos, sala c/lareira e ar condicionado, cozinha, banheiro social, edícula, piscina c/aquecimento solar,
sistema de água quente R$ 600.00
0,00. Tratar Fone 47 99758-1976
--------------------Vende-se: casa no bairro Parzianello:
02 suítes + 02 demi-suítes, 02 lavabos,01 sala de tv com lareira, 01 sala
de jantar, 01 jardim interno, 01 salão de festas, 01 despensa, 01 lavanderia, 03 vagas de garagem, 01 piscina. Casa com laje, coberta com
telha, encanamento para água quente, aquecimento solar da piscina, ar
condicionado, móveis planejados,
aberturas em alumínio, portas em
laca, piso cerâmica e laminado. Telefone: (46) 3025-3557 / Whatsapp
(46) 99971-4087 / 9973-4188. Email:
atendimento@ciroimoveispb.com.
br Endereço: Rua Ibiporã n.° 735,
Sala n.° 02, Centro, Pato Branco-PR.
--------------------Casa à venda no Vila Izabel com cozinha, sala conjugada, escritório, WC
social, 01 suíte com closet, 01 quarto, garagem com churrasqueira, lavanderia, dispensa, com 150,00m²
construído e 84,39m2 averbado mais
espaço para construir piscina, toda
murada. Creci J-4.201. Tratar fone:
046 30251911 ou 99101-1743(Whatsapp).
Valor
sob
consulta.
-------------------Ederson Imóveis vende casa semimobiliada, em condomínio fechado,
com 02 quartos, sala 02 ambientes,
bwc, cozinha, lavanderia e garagem
e churrasqueira. Ficam móveis sob
medida. Bairro São Francisco. Oferta: R$ 149.000,00. CRECI/PR 06596J. Agende uma visita e confira: (46)
3225-4150 / 99933-5074. Mais opções
em:
www.edersonimoveis.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
-------------------Atkrom Empreendimentos – Vende
Sobrado pra Venda Novo no Bairro Fraron com Piso Inferior sendo Sala de Estar, Jantar, e Cozinha
conjugados, Lavabo e Lavanderia.
Piso Superior com Suíte com Sacada, 2 Quartos, Sendo um com Sacada e Wc Social. Área total de 118
Metros. Valor: R$ 340.000,00. Fones: (46) 3025-4901, (46) 991160809 (Aliane) CRECI: 15943F / CNAI:
09827. Confira nosso site: www.
atkrom.com.br. Referência: SO611

-------------------Favero Corretores De Imóveis – Vende: Casa no bairro São Francisco.
Localizada
na
Rua
João
Gualberto
Gaspar,
n°
65.
Possui 3 Quartos, Sala, Cozinha,
2
Banheiros,
Garagem
,
Lavanderia,
Churrasqueira.
Valor R$250.000,00. Tratar: (46) 3225
2204 e Cel. (46) 999123045. CRECI
11349 www.faverocorretores.com.br
-------------------Ciro Imóveis Vende: Sobrado no
bairro Fraron: 03 dormitórios, sacada, banheiro social, sala de tv/jantar, cozinha, lavabo, churrasqueira, lavanderia,01 vaga de garagem.
Valor R$ 290.000,00. E mail: atendimento@ciroimoveispb.com.br,
endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
--------------------Ciro Imóveis Vende: Casa na Rua
Silvestre Ambrósio Franchin, n.º 63,
bairro Fraron 03 dormitórios, banheiro
social, sala, cozinha, lavanderia, churrasqueira, 01 vaga de garagem. Valor
R$ 240.000,00, aceita terreno de menor valor como parte de pagamento.
E mail: atendimento@ciroimoveispb.
com.br, endereço: Rua Ibiporã n.° 735,
Sala n.° 02, Centro, Pato Branco-PR

Vende-se linda chácara na Comunidade de São João Batista,
zona rural de Pato Branco-PR,
á 12km da cidade. Propriedade possui 130.000m² contendo:
casa em alvenaria, galpão para
carros e trator, galpão para gado
leiteiro, 4.500m² de aviários construídos com equipamentos para
galinha poedeira, três casas de
madeira. Valor a tratar com proprietário. Aceita imóveis como
parte do pagamento. Contato: (46) 98801-5115 (whatssap)
ou (46) 99129-0548 (whatssap).
--------------------Beto Corretor de Imóvel Vende:
chácara com área de lazer em Itapejara D`Oeste na linha palmeirinha, com 16.000 metros na beira do
Rio Chopin, possui sobrado misto
com 200m² e uma casa de madeira
de 100m², contém mais de 200 pés
de frutas de várias espécies e uma
água composta de 25%de mineral. Tratar telefone (46) 9 9101-2506.
--------------------Atkrom Empreendimentos – Vende
Chácara a 6 km do centro de Pato
Branco com área de 1250 metros com
asfalto próximo a entrada, Quiosque,
mini açude, portão eletrônico, poço
artesiano, Ótimo para lazer e Finais
de Semana. Valor: R$ 190.000,00.
Fones: (46) 3025-4901, (46) 991160809 (Aliane) CRECI: 15943F / CNAI:
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GRANDE LEILÃO
LOCAL: RUA JOÃO LUNARDELLI, 2095 - CIC - CURITIBA/PR.

SOMENTE ONLINE - ANTECIPE SEU CADASTRO

24/10

SÁBADO
10H00
TERÇA 10H00

IMPORTADOS: CAPTIVA; 2 BMW X5; AZERA; TUCSON; OUTLANDER; CITROEN C4; JAC J3;
VISITAÇÃO
PICANTO; TIIDA; AGILE; SORENTO; CERATO. AUTOMÓVEIS: 12 FIAT; 13 GM; 11 VW; 11
RENAULT; 7 FORD; 5 PEUGEOT; 3 NISSAN; 2 AUDI; 2 HONDA; CITROEN; CHERY; HYUNDAI. APENAS 23/10
UTILITÁRIOS: L200; MONTANA; 3 SAVEIRO; DOBLO FURGÃO; OROCH; FRONTIER. MOTOS: 3
SEXTA-FEIRA
HONDA; KAWASAKI. CAMINHÕES: MBENZ 1728 03; FORD 7000 CA 79; IVECO STRALISHD
DAS
13H00 ÀS 17H30
570S38TN 07; VOLVO NL 10 340 4X2 91; VW 17.180 EURO3 WORKER CA 06; AXOR 2041 LS CAB
EST 17. DIVERSOS: ESAOTE/MYLAB GAMMA (aparelho ultrassom portátil); CONTOURLINE/
41-3012-4800
MULTISHAPE; DERMOSTEAM/DERMOTONUS.
KUSS
CLAUDIO CESAR
CESAR KUSS
VEÍCULOS PODERÃO SER INCLUÍDOS/RETIRADOS ATÉ A DATA DO LEILÃO. CLAUDIO

Informações, fotos e lances em www.claudioleilao.com.br
09827. Confira nosso site: www.
atkrom.com.br. Referência: AR845
--------------------Atkrom Empreendimentos – Chácara Próximo a Ponte do Rio Chopim com uma Casa Nova, 2 quartos
sala, cozinha, 1 Banheiro, Quiosque,
Pomar de Frutas, Borda do Rio Chopim, Poço artesiano. Com área total de 2 mil metros, e casa com 145
Metros na Comunidade Palmeirinha.
Valor: R$ 198.000,00. Fones: (46)
3025-4901, (46) 99116-0809 (Aliane). CRECI: 15943F / CNAI:
09827. Confira nosso site: www.
atkrom.com.br. Referência: AR827
--------------------Aliel Corretor de Imóveis - vende
área rural com 9.2 alqueires, sendo 4 alqueires de lavoura na Comunidade de Núcleo Ligeiro, a 3.000
metros da Br 158 e da Atlas Eletrodomésticos, com mata nativa,
rio, água de nascente, potreiro. Valor: R$ 1.850.000,00 - analisa propostas. Faça-nos uma visita na Rua
Guarani, nº 1101, Centro, próximo ao IAP. Fones: (46) 2604-0888
ou (46)99113-0460 whats. Acesse
o nosso site: www.alieltonial.com.br
--------------------Aliel Corretor de Imóveis - vende
área rural com 9.9 alqueires, sendo 1.8 alqueires de lavoura podendo abrir 4 na Comunidade de Salto
Grande, município de Coronel Vivida, com mata nativa, casa de madeira, 200 metros de margem para
o Rio Chopim, água de nascente, potreiro, 10 mil pés de eucalipto com 7 anos e pomar de frutas.
Valor: R$ 700.000,00 - aceita imóveis. Faça-nos uma visita na Rua
Guarani, nº 1101, Centro, próximo ao IAP. Fones: (46) 2604-0888
ou (46)99113-0460 whats. Acesse
o nosso site: www.alieltonial.com.br

Aluga-se Sala Comercial na cidade de Sulina/PR. Área aproximada de 103m². Local de grande movi-

mento, saída para o Thermas. Possui
rede elétrica bifásica. Contrato mínimo de um ano. Valor R$ 800,00 mês.
Tratar com Adair (46) 9 8401-8395
------------------Sala Comercial 03 para Locação
em Pato Branco - PR Edifício Manfé.
Localizada ao lado do Supermercado Center Norte com 60,00m².
Valor: R$ 1.300,00. Código 006. Acesse www.habitar.imb.br ou entre em
contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
------------------Famex imobiliária aluga sala 01, localizado na Rua Itabira, n° 1402,
centro, área privativa de 120,00 m²,
sendo 01 copa, 02 bwc, mezanino. Valor da locação R$ 4.200,00
+ taxas. Consulte-nos no site: https://www.famexempreendimentos.com.br.
Fone:
3220-8030/
Whats 99104-5445. CRECI J5858
------------------Famex imobiliária aluga Sala Comercial, localizado na Rua Itabira, n° 1414, centro, área privativa de 240 m², sendo 01 copa, 02
bwc, mezanino. Valor da locação R$
7.850,00 + taxas. Consulte-nos no
site:
https://www.famexempreendimentos.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: 46-32251769/ 3225-4576 ou 46 - 98409-4084
Whats, email: arcariimoveis@hotmail.
com site: www.arcariimoveis.imb.br

Vende-se loja em área central,
com toda estrutura de funcionamento, com estoque em roupas,
presentes, artigos de artesanatos, bebidas e perfumes em geral.
Atendendo seus clientes a 8 anos.
Aceita como forma de pagamen-
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to 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.

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
--------------------Vendo Lotes. Promoção de Natal! Com descontos e até 12 meses para pagar sem juros, ou
até 240 meses com financiamento bancário. Os melhores preços
e condições! Loteamento Forselini/Shopping 46 99972-1340
-------------------Terreno rua Tapir , lado nº 405. Metragem para construção 400 m²
12x33. Próprio para investidor construir sobrados. Ou para revenda futura. Terreno em documento tem
450 m² sendo que destes 50 m² é
de servidão lateral Sanepar/Prefeitura. Oportunidade única! De R$
180.000,00 por R$ 155.000,00. Tratar 984040568. Creci-Pr 1.530-J
---------------------

Vende-se Terreno no Bairro Menino Deus. Área Total 406.87 m², R$
140.000,00. Gostou? Entre em contato e Agende uma Visita! Realize Correspondente Caixa e Mariely Cattoni corretora de imóveis. Creci 32792.
(46) 99105-8064 OU (46) 98800-9572.
Avenida Tupy, n° 3204, Baixada Em Frente ao Patão Supermercado
--------------Vende-se somente terreno com
429,60m², localizado na Rua Alagoas Bairro La Salle. Tratar fone: 046
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp). Valor sob consulta. CRECI J-4.
--------------Terreno a venda na Rua Pedro Soares, bairro Vila Isabel com 612,57m².
Creci J-4.201. Tratar fone: 046
30251911
ou
99101-1743(Whatsapp).
Valor
sob
consulta.
--------------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
--------------Vende-se lote 17 da quadra 928
com 360,00 m² (12,00 x 30m) no antigo Clube de Campo Iguaçu, na
Rua Papa João XXIII no Bairro São
Cristóvão em Pato Branco – Pr. Valor R$ 95.000,00. Creci J-05566 Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------Atkrom Empreendimentos – Vende
Terreno no Bairro São Francisco medindo 12,22 x 30.00 metros totalizando
366,60 Metros próximo ao lago acima
do nível da rua. Valor: R$ 125.000,00.
Fones: (46) 3025-4901, (46) 991160809 (Aliane) CRECI: 15943F / CNAI:
09827. Confira nosso site: www.
atkrom.com.br. Referência: TE833
--------------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.

Vende-se Oficina Mecânica Automotiva. Situada na Av Tupi, Bairro Cristo Rei - Pato Branco PR. Valor R$

50 000,00. Tratar (46) 9 9931-0776

Vendo Caminhonete Hilux ano 2003,
a diesel, 4x4, cor; preta e turbinada. Troco por carro de menor valor. Interessados entrar em contato pelo fone (whats) 46 99984-3044.
--------------------Vende-se 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 Onix 1.0 MT LT, ano 2016,
vermelho, com manual e chave reserva, ar condicionado, direção, alarme e vidros elétricos. Valor R$ 35
000,00. Tratar whats (46) 9 9919-0240
--------------------Vende-se Corsa Classic LS20 11/12,
prata, com chave reserva, ar condicionado, direção, alarme e vidros elétricos. Valor R$ 19 500,00.
Tratar whats (46) 9 9919-0240
--------------------Vende-se
Moto
BMW1000RR,
2016, azul e bco. Com manual e chave reserva. Valor: Entrada
R$ 40 000,00 + 20 000,00 consórcio. Tratar whats (46) 9 9919-0240
--------------------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: R$ 58.000,00, recebo carro ou
moto de menor valor. Informações:
(46) 99102-1017 (WhatsApp) ou (46)
3225-4655. www.bolicarveiculos.blogspot.com.br. Atendemos após as
18h, nos finais de semana e feriados.
--------------------Vende-se Peugeot 207 Passion 1.4,
2011/2012, com ar condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava, alarme, som, com 65.000 km, único dono. Valor à vista ou financiado
R$ 21.800,00, Troca R$ 23.000,00.
Recebo carro de maior valor até R$
35.000,00 que seja completo, ou

moto de menor valor. Informações:
(46) 99102-1017 (WhatsApp) ou (46)
3225-4655. www.bolicarveiculos.blogspot.com.br. Atendemos após as
18h, nos finais de semana e feriados.

Vende-se
Esparramador
Tornado M 600- Stara. Realiza a distribuição á lanço de fertilizantes granulados e sementes em geral. Em bom
estado. Equipamento está na cidade de Sulina/PR. Valor R$ 2 100,00.
Tratar com Adair (46) 9 8401-8395

Estou disponibilizando serviços de
diarista, mensalista, auxiliar de cozinha, serviços gerais. Com experiência comprovada e referência.
Tratar: DaLuz ( 46 ) 9 9114-6959
-----------------Vaga para Departamento de Marketing / Publicidade e propaganda. Enviar currículo para: coordenacaogeral@pmed.com.br
-----------------Valdir está à procura de trabalho em Pato Branco, tem experiência em pintura, jardinagem, e serviços gerais. Contato 45 – 99141-8902
-----------------Contrata-se Analista de Sistema de
Rh. Realizar processos de rotina dos
recursos humanos da empresa, realizar análise de cargos e desempenho de colaboradores. Diferencial:
Conhecimento amplo em Excel. Comunicativo, dinâmico, comprometido
e organizado. Escolaridade: Ensino
superior completo e/ou cursando. Interessados deverão encaminhar currículo para rh@prioriza.me Contato:
(46) 99130-6777 ou (46) 3025-6777
-----------------Contrata-se Encarregado de Frigorífico. Realizará o planejamento da produção, acompanhando os processos,
cumprimento do plano de produção e padrões de qualidade. Supervisionando e orientando a equipe. Interessados entrar em contato: Rua
Osvaldo Aranha, 377, Sala 5, Centro, CEP 85501-037, Pato Branco-PR
46 3025 6777/
46 9 91306777
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 975/2020 SRP
PROTOCOLO Nº 16.804.341-4
OBJETO: Registro de Preços, para futura e eventual contratação de
serviços continuados de: Merendeira, Inspetor de Alunos, Servente de
Limpeza, Assistente Administrativo, Profissional de Apoio Escolar,
Copeira, Auxiliar de Manutenção Predial e Encarregado, com respectivos
insumos tais como: uniformes, EPIs, e Materiais.
INTERESSADO: SEED
AUTORIZADO pelo Exmo. Sr. Secretário da Administração e da
Previdência em outubro de 2020.
ABERTURA: 06 de novembro de 2020 às 09:30hrs.
LOCAL da DISPUTA e EDITAL:www.licitacoes-e.com.br
Informações Complementares: www.comprasparana.pr.gov.br
LAVOURA OESTE PARTICIPACOES S/A.
CNPJ/MF 30.293.313/0001-46
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
LAVOURA OESTE PARTICIPACOES S/A. nos termos dos artigos 124 e 132 da Lei das
Sociedades Anônimas e artigo 26 de seu Estatuto Social, convoca seus acionistas para a
realização da 2ª Assembleia Geral Ordinária e 2ª Assembleia Geral Extraordinária a se
realizar no dia 29 de outubro de 2020 às 16h00 (dezesseis horas), na Rua Guarani, 760,
Centro, no Município de Pato Branco, Estado do Paraná, CEP 85.501-036, para fins de
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. Em Assembleia Geral Ordinária:
a) Aprovar as contas da administração e as demonstrações financeiras findadas em
31/12/2019.
b) Eleger os membros do Conselho de Administração para o triênio 2020, 2021 e 2022,
promovendo a investidura e posse.
2. Em Assembleia Geral Extraordinária:
a) Alterar e consolidar o estatuto social, a respeito de alteração das regras de
representação da sociedade; e
b) Deliberar sobre a forma de remuneração dos membros da Administração
Pato Branco-PR, 15 de Outubro de 2020.
Andreia Cristine Parsianello
Presidente do Conselho de Administração

LAVOURA INDÚSTRIA COMÉRCIO OESTE S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF 79.851.192/0001-08
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
LAVOURA INDÚSTRIA COMÉRCIO OESTE S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL nos termos dos
artigos 124 e 132 da Lei das Sociedades Anônimas e artigo 27 de seu Estatuto Social,
convoca seus acionistas para a realização da 53ª Assembleia Geral Ordinária e 93ª
Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia 29 de outubro de 2020 às 14h00
(catorze horas), na Rua Guarani, 760, Centro, no Município de Pato Branco, Estado do
Paraná, CEP 85.501-036, para fins de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. Em Assembleia Geral Ordinária:
a) Aprovar as contas da administração e as demonstrações financeiras findadas em
31/12/2019.
b) Eleger os membros do Conselho de Administração para o triênio 2020, 2021 e 2022,
promovendo a investidura e posse.
2. Em Assembleia Geral Extraordinária:
a) Alterar e consolidar o estatuto social, a respeito de alteração das regras de
representação da sociedade; e
b) Deliberar sobre a forma de remuneração dos membros da Administração
Pato Branco-PR, 15 de Outubro de 2020.
Andreia Cristine Parsianello
Presidente do Conselho de Administração

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A Gráfica e Editora Ulighel Ltda, torna público que irá requerer ao Instituto Água e
Terra - IAT, a Renovação da Licença de Operação de Regularização para atividade de
Impressão de materiais para outros usos, instalada na Avenida Generoso Marques, no
1121, Bairro Jd. Luiz Schiavini, Município de Coronel Vivida-PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE BOM SUCESSO
LTDA (08.290.831/0001-57) torna público que recebeu do IAT,
Renovação de Licença de Operação para a atividade de Fabricação de
queijo e manteiga, instalada na Rodovia PR 918, km 06 S/N, Zona
Rural, Bom Sucesso do Sul, PR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO 8º (OITAVO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
VIDEO MONITORAMENTO DE ALARME N°. 155/17, DE 07/08/2017, PROVENIENTE DO PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 032/17, DE 25/07/2017, CONFORME ABAIXO MENCIONADO: PARTES: Município de Clevelândia e Matheus
Henrique Rozzatti – Me. OBJETO: Contratação de Serviços Suplementares. PRAZO: 10 (dez) meses. VALOR
ADICIONAL: R$ 3.118,20 (três mil, cento e dezoito reais e vinte centavos). PERÍODO DE VIGÊNCIA: De 22/10/2020 a
22/08/2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 08/08/2017 a 07/08/2022. FORO: CLEVELÂNDIA – PR. DATA DE
ASSINATURA: 20/10/2020. Clevelândia, 21 de outubro de 2020. ADEMIR JOSÉ GHELLER Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 125/2020 de 21/10/2020

Concede Licença sem remuneração no período de 23/10/2020 à 22/11/2020, à servidora Danielle
Bordin Cenci.

PORTARIA Nº 126/2020 de 21/10/2020
Concede férias a servidores Municipais.

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020, DE 21 DE OUTUBRO DE
2020.
Data da sessão: 11/11/2020 Horário da sessão: 09:00hrs
HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2020, DE 21 DE
OUTUBRO DE 2020.

Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto à
empresa: VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA – R$ 94.599,00.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 143/2020, DE 21 DE OUTUBRO DE 2020.
Contratada: VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA CNPJ: 78.912.656/0001-78
_____________________

A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 22 de OUTUBRO de 2020, conforme Lei Autorizativa
nº 927 de 07 de junho de 2017.

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2020
Tendo em vista o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial SRP nº
080/2020, de 07 de outubro de 2020, com abertura e julgamento em 21 de outubro 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 080/2020 para Registro de Preços,
as Empresas, que apresentaram os menores preços, respectivamente conforme segue: M A
CEMIN METALURGIA - ME, CNPJ Nº. 13.366.708/0001-02: LOTES: 01,02. Saudade do Iguaçu
dia 21 de outubro 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 080/2020 - SRP, de 07/10/2020,
com abertura e julgamento em 21/10/2020 e não existindo interposição recursal, eu Mauro
Cesar Cenci, Prefeito Municipal, torno público a HOMOLOGAÇÃO do Processo Licitatório
Modalidade Pregão Presencial nº 080/2020 para Registro de Preços, conforme o ato de
ADJUDICAÇÃO, a seguinte Empresa: M A CEMIN METALURGIA - ME, CNPJ Nº.
13.366.708/0001-02. Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, PR, 21 de
outubro de 2020. MAURO CESAR CENCI PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL – Nº. 080/2020. ATA N° 131/2020 - M A CEMIN METALURGIA - ME,
CNPJ Nº. 13.366.708/0001-02.
___________________________________________________________
A Publicação na integra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço
eletrônico: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ edição de 22/10/2020, conforme Lei
Autorizativa Nº 1358, de 18 de Agosto de 2020.

MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Extrato Dispensa de Licitação nº 74/2020, Processo nº 212/2020.
PARTES: Município de Pato Branco e Vizu Editora e Distribuidora de
Livros Ltda. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de
conjunto de livros para o ensino fundamental com 385 volumes para a
biblioteca da nova unidade Escolar do Bairro São Francisco, denominada
Escola Municipal Professora Edelvira Roldo de Col, no Município de
Pato Branco – PR. VALOR: R$ 7.986,00. DOT. ORÇ.: 1402 - 8726.
DISPENSA DE LICITAÇÃO: Lei 8.666/93, em seu artigo 24, inciso II.
Pato Branco, 21 de outubro de 2020. Augustinho Zucchi – Prefeito. Heloí
Aparecida De Carli - Secretária Municipal de Educação e Cultura.

MUNÍCIPIO DE PATO BRANCO
Extrato Atas de Registro de Preços. Pregão Eletrônico nº 89/2020.
Processo nº 188/2020. OBJETO: A implantação de Registro de
Preços para futura e eventual aquisição de óculos com lentes
corretivas, para atender a demanda dos usuários do Sistema Único
de Saúde do Município de Pato Branco, de acordo com as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. VIGÊNCIA: 12
(doze) meses. PRAZOS, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA E
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS: Os pedidos
serão executados, parceladamente, de acordo com a necessidade
da contratante e formalizados através de Nota de Empenho emitida
pelo Município. O usuário será encaminhado ao estabelecimento
da contratada portando a prescrição médica e a liberação expedida
pelo Centro de Reabilitação Física do Município de Pato Branco.
Após o atendimento do usuário a contratada terá um prazo não
superior a 15 (quinze) dias para efetuar a entrega do objeto
solicitado, juntamente com o Laudo de Regularidade de
Prescrição. PGTO: Os pagamentos serão efetuados em até 15
(quinze) dias úteis após a entrega do objeto, mediante certificação
da Comissão de Recebimento de Bens e Serviços da Secretaria
requisitante, do fiscal e do Gestor da Ata de Registro de Preços,
juntamente com a apresentação da respectiva nota fiscal.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta
licitação ocorrerão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária conforme segue: 0803. 103020043.2.198000 –
Secretaria Municipal de Saúde – Média e Alta Complexidade Aquisição de Insumos de Alto Custo, não Contemplados na
Assistência Farmacêutica - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou
Serviço para Distribuição (Despesa 1246 – Desdobramento 7006)
exercício 2020. GESTORA DA ATA: Secretária Municipal de
Saúde. FISCAL DA ATA: Servidora Rafaela Carbonari Fogolari,
fisioterapeuta, matrícula nº 78.433, lotada na Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços nº 343/2020, Partes: Município de Pato
Branco e Almeida Sarmento & Cia Ltda – EPP, inscrita no CNPJ
nº 12.681.342/0001-01, com o valor total estimado de R$
113.721,90 (cento e treze mil, setecentos e vinte e um reais e
noventa centavos); Ata de Registro de Preços nº 344/2020, Partes:
Município de Pato Branco e R Silva Souza – ME, inscrita no
CNPJ nº 01.325.177/0001-20, com o valor total estimado de R$
29.950,00 (vinte e nove mil, novecentos e cinqüenta reais). Pato
Branco, 14 de Outubro de 2020. Augustinho Zucchi - Prefeito.
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Extrato Termo Aditivo 01/2020. Ata de Registro de Preços nº
292/2020. Pregão Eletrônico nº 53/2020. PARTES: Município de Pato
Branco e Stock Med Produtos Médico – Hospitalares Ltda. OBJETO:
A implantação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição
de medicamentos pertencentes ao Componente da Atenção Básica
relacionados na REREME – Relação Regional de Medicamentos,
protocolos específicos de medicamento instituídos pelo município,
como de obesidade, CAPS – Centro de Atenção Psicossocial e
Vascular, bem como os medicamentos de uso exclusivo (injetáveis) da
UPA – Unidade de Pronto Atendimento, atendendo as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde. DO ADITAMENTO: Conforme Lei
8.666, Art. 65, II, “d” e justificativa apresentada pela Secretaria de
Saúde, através do protocolo 424260/2020, as partes pactuam
recomposição de valor inicialmente contratado para o item 25,
conforme anexo ao processo. As demais condições constantes da Ata
permanecem vigentes e inalteradas. Pato Branco, 14 de Outubro de
2020. Augustinho Zucchi - Prefeito Municipal. Milton Junior Mainardi
- Representante Legal.

MUNICÍPIO DE MARIOPOLIS
EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 43/2020. PARTES: MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS E Erge
Construtora Eireli, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 35.169.000/0001-02, Inscrição Estadual nº
9083473077, com sede na Rua Telmo Octavio Muller, nº 694, centro, CEP 85.615-000, na cidade de
Marmeleiro, estado do Paraná, de ora em diante denominado CONTRATADA. OBJETO: a contratação de
empresa para prestação de serviços de reparos na quadra com gramado sintético do Parque de Exposições
Arnaldo Weiss, conforme descrição abaixo:
ITEM

QTD

UND

DESCRIÇÃO

1

1.500,0

M²

Reparo e revitalização de quadra com
gramado sintético com 1.500m2 - 1.000kg
de borracha - Levantamento de fibras e
colagem.

VALOR
UNIT R$
5,50

VALOR
TOTAL R$
8.250,00

PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução dos serviços será de 10 (dez) dias. VALOR: O valor total
certo e ajustado é de R$ 8.250,00 (oito mil e duzentos e cinquenta reais). PAGAMENTO: O pagamento será
efetuado em até 30 (trinta) dias após a execução dos serviços. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os
pagamentos decorrentes do objeto da licitação correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária:
07.00 – Departamento de Desporto – 07.01 – Divisão do Desporto – Manutenção da Unidade de Esportes 27.812.0024.2.024-000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - 33.90.39 – Fonte (000).
Despesa 836. DISPENSA DE LICITAÇÃO: A dispensa de licitação é embasada na Lei 8.666/93, que diz em
seu: “Art. 24 – Inciso II – JUSTIFICATIVA: a) o valor da contratação não justifica a realização de um
processo licitatório comum; b) os reparos na quadra em questão são essenciais, pois o local é utilizado para
prática de atividades esportivas, físicas e de lazer em geral. Além disso, também se afigura necessário
manter a boa conservação do patrimônio público; c) a Nota Técnica n° 1/2018 – CGF/TCE-PR orienta que
os valores fixados pelo Decreto Federal n° 9.412/2018, que alterou os limites para contratações mediante
dispensa de licitação, se aplicam também à Administração Pública Municipal; d) o preço proposto se
justifica, pois é aquele que se mostra o mais vantajoso para a administração segundo os orçamentos
realizados junto a empresas do ramo, o que também condiciona, no caso, a escolha da executante.
Mariópolis, 21 de Outubro de 2020. Membros da Comissão Permanente de Licitações: Sandra Mara Ribeiro
Schaus – Presidente. Bruna Almeida Zankoski – Membro. Francisco Valdomiro Bueno – Membro. Tobias
Ezequiel Taffaerel Gheller. Prefeito Municipal.
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Edição nº 7750
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Extrato Termo de Aditamento nº 01/2020 - Contrato nº 228/2019 GP.
Inexigibilidade nº 67/2019, Chamamento Público nº 05/2018.
PARTES: Município de Pato Branco e Hospital da Hospital de Olhos
do Sudoeste do Paraná Ltda. OBJETO: Prestação de Serviços de
Apoio a Diagnose e Terapia, em procedimentos de Média e Alta
Complexidade Ambulatorial, visando o atendimento aos usuários do
Sistema Único de Saúde - SUS residentes no Município de Pato
Branco, bem como aos usuários referenciados conforme pactuações
firmadas via Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco, com
valores constantes da Tabela SUS Nacional. ADITAMENTO: Do
Prazo: Com base na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993,
especialmente seu artigo 57, inciso II, conforme prevê a cláusula
Quarta, Inciso I, do Contrato original, bem como justificativa
apresentava pela Secretaria Municipal de Saúde, as partes pactuam a
prorrogação do prazo fixado para execução do objeto até 23 de
outubro de 2021. Do Valor: Com base na Cláusula Quinta, inciso I,
do Contrato original, bem como justificativa apresentada pela
Secretaria Municipal de Saúde, as partes pactuam aditivo de valor,
com a supressão em 20% do quantitativo dos itens: 42 e 44 do lote
12; supressão de 25% do quantitativo dos itens: 19 e 28 do lote 4.
Dessa forma o valor contratual total estimado para o período de 12
meses é de R$ 76.734,12 (Setenta e seis mil, setecentos e trinta e
quatro reais e doze centavos). DOT. ORÇ.: 08 SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE - 08.03 MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE - 103020043.2.117000 Manutenção das
atividades do Sistema Municipal de Auditoria - 3.3.90.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
(Dotação: 1214 Fonte: 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto
– Desdobramento: 5806); 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (Dotação:1216 Fonte: 494
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pu. – Desdobramento: 4434);
(Dotação:1263 Fonte: 303 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pu.
– Desdobramento: 9712). Permanecem em plena vigência todas as
demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente
Termo. Pato Branco, 19 de outubro de 2020. Augustinho Zucchi Prefeito. Letícia Machado Estevão Pires - Representante Legal.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Extrato Termo de Aditamento nº 01/2020 - Contrato nº 216/2019
GP. Inexigibilidade nº 63/2019, Chamamento Público nº 01/2019.
PARTES: Município de Pato Branco e P.F.G. Laboratório de
Análises Clínicas Ltda. OBJETO: a prestação de serviços em
procedimentos de Média e Alta Complexidade Ambulatorial, visando
atender aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS residentes no
Município de Pato Branco, bem como aos usuários referenciados
conforme pactuações firmadas via Secretaria Municipal de Saúde de
Pato Branco, com valores constantes da Tabela do SUS Nacional,
atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. ADITAMENTO:
Com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, especialmente
em seu Artigo 57, inciso II, ainda, conforme prevê a Cláusula Quarta,
inciso I, do Contrato original, e, de acordo com a solicitação
apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, as partes pactuam a
prorrogação do prazo fixado para execução do objeto até o dia 17 de
outubro de 2021. DO AJUSTE DOS QUANTITATIVOS E DO
VALOR: Considerando a base legal já mencionada,
concomitantemente com o art. 65, I, “b” da Lei 8.666/93, as partes
pactuam aditivo de valor, com supressão, aumento de quantitativos e
exclusão de itens, justificada pelo Departamento de Auditoria,
Controle e Regulação, da forma que segue: pela supressão de 20%
dos itens: 5, 117, 233, 237, 243, 245, 247, 251, 386, supressão de
25% dos itens: 4, 27, 32, 34, 41, 53, 61, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
74, 77, 86, 97, 99, 103, 107, 109, 113, 114, 116, 119, 122,124, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139,141, 145, 147, 149,
169, 170, 172, 176, 178, 183, 185, 189, 192,195, 199, 200, 201,
207, 211, 213, 218, 219, 221, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 246,
248, 249, 250, 252, 257, 258, 259, 267, 272, 277, 279, 286, 291,
292, 305, 308, 310, 311, 320, 324, 325, 327, 328, 329, 332, 336,
338, 340, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 351, 353, 355, 356, 358,
359, 364, 365, 366, 402, 403, 413, 414, 415, 419, 426 e 455. Ainda,
o aumento em 25% do quantitativo do item 260. Dessa forma o valor
contratual total estimado para o período de 12 meses é de R$
2.628.366,24 (Dois milhões, seiscentos e vinte e oito mil, trezentos e
sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos). Dotações
Orçamentárias: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 08.03
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 103020043.2.117000
Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (Dotação:1216 Fonte: 494 Bloco de Custeio
das Ações e Serviços Pu. – Desdobramento: 4434). Permanecem em
plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não
conflitem com o presente Termo. Pato Branco, 16 de outubro de
2020. Augustinho Zucchi - Prefeito. Adolfo Frederico Grams Representante Legal.

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR
AVISO DE SUSPENSÃO DA ABERTURA DO
TOMADA DE PREÇOS 10/2020
A Presidente da Comissão de Licitações do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições vem através deste comunicar que o processo
licitatório 10/2020 sofrerá alterações em seu Termo de Referência anexo I do Edital,
sendo assim fica SUSPENSO por tempo indeterminado a TOMADA DE PREÇOS
10/2020, para que sejam feitas as correções necessária junto ao Termo de
Referência, após será marcada nova data para reabertura do processo.

Bom Sucesso do Sul, 21 de outubro de 2020.

Josiane Folle
Pregoeira

MUNÍCIPIO DE PATO BRANCO
Extrato Atas de Registro de Preços. Pregão Eletrônico nº 88/2020.
Processo nº 183/2020. OBJETO: A implantação de registro de
preços para futura e eventual aquisição de materiais de higiene e
limpeza, EPI’s, material médico hospitalar, uniformes, tecidos e
aviamentos, atendendo as necessidades das Secretarias de
Administração e Finanças, Assistência Social, Ciência e
Tecnologia, Desenvolvimento Econômico, Educação e Cultura,
Engenharia e Obras, Esporte, Executiva, Meio Ambiente e Saúde,
objetivando a adequação dos postos de trabalho para a prevenção e
o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do SARS-COVI-2 (COVID-19), em
atendimento ao Plano de Contingência e de acordo com o Decreto
Municipal 8.641 de 20 de março de 2020, Decreto 8.676 de 04 de
maio de 2020, Decreto Municipal nº 8.728 de 30 de julho de 2020,
os quais estabelecem situação de emergência no Município de
Pato Branco. VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias. PRAZO E
LOCAL DE ENTREGA: A entrega do objeto será feita de acordo
com a necessidade e os pedidos serão formalizados através de
Nota de Empenho, nas quantidades ali determinadas. A entrega
deverá conter a quantidade total solicitada na Nota de Empenho,
não sendo permitidas entregas parceladas, salvo se autorizado pela
Contratante, sob pena de devolução dos produtos entregues
incompletos, bem como aplicação das penalidades previstas no
edital. As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer
outro relacionado à entrega do produto é de total responsabilidade
da contratada. A contratada terá um prazo de até 15 (quinze) dias
úteis, após o recebimento da Nota de Empenho, para efetuar a
entrega dos produtos solicitados, no local informado pela
Contratante a cada Nota de Empenho emitida. PGTO: Os
pagamentos serão efetuados mensalmente, até o 15º (décimo
quinto) dia do mês subseqüente após o recebimento do objeto,
mediante a certificação de recebimento definitivo emitida pelo
gestor/fiscal da Ata de Registro de Preços e apresentação da
respectiva nota fiscal/fatura. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As
despesas decorrentes desta licitação ocorrerão por conta dos
recursos das Dotações Orçamentárias, conforme número reduzido,
das despesas e desdobramentos que seguem em anexo ao processo.
GESTORA DA ATA: Secretária Municipal de Saúde, Marcia
Fernandes de Carvalho, matrícula 11.109-0/614.2. FISCAL DA
ATA: Da Secretaria de Saúde: Zeliane Camargo Lovatel,
Coordenadora da Assistência Farmacêutica da Secretaria
Municipal de Saúde, matrícula 77763, ou quem vier a substituí-la
no cargo; Da Secretaria de Administração e Finanças e Secretaria
Executiva: Chefe Seção de Registro Financeiro, Luciane
Haracinco Novach, Matrícula nº 7898-0/1; Da Secretaria de
Engenharia e Obras: Assistente em Gestão: Nadiessa Peretto de
Almeida Grezele, matrícula 6918-3; Da Secretaria de Educação e
Cultura: Chefe da Divisão de Compras e Infraestrutura, Simone
Baldissera Hasse, matrícula nº 5.843-2/1; Da Secretaria de
Assistência Social: Chefe da Seção de Controle de Estoque e
Limpeza, Helena de Fátima Soares Ribas, Matrícula nº 11147-3/2;
Da Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Chefe da Divisão
de Gestão do Aeroporto; Da Secretaria de Esporte e Lazer, Chefe
da Divisão Administrativa Diogo Gasperin, Matrícula nº 6.395-9;
Da Secretaria de Meio Ambiente: Chefe da sessão de manutenção
de cemitérios, Mateus Maculan; Da Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Inovação: Chefe de Desenvolvimento de Ciência
Tecnologia e Inovação, Douglas Henrique Batista, Matrícula nº
11.249-6/1. Ata de Registro de Preços nº 376/2020, Partes:
Município de Pato Branco e ABC Distribuidora de Medicamentos
Ltda, inscrita no CNPJ nº 12.014.370/0001-67, com o valor total
estimado de R$ 5.265,00 (cinco mil duzentos e sessenta e cinco
reais); Ata de Registro de Preços nº 377/2020, Partes: Município
de Pato Branco e ACR Medcal Produtos para Saúde Eireli – ME,
inscrita no CNPJ nº 16.826.856/0001-50, com o valor total
estimado de R$ 108.585,50 (cento e oito mil, quinhentos e oitenta
e cinco reais e cinqüenta centavos); Ata de Registro de Preços nº
378/2020, Partes: Município de Pato Branco e A.T.M. Alimentos
Ltda – EPP, inscrita no CNPJ nº 05.862.721/0001-24, com o valor
total estimado de R$ 107.191,20 (cento e sete mil, cento e noventa
e um reais e vinte centavos); Ata de Registro de Preços nº
379/2020, Partes: Município de Pato Branco e BYD do Brasil
Ltda, inscrita no CNPJ nº 17.140.820/0002-62, com o valor total
estimado de R$ 111.744,00 (cento e onze mil, setecentos e
quarenta e quatro reais); Ata de Registro de Preços nº 380/2020,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 042/2020 – PROCESSO Nº. 079/2020 Data de abertura: 06/10/2020
Horário: 09:00 horas TIPO: Menor Preço Por Lote Objeto: “Contratação de empresa médica, para fins de atendimento
aos pacientes da Secretaria Municipal de Saúde”, sendo que a contratação dar-se-á pelo prazo de 12 (doze) meses,
na quantidade e especificações mencionadas no Termo de Referência anexo “I” do edital.Considerando as
informações constantes do processo licitatório em epigrafe, o Prefeito do Município de Clevelândia, Estado do Paraná,
TORNA PÚBLICO a homologação do mesmo em nome do licitante adiante mencionado: PROPONENTE: AVIVE
GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – EPP., inscrita no CNPJ nº. 33.458.003/0001-22.
Lote Item Quant. Unid.
Descrição
Valor Mensal. Valor Total
(R$.)
(R$.)
01 01 12 Mês 01 profissional da área médica (clínico (a) geral), para
17.330,00
207.960,00
execução de serviços na área da medicina, com carga
horária mínima de 40 (quarenta horas) semanais, sendo
que, o profissional habilitado no CRM respectivo, atuará
exercendo suas funções na Atenção Primária, podendo ser
remanejado para quaisquer Unidades de Saúde da cidade
e do interior do município, inclusive no Programa Saúde de
Família – ESF e outros, conforme necessidade e
cronograma de trabalho sempre estabelecido pela Secretaria
Municipal de Saúde, para o exercício financeiro e
orçamentário em curso. O expediente será de 08 (oito) horas
diárias, no período de segunda-feira a sexta- feira,
independentemente do número de consultas no dia,
conforme preconiza a Portaria MS/GM 2488 de 21/10/2011.
02 01 12 Mês 01 profissional da área médica (clínico (a) geral), para
17.330,00
207.960,00
execução de serviços na área da medicina, com carga
horária mínima de 40 (quarenta horas) semanais, sendo
que, o profissional habilitado no CRM respectivo, atuará
exercendo suas funções na Unidade de Saúde da Família
Renato Lorenzoni, podendo ser remanejado para quaisquer
Unidades de Saúde da cidade e do interior do município,
inclusive no Programa Saúde de Família – ESF e outros,
conforme necessidade e cronograma de trabalho sempre
estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde, para o
exercício financeiro e orçamentário em curso. O expediente
será de 08 (oito) horas diárias, no período de segunda-feira
a sexta- feira, independentemente do número de consultas
no dia, conforme preconiza a Portaria MS/GM 2488 de
21/10/2011.
Clevelândia, 21 de outubro de 2020. ADEMIR JOSÉ GHELLER Prefeito Municipal
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Partes: Município de Pato Branco e Comercial São José Comércio Distribuição e Prestação de Serviços Eireli – ME,
inscrita no CNPJ nº 24.540.648/0001-19, com o valor total
estimado de R$ 45.014,90 (quarenta e cinco mil, quatorze reais e
noventa centavos); Ata de Registro de Preços nº 381/2020, Partes:
Município de Pato Branco e Georgini Produtos Hospitalares Eireli,
inscrita no CNPJ nº 10.596.721/0001-60, com o valor total
estimado de R$ 11.036,25 (onze mil, trinta e seis reais e vinte e
cinco centavos); Ata de Registro de Preços nº 382/2020, Partes:
Município de Pato Branco e Gholdmed Distribuidora de Produtos
Hospitalares – Eireli – ME, inscrita no CNPJ nº 34.620.735/000130, com o valor total estimado de R$ 2.145,80 (dois mil, cento e
quarenta e cinco reais e oitenta centavos); Ata de Registro de
Preços nº 383/2020, Partes: Município de Pato Branco e Health
Care & Dubebe Indústria, Comércio, Importação, Exportação de
Produtos de Higiene Pessoal, Cosmeticos e Perfumaria Eireli –
ME, inscrita no CNPJ nº 18.252.904/0001-70, com o valor total
estimado de R$ 11.753,00 (onze mil, setecentos e cinqüenta e três
reais); Ata de Registro de Preços nº 384/2020, Partes: Município
de Pato Branco e Hospbox Distribuidora de Produtos Hospitalares
Ltda – ME, inscrita no CNPJ nº 23.866.426/0001-28, com o valor
total estimado de R$ 59.000,00 (cinqüenta e nove mil reais); Ata
de Registro de Preços nº 385/2020, Partes: Município de Pato
Branco e H R Carlone, inscrita no CNPJ nº 30.126.408/0001-75,
com o valor total estimado de R$ 49.436,06 (quarenta e nove mil,
quatrocentos e trinta e seis reais e seis centavos); Ata de Registro
de Preços nº 386/2020, Partes: Município de Pato Branco e
Innovare Indústria e Comércio de Peças Plásticas Eireli – ME,
inscrita no CNPJ nº 33.656.835/0001-53, com o valor total
estimado de R$ 6.264,30 (seis mil, duzentos e sessenta e quatro
reais e trinta centavos); Ata de Registro de Preços nº 387/2020,
Partes: Município de Pato Branco e Marcelo Simoni – ME,
inscrita no CNPJ nº 04.664.811/0001-48, com o valor total
estimado de R$ 10.691,28 (dez mil, seiscentos e noventa e um
reais e vinte e oito centavos); Ata de Registro de Preços nº
388/2020, Partes: Município de Pato Branco e Paulo Roberto
Macedo de Mattos Confecções Eireli – ME, inscrita no CNPJ nº
30.546.510/0001-20, com o valor total estimado de R$ 48.168,30
(quarenta e oito mil, cento e sessenta e oito reais e trinta centavos);
Ata de Registro de Preços nº 389/2020, Partes: Município de Pato
Branco e Polo Representações Ltda – ME, inscrita no CNPJ nº
14.313.995/0001-55, com o valor total estimado de R$ 27.950,00
(vinte e sete mil, novecentos e cinqüenta reais); Ata de Registro de
Preços nº 390/2020, Partes: Município de Pato Branco e Quartzo
da Amazônia Engenharia de Defesa e Controle Ltda – EPP,
inscrita no CNPJ nº 36.025.698/0001-47, com o valor total
estimado de R$ 88.992,82 (oitenta e oito mil, novecentos e
noventa e dois reais e oitenta e dois centavos); Ata de Registro de
Preços nº 391/2020, Partes: Município de Pato Branco e T A –
Indústria e Facção de Artigos para o Vestuário Ltda – ME, inscrita
no CNPJ nº 35.927.779/0001-70, com o valor total estimado de
R$ 18.800,00 (dezoito mil e oitocentos reais); Ata de Registro de
Preços nº 392/2020, Partes: Município de Pato Branco e
Tecelagem Madrytex Ltda – EPP, inscrita no CNPJ nº
84.816.867/0001-00, com o valor total estimado de R$ 6.446,00
(seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais); Ata de Registro de
Preços nº 393/2020, Partes: Município de Pato Branco e TRE 3
Comércio e Representação Eireli – ME, inscrita no CNPJ nº
27.763.508/0001-06, com o valor total estimado de R$ 23.400,00
(vinte e três mil e quatrocentos reais); Ata de Registro de Preços nº
394/2020, Partes: Município de Pato Branco e Vale Comércio de
Produtos Médicos e Hospitalares – Eireli – EPP, inscrita no CNPJ
nº 32.635.445/0001-34, com o valor total estimado de R$
8.704,00 (oito mil setecentos e quatro reais); Ata de Registro de
Preços nº 395/2020, Partes: Município de Pato Branco e World
Clean Distribuidora de Produtos e Utensílios de Higiene e
Limpeza Ltda – EPP, inscrita no CNPJ nº 08.821.528/0001-33,
com o valor total estimado de R$ 38.076,00 (trinta e oito mil e
setenta e seis reais); Ata de Registro de Preços nº 396/2020,
Partes: Município de Pato Branco e Zs Têxtil Indústria de
Confecções Eireli – EPP, inscrita no CNPJ nº 19.292.314/000133, com o valor total estimado de R$ 60.669,00 (sessenta mil e
seiscentos e sessenta e nove reais). Pato Branco, 16 de Outubro de
2020. Augustinho Zucchi - Prefeito.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO
REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2020.
A comissão de licitação comunica aos interessados no fornecimento do objeto do Edital da CONCORRÊNCIA
PÚBLICA nº 09/2020, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, verificou que as proponentes: C.
E. Lazarotto – Vendas e Manutenções – Eireli; Lincetractor Comércio, Importação e Exportação Eireli – EPP;
Tratormax Comercio de Peças para Tratores Ltda e Z1 Indústria e Comercio de Peças Eireli; apresentaram suas
propostas de preço conforme solicita o edital, sendo assim CLASSIFICADAS.
O resultado de classificação encontra-se disponível para consulta na Divisão de Licitação, bem como no site do
município www.coronelvivida.pr.gov.br na opção licitações, Concorrência Pública nº 09/2020, com o anexo
denominado “classificação final”.
Diante do exposto, fica aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste
edital, a qualquer das proponentes, caso sintam-se prejudicadas, para interposição de recurso.
Coronel Vivida, 21 de outubro de 2020. Ademir Antonio Aziliero, Presidente da CPL; Iana R. Schmid, Membro da
CPL; Leila Marcolina, Membro da CPL; Fernando Q. Abatti, Secretário da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 043/2020 – PROCESSO Nº. 080/2020 Data de abertura: 07/10/2020
Horário: 09:00 horas TIPO: Menor Preço Por Lote Objeto: “Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de lavanderia hospitalar, envolvendo todas as etapas (coleta, lavagem, secagem, retorno e distribuição no
Pronto Atendimento Municipal), sendo que os serviços deverão ser executados sob situações higiênico-sanitárias
adequadas, visando assim o correto controle e processamento do enxoval hospitalar”, pelo prazo de 12 (doze)
meses, nas quantidades e especificações mencionadas no Termo de Referência anexo “I” do edital. Considerando
as informações constantes do processo licitatório em epigrafe, o Prefeito do Município de Clevelândia, Estado do
Paraná, TORNA PÚBLICO a homologação do mesmo em nome do licitante adiante mencionado:
PROPONENTE: LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA – ME., inscrita no CNPJ nº. 08.273.251/0001-51.
Lote Item Quant. Unid.
Descrição
Valor Unit. Valor Total
(R$.)
(R$.)
01 01 3.600 Kg Serviços de lavanderia hospitalar, envolvendo lavagem e
8,50
30.600,00
desinfecção de roupas, artigos e tecidos em geral, os quais
devem ser recolhidos e entregues em ideais condições de uso,
sob situações higiênico - sanitárias adequadas (devidamente
limpo, desinfetado, seco, passado e embalado) de 03 (três) a 04
(quatro) vezes por semana no Pronto Atendimento do Município
de Clevelândia do Estado do Paraná (exceto aos domingos), bem
como executar reparos de barras desfeitas sem custos adicionais.
Clevelândia, 21 de outubro de 2020. ADEMIR JOSÉ GHELLER Prefeito Municipal

DIÁRIO DO SUDOESTE
22 de outubro de 2020

B3

Publicações legais

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2020 - PROCESSO Nº
211/2020
UASG 450996
O Município de Pato Branco, através da pregoeira Mariane Aparecida
Martinello, designada pela Administração Municipal através da Portaria
n.º 002/2020, torna público aos interessados que realizará licitação na
modalidade de Pregão Eletrônico contendo lotes de participação exclusiva
a micro empresas e empresas de pequeno porte e lotes de ampla
participação, objetivando a Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, atendendo as
normas regulamentadoras trabalhistas, incluindo a elaboração de:
Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais – PGR; Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO; Laudo Técnico das
Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT; Realização de exames,
avaliações e/ou consultas médicas para os servidores do município de Pato
Branco - PR, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Administração e Finanças, conforme especificações e exigências descritas
no edital, sendo a licitação do tipo “menor preço”, com critério de
julgamento “menor preço por lote”, em conformidade com as disposições
contidas na Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 8.574, de 01 de
novembro de 2019, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, Decreto
nº 8.441, de 08 de janeiro de 2019 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993
suas alterações e demais legislações pertinentes à matéria. O preço
máximo admitido para cotação global do presente objeto é de R$
832.050,00. O recebimento das propostas, documentos de habilitação,
abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no
endereço: https://www.gov.br/compras/pt-br/, horário oficial de Brasília DF, conforme segue: A SESSÃO PÚBLICA SE INICIARÁ ÀS 09
HORAS DO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020. O inteiro teor do
Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia digital)
junto a Divisão de Licitações, na Prefeitura Municipal de Pato Branco, no
horário de expediente, na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco PR,
ou
pelos
sites:
www.patobranco.pr.gov.br
https://www.gov.br/compras/pt-br/. Demais informações, fones: (46)
3220-1511/1534, e-mail: licita1@patobranco.pr.gov.br. Pato Branco, 21 de
Outubro de 2020. Mariane Aparecida Martinello – Pregoeira.

Município de Pato Branco
Fls._______Visto______
_

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2020 - PROCESSO Nº 183/2020
Em concordância ao resultado de classificação, apresentado pela Pregoeira e, estando o
procedimento licitatório de acordo com disposições contidas na Lei nº 10.520/2002, Decreto
Municipal nº 8.574, de 01 de novembro de 2019, Decreto Municipal nº 5.081, de 02 de janeiro de
2007 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto
nº 8.441, de 08 de janeiro de 2019 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e demais legislações
pertinentes à matéria, HOMOLOGO o Processo Licitatório, que tem por objeto a implantação de
registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza, EPI’s,
material médico hospitalar, uniformes, tecidos e aviamentos, atendendo as necessidades das
Secretarias de Administração e Finanças, Assistência Social, Ciência e Tecnologia,
Desenvolvimento Econômico, Educação e Cultura, Engenharia e Obras, Esporte, Executiva,
Meio Ambiente e Saúde, objetivando a adequação dos postos de trabalho para a prevenção e o
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
SARS-COVI-2 (COVID-19), em atendimento ao Plano de Contingência e de acordo com o
Decreto Municipal 8.641 de 20 de março de 2020, Decreto 8.676 de 04 de maio de 2020, Decreto
Municipal nº 8.728 de 30 de julho de 2020, os quais estabelecem situação de emergência no
Município de Pato Branco, para as empresas: ABC Distribuidora de Medicamentos Ltda – ME,
inscrita no CNPJ nº 12.014.370/0001-67, com o valor total estimado de R$ 5.265,00 (cinco mil
duzentos e sessenta e cinco reais); ACR Medcal Produtos para Saúde Eireli – ME, inscrita no
CNPJ nº 16.826.856/0001-50, com o valor total estimado de R$ 108.585,50 (cento e oito mil,
quinhentos e oitenta e cinco reais e cinqüenta centavos); A.T.M. Alimentos Ltda – EPP,
inscrita no CNPJ nº 05.862.721/0001-24, com o valor total estimado de R$ 107.191,20 (cento e
sete mil, cento e noventa e um reais e vinte centavos); BYD do Brasil Ltda, inscrita no CNPJ nº
17.140.820/0002-62, com o valor total estimado de R$ 111.744,00 (cento e onze mil, setecentos
e quarenta e quatro reais); Comercial São José - Comércio Distribuição e Prestação de
Serviços Eireli – ME, inscrita no CNPJ nº 24.540.648/0001-19, com o valor total estimado de
R$ 45.014,90 (quarenta e cinco mil, quatorze reais e noventa centavos); Georgini Produtos
Hospitalares Eireli, inscrita no CNPJ nº 10.596.721/0001-60, com o valor total estimado de R$
11.036,25 (onze mil, trinta e seis reais e vinte e cinco centavos); Gholdmed Distribuidora de
Produtos Hospitalares – Eireli – ME, inscrita no CNPJ nº 34.620.735/0001-30, com o valor
total estimado de R$ 2.145,80 (dois mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta centavos);
Health Care & Dubebe Indústria, Comércio, Importação, Exportação de Produtos de Higiene
Pessoal, Cosmeticos e Perfumaria Eireli – ME, inscrita no CNPJ nº 18.252.904/0001-70, com o
valor total estimado de R$ 11.753,00 (onze mil, setecentos e cinqüenta e três reais); Hospbox
Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda – ME, inscrita no CNPJ nº 23.866.426/0001-28,
com o valor total estimado de R$ 59.000,00 (cinqüenta e nove mil reais); H R Carlone, inscrita
no CNPJ nº 30.126.408/0001-75, com o valor total estimado de R$ 49.436,06 (quarenta e nove
mil, quatrocentos e trinta e seis reais e seis centavos); Innovare Indústria e Comércio de Peças
Secretaria de Saúde
Rubrica ___________

Município de Pato Branco
Fls._______Visto______
_

Município de Pato Branco
Fls._______Visto______
_

Edição nº 7750
MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
TERMO ADITIVO Nº 1/2020. Ata de Registro de Preços nº 67/2020. Pregão Eletrônico nº 13/2020. Aos vinte
e um (21) dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte (2020), às oito horas (08h), na Sala de Licitações, sita
no Edifício da Prefeitura Municipal, à Rua Seis, número mil e trinta (1030), em Mariópolis, estado do Paraná,
compareceu a Sra. Edite Terezinha Moretto Bombassaro, portador do CI/RG nº 1789764 SSP/SC, inscrito no
CPF/MF nº 516.757.819-15, residente e domiciliada na Avenida São João Sul, nº 211, Centro, CEP 89.694-000,
na cidade de Faxinal dos Guedes, estado de Santa Catarina, representante da empresa Milano Comércio de
Pneumáticos Ltda, sediada na Rua João Carlos Marinho, nº 25, bairro Bortolon, CEP 89.820-000, na cidade de
Xanxerê, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o nº 36.097.231/0001-02, inscrição estadual nº
260382515 que tem por objeto a implantação de Registro de Preços para futura eventual aquisição de pneus,
câmaras e protetores que serão utilizados nos veículos dos departamentos municipais, para fornecimento
eventual e parcelado durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme necessidade da Administração
Municipal. Cláusula Primeira – Do Aditamento - I – Do Reajuste de Preços – Manutenção do Equilíbrio
Econômico Financeiro do Contrato - a) Do Fundamento Legal - Lei nº 8.666/93: “Art. 65. Os contratos regidos
por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: ... Inciso II – por acordo
das partes: ... d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento,
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem
fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da
execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área
econômica extraordinária e extracontratual”, - Decreto Municipal nº 43/2007: “Art. 10º - Durante a vigência da
Ata de registro de preço, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese prevista na alínea “d” do
inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado
sofrerem redução cabendo ao órgão ou entidade responsável convocar os fornecedores registrados para
negociar o novo valor e aditar a ata de registro de preços”. b) Da Jurisprudência - “Licitação – Reajuste de
preços – Manutenção do Equilíbrio econômico-financeiro – possibilidade. Havendo previsão legal e contratual,
impõe-se o reajuste de preços como forma de preservação do equilíbrio entre os encargos suportados pelo
particular e a correspondente remuneração” (TJ-SC, 2ª Câm. Dir. Públ., Apel. Cível em MS n. 2004.024308-1,
Relator Luiz Cezar Medeiros, julg. 22.02.2005). c) Da Conclusão - Compulsando detidamente os documentos
(notas de compras) que instruíram o pedido de aditivo verifica-se que: 1. Tendo a Divisão de Licitações
analisado as notas fiscais pertinentes aos produtos objeto do pedido de aditivo, o mesmo comporta deferimento
relativamente aos seguintes itens, de modo a restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato:
LOTE

ITE
M

DESCRIÇÃO

QTD
.

UN

MARCA

24

10

UND

GOODYEAR

VALOR
TOTAL
ADITIVADO
35.425,20

1

26

23 -1 x 26
12 lonas
165/70 R 13
82 T

VALOR
UNITÁRIO
ADITIVADO
3.542,52

DIFERENÇA
DO VALOR

1

20

UND

GOODYEAR

188,68

3.773,60

213,60

2.005,20

Cláusula Segunda – Da Justificativa: I - O aditivo (reajuste de preços) pode ser realizado, pois tem amparo legal
(art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93 e Art. 10º do Decreto Municipal nº 43/2007) e contratual para tanto, consoante
se vê da Ata de Registro de Preços nº 67/2020. II – Os reajustes objeto de deferimento visam restabelecer a
relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração
para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial
do contrato. III - Existe disponibilidade orçamentária para tal fim, conforme informação prestada pelo
Departamento de Contabilidade. Cláusula Terceira - Do Valor - I – O valor da ata de registro de preços,
portanto que era de R$ 36.980,00 (trinta e seis mil novecentos e oitenta reais), passará a ser R$ 39.198,80
(trinta e nove mil cento e noventa e oito reais e oitenta centavos), aumentando assim o valor de R$ 2.218,80
(dois mil duzentos e dezoito reais e oitenta centavos). Cláusula Quarta – Vigência - I - Permanecem em plena
vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente Termo. II - Assim, por
estarem certos e ajustados, obrigando-se ao fiel e integral cumprimento do Termo de Contrato e do presente
Termo, firmam-no em 3 (Três) vias de igual teor e forma. Mariópolis, 21 de Outubro de 2020. Município de
Mariópolis - Tobias Ezequiel Taffarel Gheller - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2019 – PROCESSO Nº 242/2019

Em concordância ao resultado de classificação, apresentado pela Pregoeira e,
estando o procedimento licitatório de acordo com as disposições legais contidas
na Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 5.170/2007, Lei Complementar nº
123/2006 e alterações, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 suas alterações e
demais legislação pertinente a matéria, HOMOLOGO o Processo Licitatório,
que tem por objeto a implantação de registro de preços para para futura e
eventual aquisição de reagentes e consumíveis para o equipamento Analisador
automatizado de Hematologia de Marca: Vytra, Modelo: “Hemacounter SL” e
consumíveis, destinados a realização de exames no Laboratório Municipal de
Análises Clínicas da Secretaria Municipal de Saúde para a empresa Super
Diagnóstica Produtos Hospitalares Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº
27.437.056/0001-64, com o valor total de R$ 70.456,00 (setenta mi
quatrocentos e cinqüenta e seis reais). E determino que sejam elaboradas as
respectivas Atas de Registro de Preço, nos termos legais.

Plásticas Eireli – ME, inscrita no CNPJ nº 33.656.835/0001-53, com o valor total estimado de
R$ 6.264,30 (seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos); Marcelo Simoni –
ME, inscrita no CNPJ nº 04.664.811/0001-48, com o valor total estimado de R$ 10.691,28 (dez
mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos); Paulo Roberto Macedo de Mattos
Confecções Eireli – ME, inscrita no CNPJ nº 30.546.510/0001-20, com o valor total estimado de
R$ 48.168,30 (quarenta e oito mil, cento e sessenta e oito reais e trinta centavos); Polo
Representações Ltda – ME, inscrita no CNPJ nº 14.313.995/0001-55, com o valor total estimado
de R$ 27.950,00 (vinte e sete mil, novecentos e cinqüenta reais); Quartzo da Amazônia
Engenharia de Defesa e Controle Ltda – EPP, inscrita no CNPJ nº 36.025.698/0001-47, com o
valor total estimado de R$ 88.992,82 (oitenta e oito mil, novecentos e noventa e dois reais e
oitenta e dois centavos); T A – Indústria e Facção de Artigos para o Vestuário Ltda – ME,
inscrita no CNPJ nº 35.927.779/0001-70, com o valor total estimado de R$ 18.800,00 (dezoito
mil e oitocentos reais); Tecelagem Madrytex Ltda – EPP, inscrita no CNPJ nº
84.816.867/0001-00, com o valor total estimado de R$ 6.446,00 (seis mil, quatrocentos e
quarenta e seis reais); TRE 3 Comércio e Representação Eireli – ME, inscrita no CNPJ nº
27.763.508/0001-06, com o valor total estimado de R$ 23.400,00 (vinte e três mil e
quatrocentos reais); Vale Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares – Eireli – EPP,
inscrita no CNPJ nº 32.635.445/0001-34, com o valor total estimado de R$ 8.704,00 (oito mil
setecentos e quatro reais); World Clean Distribuidora de Produtos e Utensílios de Higiene e
Limpeza Ltda – EPP, inscrita no CNPJ nº 08.821.528/0001-33, com o valor total estimado de
R$ 38.076,00 (trinta e oito mil e setenta e seis reais); Zs Têxtil Indústria de Confecções Eireli
– EPP, inscrita no CNPJ nº 19.292.314/0001-33, com o valor total estimado de R$ 60.669,00
(sessenta mil e seiscentos e sessenta e nove reais). E determino que sejam elaboradas as
respectivas Atas de Registro de Preços, nos termos legais.

Pato Branco, 30 de outubro de 2019.

Augustinho Zucchi

Augustinho Zucchi
PREFEITO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 042/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020

Aprovado o Teor Jurídico
PGMPB
Rubrica ___________

Secretaria de Saúde
Rubrica ___________

O Prefeito Municipal de Marquinho-Pr, faz saber aos interessados que o Edital acima descrito
sofre as seguintes alterações:
PREFEITURA
MARQUINHO
1.
ONDE SE LÊ: “1.3
Local, dia e horaMUNICIPAL
para entrega dosDE
envelopes
“01” e “02” e para
realização da sessão de abertura do certame,
conforme
abaixo:
ESTADO
DOtabela
PARANÁ
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 E Nº 02: Até às 08:30 horas do dia 30 de outubro
de 2020, no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal de Marquinho/PR, anexo ao
Departamento Tributário Municipal.
CREDENCIAMENTO: Dia 30 de outubro de 2020, às 09:00 horas
DATA E HORA DA ABERTURA DO CERTAME
LANCES E
ERRATA Nº(PROPOSTAS,
001
HABILITAÇÃO): Dia 30 de outubro de 2020, às 09:00 horas”
Nº 042/2020
2.
LEIA-SE: “1.3 PROCEDIMENTO
Local, dia e hora LICITATÓRIO
para entrega dos
envelopes “01” e “02” e para
realização da sessão de abertura
do certame,
conforme
tabela abaixo:
PREGÃO
PRESENCIAL
Nº 028/2020
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 E Nº 02: Até às 08:30 horas do dia 03 de novembro
SISTEMA DE
DE PREÇOS
de 2020, no Setor de Protocolos
da REGISTRO
Prefeitura Municipal
de Marquinho/PR, anexo ao
Departamento Tributário Municipal.
CREDENCIAMENTO:
03 de novembro
de 2020,
às 09:00 horas
O
Prefeito Municipal deDia
Marquinho-Pr,
faz saber
aos interessados
que o Edital acima descrito
DATAasE seguintes
HORA DAalterações:
ABERTURA DO CERTAME (PROPOSTAS, LANCES E HABILITAÇÃO):
sofre
Dia 03 ONDE
de novembro
2020,
às 09:00
1.
SE LÊ:de“1.3
Local,
dia e horas”.
hora para entrega dos envelopes “01” e “02” e para
realização da sessão de abertura do certame, conforme tabela abaixo:
Marquinho/Pr, emDOS
21 de
Outubro de 2020.
RECEBIMENTO
ENVELOPES
Nº 01 E Nº 02: Até às 08:30 horas do dia 30 de outubro
de 2020, no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal de Marquinho/PR, anexo ao
Departamento Tributário Municipal.
CREDENCIAMENTO: Dia 30 de outubro de 2020, às 09:00 horas
LUIZCERTAME
CEZAR BAPTISTEL
DATA E HORA DA ABERTURA DO
(PROPOSTAS, LANCES E
Municipal
HABILITAÇÃO): Dia 30 de outubro dePrefeito
2020, às
09:00 horas”
2.
LEIA-SE: “1.3 Local, dia e hora para entrega dos envelopes “01” e “02” e para
realização da sessão de abertura do certame, conforme tabela abaixo:
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 E Nº 02: Até às 08:30 horas do dia 03 de novembro
de 2020, no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal de Marquinho/PR, anexo ao
Departamento Tributário Municipal.
CREDENCIAMENTO: Dia 03 de novembro de 2020, às 09:00 horas
DATA E HORA DA ABERTURA DO CERTAME (PROPOSTAS, LANCES E HABILITAÇÃO):
Dia 03 de novembro de 2020, às 09:00 horas”.
Marquinho/Pr, em 21 de Outubro de 2020.

LUIZ CEZAR BAPTISTEL
Prefeito Municipal

Rua 7 de Setembro, s/n - Centro - Fone: (42) 3648-1102(42) 3648-1106
CNPJ:01.612.552/0001-13 – CEP: 85168-000 - Marquinho-PR
www.marquinho.pr.gov.br

base de BTI, registrado na ANVISA, conforme legislação em vigor, para utilização no controle do mosquito
Simuliidae “mosquito borrachudo”, a ser aplicado nos rios e arroios pertencentes no território de Bom Sucesso do
Sul, conforme quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do
Edital. HOMOLOGO por seus próprios fundamentos determinando que seja ADJUDICADO o seu objeto a favor da
empresa licitante fornecedora ELTON DARIVA & CIA LTDA, com o CNPJ Nº 80.579.071/0001-20, conforme
descrição e valores abaixo relacionados:
ITEM

PRODUTO/DESCRIÇÕES

1

Bioinseticida para controle do mosquito "borrachudo", larvicida
biológico com princípio ativo Thuringiensis var. israelenses,
potência de 1200UTI/MG, em embalagem de 10 litros.
MARCA: VECTOBAC.

UNID. QTDE.
LT

200

VALOR
UNI. R$

VALOR TOTAL
DO ITEM R$

139,50

27.900,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO
R$ 27.900,00
(Vinte e Sete Mil e Novecentos Reais)
Bom Sucesso do Sul, 21 de Outubro de 2020.
NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

Município de Itapejara D’Oeste
DECRETO N.º 152/2020
DATA: 21.10.2020
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar, altera LDO, PPA e
dá outras providências. A integra se encontra no site:
www.dioems.com.br

ERRATA Nº 001

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

De acordo com o resultado por fornecedor, também de acordo com o parecer jurídico, e em concordância
com a Ata de Sessão eletrônica de Abertura do processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico nº 43/2020,
que teve como objeto o Registro de preços para futuras aquisições conforme a necessidade de Larvicida Biológico a

Pato Branco – PR, 16 de Outubro de 2020.

PREFEITURA PREFEITO
MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ

ldb

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2020 – Registro de Preços 38/2020 - (Processo Licitatório 74/2020)

EDITAL DE HABILITAÇÃO - PARCIAL
REF: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 10/2020
OBJETO: Inscrição de Empresas interessadas na permissão de uso a título precário de bem público, cuja finalidade é a
instalação de pistas de aulas práticas e exames de habilitação por centro de formação de condutores.
Tendo em vista o Julgamento da documentação apresentada por interessados referente ao Chamamento Público nº 10/2020,
ficam habilitadas até a presente data as seguintes Proponentes:
Proponente
CNPJ
Status
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES CHOPINZINHO LTDA
77.744.803/0001-85
Apta
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES MARGIL LTDA
03.733.018/0001-90
Apta
Comunica outrossim, que não houve inabilitados, e que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de publicação
deste Edital, a Comissão Julgadora dará vistas ao respectivo processo, a qualquer proponente que se sinta prejudicada, para
interposição de recurso.
Chopinzinho, 20 de outubro de 2020.
Josiane Moschen - Presidente da Comissão Permanente de Licitações

MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS
Decreto Nº 93/2020 - Data: 21/10/2020
Súmula:Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Mariópolis, para o
exercício de 2020.
A publicação na íntegra, do ato acima, encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico:
amsop.dioems.com.br, edição do dia 22/10/2020, respectivamente, conforme Lei Autorizativa nº
06/2012 de 25/01/2012.

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
EXTRATO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2020. PROCESSO
Nº 595/2020.Em concordância ao resultado de classificação, apresentado pela Comissão
Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 40/2020 de 07 de abril de 2020, ADJUDICO o
objeto a contratação de empresa para execução de obra de recapeamento asfáltico em trecho das
Ruas 5 e 13, e Alamedas 5 e 11, com área total de 11.705,60 m² (onze mil setecentos e cinco metros
quadrados e sessenta centímetros), de acordo com cronograma, planilha de serviços e memorial
descritivo, a proponente: Cege Engenharia Ltda, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ
n° 04.484.014/0001-89, inscrição estadual n° 90652494-53, com o valor total de R$ 734.501,64
(setecentos e trinta e quatro mil e quinhentos e um reais e sessenta e quatro centavos). E, após
Parecer Jurídico do procedimento licitatório, HOMOLOGO, conforme art. 43 da Lei 8.666/93, o Edital
epigrafado, e determino que seja elaborado o respectivo Termo de Contrato, na forma legal.
Mariópolis, 21 de Outubro de 2020. Tobias Ezequiel Taffarel Gheller - Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2020. PROCESSO Nº
566/2020. Em concordância ao resultado de classificação, apresentado pelo Pregoeiro e, estando o
procedimento licitatório de acordo com as disposições contidas na Lei n° 10.520/2002,
subsidiariamente na Lei nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 6/2008, Decreto Municipal nº 38/2020 e
com fulcro no Decreto Municipal nº 43, de 29 de agosto de 2007, que regulamenta o Sistema de
Registro de Preços, HOMOLOGO o Edital epigrafado, que tem por objeto a implantação de
REGISTRO DE PREÇOS para futura eventual aquisição de concreto usinado fck 30 slump 16 e
contratação de taxas de bombeamento, que será utilizado pelo Departamento de Viação e Serviços
Urbanos, à empresa: F. Zancanaro Terraplenagem Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 05.461.328/000129 e Inscrição Estadual sob o nº 9056363839, com o valor total de R$ 236.076,60 (duzentos e trinta e
seis mil setenta e seis reais e sessenta centavos). E determino que sejam elaboradas as
documentações necessárias de acordo com os termos legais. Mariópolis, 21 de Outubro de 2020.
Tobias Ezequiel Taffarel Gheller - Prefeito Municipal.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2020– PMR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Torno pública a Homologação do Pregão Eletrônico nº 081/2020–
PMR. Objetivando a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de seguro para veículos, em favor da seguinte
empresa:

Gente Seguradora S/A, no valor total de R$ 1.010,00
(um mil e dez reais).
Renascença, 21 de outubro de 2020.
LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 112/2020
(Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 078/2020)
CONTRATANTE:
Município de Renascença
CONTRATADA: Agrônomica Negócios Rurais Ltda
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de 01 (um) trator
agrícola novo para a Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio
Ambiente.
VALOR TOTAL: R$ 104.244,00 (cento e quatro mil duzentos e
quarenta e quatro reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 21 de outubro de 2020.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.
Renascença, 21 de outubro de 2020.
LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

B4

Edição nº 7750
MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2020. PREGAO ELETRÔNICO n°
40/2020. EMPRESA: Rodrize Mecânica de Caminhões Ltda - ME, pessoa jurídica de
direito privado, CNPJ/MF nº 04.325.195/0001-09, inscrição estadual nº 90420737-30,
estabelecida na Rua 11, s/n, centro, CEP 85.525-000, na cidade de Mariópolis, Estado do
Paraná. OBJETO: a implantação de registro de preços para futura eventual contratação de
empresa para prestação de serviços de mecânica em geral e elétrica (hora trabalhada)
nos veículos de linha leve e pesada da frota municipal. Do Prazo de Vigência: O prazo de
vigência do Registro de Preços será pelo período de até 12 (doze) meses, contados a
partir da assinatura da ata de registro de preços. Dos Pagamentos: Os pagamentos serão
efetuados em até 30 (trinta) dias após a realização dos serviços. Da Dotação
Orçamentária: Os pagamentos decorrentes do objeto da licitação correrão por conta dos
recursos da Dotação Orçamentária: 03.00 – Departamento de Administração – 03.01 –
Divisão de Administração – 0301.04.122.0003.2.003 – Manutenção dos Serviços
Administrativos – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte
(000). 05.00 – Departamento de Educação – 05.01 – Divisão de Educação –
0501.12.361.0011.2.011 – Fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica,
Fundeb 40 % – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (102).
05.00 – Departamento de Educação – 05.01 – Divisão de Educação –
0501.12.361.0011.2.013 – Manutenção do Ensino Fundamental – Recursos Educação –
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Fonte (103). 05.00 – Departamento de
Educação – 0501 – Divisão de Educação – 0501.12.361.0011.2.013 – Manutenção do
ensino Fundamental – Recursos Educação – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica – Fonte (104). 08.00 – Departamento de Saúde – 08.01 – Fundo
Municipal de Saúde – 0801.10.301.0010.2.025 – Manutenção do Fundo Municipal de
Saúde – 33.90.39 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (000). 08.00 –
Departamento de Saúde – 08.01 – Divisão do Fundo Municipal de Saúde –
0801.10.301.0010.2.025 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – 33.90.39 – Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (303). 09.00 – Departamento de
Assistência Social – 09.01 – Divisão de Assistência Social – 0901.08.243.0005.6.001 –
Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente – 33.90.39 – Outros Serviços
de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (000). 10.00 – Departamento de Agricultura e Meio
Ambiente – 10.01 – Divisão de Agricultura – 1001.20.606.0020.2.031 – Assistência Ao
Produtor Rural – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte
(000). 11.00 – Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços
Rodoviários – 1101.26.782.0023.2.033 – Conservação e Melhoramento de Estradas
Vicinais – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica – Fonte (000). 11.00
– Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços Rodoviários
– 1101.26.782.0023.2.033 – Conservação e Melhoramento de Estradas Vicinais –
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (504). 11.00 –
Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços Rodoviários –
1101.26.782.0023.2.033 – Conservação e Melhoramento de Estradas Vicinais – 33.90.39
– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (510). 11.00 – Departamento de
Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços Rodoviários –
1101.26.782.0023.2.033 – Conservação e Melhoramento de Estradas Vicinais – 33.90.39
– Outros Serviços de terceiros – Pessoa jurídica – Fonte (511). 11.00 – Departamento de
Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços urbanos –
1101.15.452.0017.2.034 – manutenção dos Serviços Urbanos – 33.90.39 – Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (000). Despesa 956, 958, 968, 970, 977,
989, 991. Os recursos que não forem utilizados o saldo fica automaticamente extinto. Da
Garantia dos Serviços, Das Obrigações, Da Execução e da Utilização do Registro de
Preços: Após a realização dos serviços os veículos serão recebidos pelo responsável da
frota municipal. Os serviços à serem executados deverão ser de 1ª qualidade. Será
condição para pagamento dos serviços prestados, que a Contratada encaminhe
juntamente à Nota Fiscal e demais documentos Termo de Garantia pelo período mínimo
de 03 (três) meses para toda a frota linha leve e pesada, a contar da data de emissão da
Nota Fiscal. A proponente vencedora deverá: responsabilizar-se pela segurança dos
automóveis, caminhões, ônibus e micro ônibus durante execução dos serviços; utilizar
suas próprias ferramentas e equipamentos para execução dos serviços; executar os
serviços contratados somente com prévia e expressa autorização formal da Prefeitura
Municipal de Mariópolis, através do recebimento ordem de serviço; cumprir os prazos de
execução dos serviços, conforme a quantidade de horas constantes de cada orçamento;
entregar os automóveis, caminhões, ônibus e micro ônibus submetidos aos serviços
devidamente limpos, ou seja, livres de resíduos provenientes da execução dos serviços,
tais como, graxa, óleo, cola, tinta, poeira, etc... entregar os automóveis, caminhões, ônibus
e micro ônibus ao Município, somente após a conferencia de todos os itens de segurança
e funcionamento vistoriados; promover condições à fiscalização de todos os serviços
contratados, bem como, dos seus procedimentos e técnicas empregados; devolver, no ato
da saída dos automóveis, caminhões, ônibus e micro ônibus da sua oficina, todas as
peças que forem substituídas; aceitar a fiscalização do Município e tomar as medidas
necessárias e determinadas pelos responsáveis pela fiscalização. responsabilizar-se por
quaisquer danos materiais ou pessoais que ocorrerem no decorrer da prestação de
serviço, inclusive perante terceiros; responsabilizar-se pelo pessoal empregado na
execução da prestação de serviço que trata este instrumento, observando a legislação
pertinente, especialmente as obrigações trabalhistas, além das despesas diretas e
indiretas como transportes, estadias, alimentações, encargos sociais, fiscais,
previdenciários, de ordem de classe, indenizações ou de qualquer outra que for devida,
ficando o Município isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos; manter a
ética e o sigilo nos dados e informações que tenham acesso, quando da prestação dos
serviços; responsabilizar-se por toda e qualquer má execução do serviço prestado;
manter-se durante a vigência do presente instrumento nas mesmas condições da
habilitação quanto a regularidade fiscal e qualificação; O Município deverá: Enviar Nota de
empenho após aprovação do orçamento; por ocasião do orçamento, deverá ser
encaminhado ao Fornecedor o formulário de “SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO”, no qual
deverá constar: número da Solicitação de Orçamento; dados dos automóveis, caminhões,
ônibus e micro ônibus, tais como: modelo; ano de fabricação; marca, frota e outros
caracteres que possam identificar o veículo a ser reparado; nome e assinatura do Diretor
de Departamento responsável pelo veículo; discriminação dos serviços pretendidos;
descrição dos defeitos reclamados; formulário de Vistoria de Entrada e Saída dos
automóveis, caminhões, ônibus e micro ônibus caso a avaliação para orçamento tenha
sido executada nas dependências da oficina do Fornecedor, contendo todos os campos
necessários ao registro dos acessórios e componentes pertencentes aos automóveis,
bem como, identificar pequenas avarias, como arranhões e amassados por exemplo,
constando também campo específico para local e data com o respectivo aceite do
Fornecedor. O objeto será recebido pelo responsável da frota do Município para
recebimento do objeto contratado. Após emitido a ordem de serviço a empresa vencedora
terá o prazo máximo de trinta e seis horas para iniciar os serviços descritos, sendo que
todas as despesas de transportes, carga e descarga destes correrão por conta da
empresa contratada. O prazo para devolução do veículo devidamente concertado
dependerá do tipo de serviço a ser executado, não podendo ultrapassar, todavia, o prazo
de 5 (cinco) dias úteis. Caso o serviço não corresponda ao exigido no Edital, a empresa
contratada deverá providenciar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a sua
substituição visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das
sanções previstas no Edital. O prazo estabelecido para entrega poderá ser prorrogado
quando solicitado pela empresa contratada e desde que ocorra motivo justificado e aceito
pela Administração. O Licitante vencedor deverá prestar os serviços na sua empresa de
acordo com a necessidade do Departamento Municipal de Viação e Serviços Urbanos em
até 5 (cinco) dias úteis após a emissão da autorização do serviço. A empresa Contratada
deverá atender as solicitações do Município de Mariópolis mesmo parceladamente,
qualquer que seja a quantidade solicitada, observados os limites máximos estimados no
presente edital. A empresa contratada fica responsável pela busca dos veículos no pátio
da Garagem Municipal sito a Rua 4, n° 272, centro, Mariópolis/PR, de acordo com a
ordem de serviços emitida pelo Departamento responsável. A existência do registro de
preços não obriga a Administração Pública a firmar as futuras contratações, sendo-lhe
facultada a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida,
assegurado ao beneficiário deste registro de preços a preferência pela aquisição, em
igualdade de condições. Poderão utilizar-se desse Registro de Preços todos os
Departamentos da Administração Pública Municipal. Do Gestor da Ata de Registro de
Preços: Ronaldo Gustmman de Souza. Mariópolis, 20 de Outubro de 2020. Município de
Mariópolis. Tobias Ezequiel Taffarell Gheller - Prefeito Municipal.

DIÁRIO DO SUDOESTE
22 de outubro de 2020

Publicações legais
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2020
(Vinculado ao Pregão Presencial nº 073/2020)
CONTRATANTE:
Município de Renascença
CONTRATADA: Leandro da Silva de Lima – Elétrica ME
OBJETO: Contratação de empresa para manutenção da rede de energia
elétrica predial, manutenção da iluminação pública e instalação e
manutenção elétrica natalina do Município de Renascença.
VALOR TOTAL: R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 21 de outubro de 2020.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.
Renascença, 21 de outubro de 2020.
LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2020
(Vinculado ao Pregão Presencial nº 073/2020)
CONTRATANTE:
Município de Renascença
CONTRATADA: Vilmar Biava & Cia Ltda
OBJETO: Contratação de empresa para manutenção da rede de energia
elétrica predial, manutenção da iluminação pública e instalação e
manutenção elétrica natalina do Município de Renascença.
VALOR TOTAL: R$ 120.880,00 (cento e vinte mil oitocentos e
oitenta reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 21 de outubro de 2020.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.
Renascença, 21 de outubro de 2020.
LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

Município de Itapejara D’Oeste
DECRETO Nº 153/2020
DATA: 21.10.2020
SÙMULA: Dispõe sobre a nomeação de membro do Conselho
Tutelar de Itapejara D’ Oeste, Estado do Paraná e dá outras
providências. A integra se encontra no site: www.dioems.com.br

AVISO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 13/2020
O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO e o PREVCHOPIM - FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO – PR, através da Secretaria de Administração, torna
público que encontra-se aberto o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO para Credenciamento de Instituições
Financeiras e Afins, Autorizadas Pelo Banco Central do Brasil a Funcionar na Forma de Banco Múltiplo, Comercial ou
Cooperativo e Cooperativa de Crédito, Interessadas em Conceder Empréstimo Pessoal e/ou Refinanciamento de
Empréstimos aos Servidores Municipais Inativos e ou Pensionistas, com Consignação em Folha de pagamento,
Cujas Parcelas não Poderão Exceder à Margem Total Consignável de 30% (trinta por cento) do Vencimento do
Servidor, sem ônus ao Prevchopim. Período de Vigência do Edital e apresentação do envelope: 30 (trinta) dias,
compreendido entre a publicação do resumo deste Edital e disponibilização no sítio eletrônico do Município. Local de
entrega do envelope: 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 de apresentação. Informações: Fone (46) 3242-8614. A íntegra do Edital
encontra-se no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br.

AVISO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 12/2020
O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, através da Secretaria de Administração, torna público que encontra-se aberto o
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO para Credenciamento, visando a SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA CESSÃO NÃO ONEROSA DE SOFTWARE PARA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO. Prazo de apresentação dos envelopes contendo a
documentação de habilitação: Máximo de 30 (trinta) dias, compreendido entre a publicação deste resumo de Edital e a
disponibilização no sítio eletrônico do Município. Abertura dos envelopes: 01 (um) dia útil após findado o prazo de
entrega. Informações: Fone (46) 3242-8614. A íntegra do Edital encontra-se no endereço eletrônico:
www.chopinzinho.pr.gov.br.

CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS
ATO DE CONSÓRCIO
RESOLUÇÃO Nº 198 DE 21 DE OUTUBRO DE 2020
Súmula: Concede diária pela prestação de serviço fora do domicílio.
A íntegra encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos:
https://www.conims.com.br/ e http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
AVISO DE LICITAÇÃO – PE 032/2020
A Comissão Especial de Licitação da entidade CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, no exercício das
atribuições que lhe confere o Ato de Consórcio nº 161 de 08/09/2020, torna público, para conhecimento
dos interessados, que fará realizar no dia 29/10/2020, às 09:00 horas, no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br, a abertura da sessão pública conforme especificado no Edital de
Licitação Nº 032/2020 na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO.
Informa-se que a íntegra do Edital se encontra disponível no endereço: www.conims.com.br
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS,
LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS DO CONIMS E DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO MESMO.
Pato Branco/PR, 21 de outubro de 2020.
MARCOS JOSÉ BRANDOLI DE LIMA
COORDENADOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PR
ATO DE DESPACHO DECISÓRIO DE ANULAÇÃO PARCIAL DE
PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 PROCESSO Nº 59/2020
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 Concorrência nº 01/2020,
Processo nº 59/2020, objetivando a seleção de indústrias para receber em Concessão
de Direito Real de Uso Oneroso, pelo período de 10 (dez) anos, imóveis denominados
barracões de propriedade do Município de Pato Branco, objetivando a concessão de
incentivos à implantação e expansão de unidades industriais no Município de Pato
Branco, nos termos da Lei nº 5.375 de 16 de Julho de 2019, atendendo as
necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Programa
de Desenvolvimento Econômico - PRODEM; Considerando o disposto no parecer nº
542/2020, expedido pela Procuradoria Geral do Município de Pato Branco, que versa
acerca da fase externa do certame, apontando vício na abertura dos envelopes de
propostas, diante da ofensa ao Art. 43, § 1º da Lei 8.666/93, razão pela qual
recomendou a anulação da fase externa do certame; 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 (...)”;
DECIDO PELA ANULAÇÃO DA FASE EXTERNA do Processo Licitatório
Concorrência nº 01/2020, Processo nº 59/2020, e assim DETERMINO a Comissão
Permanente de Licitação que proceda nova publicação do edital em epigrafe nos
termos do Art. 21, § 2º, II, “a” da Lei 8.666/93. Em atendimento ao disposto no Art.
109, inc. I, alínea “c” da Lei Federal 8.666/93, ficam os interessados intimados, em
querendo se manifestar, apresentar recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
da publicação deste termo. PUBLIQUE-SE. Gabinete do Prefeito, em 21 de outubro
de 2020. Augustinho Zucchi – PREFEITO.

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO DO PARANÁ.
PUBLICAÇÃO DE ATOS:
ATO
DATA
ASSUNTO
Exonera, a pedido, o Servidor público Silvonei Portella
Decreto nº. 7.413
15/10/2020
Designa responsabilidade ao servidor municipal Ronaldo Cezar Zeni
Portaria nº. 031
15/10/2020
Exonera, a pedido, Ocupante de Cargo em Comissão Marcio José Ceroni
Decreto nº. 7.414
21/10/2020
A publicação na íntegra dos atos 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.

MUNÍCIPIO DE PATO BRANCO
DECISÃO RECURSO ADMINISTRATIVO –
NOTIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE NULIDADE E EVENTUAL
DESFAZIMENTO DOS ATOS LICITATÓRIOS
PROCESSO LICITATÓRIO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº
01/2020 - PROCESSO Nº 59/2020
OBJETO: A seleção de indústrias para receber em Concessão de Direito
Real de Uso Oneroso, pelo período de 10 (dez) anos, imóveis
denominados barracões de propriedade do Município de Pato Branco,
objetivando a concessão de incentivos à implantação e expansão de
unidades industriais no Município de Pato Branco, nos termos da Lei nº
5.375 de 16 de Julho de 2019, atendendo as necessidades da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Programa de
Desenvolvimento Econômico - PRODEM. Diante de todo o exposto na
análise recursal, e à guisa da análise das razões apresentadas, DECIDO
preliminarmente, CONHECER os recursos administrativos interpostos
pelas proponentes Madenobre Indústria e Comércio Ltda e Polyvox
Tecnologia Digital Ltda, para no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO
visto que houve vício na abertura dos envelopes de propostas, diante da
ofensa ao Art. 43, § 1º da Lei 8.666/93. A integra da decisão encontra-se
disponível junto ao Portal da Transparência no site do Município do Pato
Branco, ou ainda no Departamento de Licitações. Pato Branco, 20 de
outubro de 2020. Augustinho Zucchi - Prefeito

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, Elídio Zimerman de
Moraes, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente pela Lei n.º 10.520/2002, a vista
do Termo de Adjudicação exarado pelo Pregoeiro, resolve
HOMOLOGAR o Pregão Presencial nº 065/2020 - PMM, que tem
por objeto: visando REGISTRAR EM ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS COMPROMISSO FORMAL DE PREÇOS PARA
FUTURAS E EVENTUAIS aquisições de dietas enterais e
suplementos alimentares com prescrição médica, para pacientes
portadores de necessidades especiais e recém-nascidos atendidos
na Unidade de saúde desta municipalidade, as empresas
proponentes vencedoras: CENTER NUTRI COMERCIO DE
PRODUTOS PARA NUTRICAO EM foi vencedora dos itens 21, 35,
36 e 38, com o valor global de R$ 50.700,00 (cinquenta mil e
setecentos reais), MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A foi
vencedora dos itens 02, 04, 05, 07, 09, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 25,
26, 29, 31, 32 e 33 com o valor global de R$ 271.713,00 (duzentos
e setenta e um mil setecentos e treze reais), NUTRIPORT
COMERCIAL LTDA foi vencedora dos itens 01, 03, 06, 08, 10, 11,
12, 13, 15, 16 e 34, com o valor global de R$ 457.480,00
(quatrocentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e oitenta reais)
VACCARIN & ALFF LTDA foi vencedora dos itens 27, 28 e 37 com
o valor global de R$ 124.380,00 (cento e vinte e quatro mil trezentos
e oitenta reais) e V & V NUTRICAO HOSPITALAR LTDA foi
vencedora dos itens 20, 24 e 30 com o valor global de R$ 51.858,00
(cinquenta e um mil oitocentos e cinquenta e oito reais).

Mangueirinha, 21 de outubro de 2020
ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES
Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2020 – PMM
OBJETO: Seleção de propostas visando a contratação de empresa
especializada em obras e serviços de engenharia para construção
sob regime de empreitada global (material e mão de obra), de 01
(uma) casa habitacional neste Municipio em consonância com Lei
Municipal de habitação de interesse social, em atendimento a
solicitação da Secretaria de Assistência Social e Secretaria de
Obras e Engenharia desta municipalidade
DATA DE ABERTURA: 10 de novembro de 2020, às 14:00 horas,
na sede administrativa da Prefeitura Municipal, setor de Licitações,
situada a Praça Francisco Assis Reis, 1060.
DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 10 de novembro de 2020
das 13:00 as 13:45 horas.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O presente edital está à
disposição no Departamento de Licitação e no site oficial do
município www.mangueirinha.pr.gov.br
Maiores informações pelo fone (046) 3243–1122.
Mangueirinha 21 de outubro de 2020.
Dorli Netto
Presidente da Comissão de Licitação

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, Elídio Zimerman de
Moraes, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente pela Lei n.º 10.520/2002, a vista
do Termo de Adjudicação exarado pelo Pregoeiro, resolve
HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 059/2020 - PMM, que tem
por objeto: a seleção de propostas visando a aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para a Unidade Central de
Saúde, com recursos oriundos do Programa de Qualificação da
Atenção Primária a Saúde – APSUS, resolução SESA nº 647/2019
em atendimento a solicitação da Secretaria de Saúde desta
municipalidade, as empresas proponentes vencedoras: R C
FERREIRA & CIA LTDA foi vencedora do item 15, com o valor
global de R$ 2.180,00 (dois mil cento e oitenta reais), MZZ –
COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA foi vencedora
do item 07 com o valor global de R$ 9.750,00 (nove mil setecentos
e cinquenta reais), CENTRO OESTE – COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAMENTOS foi vencedora do item 03 com o valor global de
R$ 1.420,00 (um mil quatrocentos e vinte reais), NORMELIA
LOTTERMANN EPP foi vencedora do item 04 com o valor global de
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), R2T TECNOLOGIA
LTDA foi vencedora dos itens 08 e 14 com o valor global de R$
178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais), K. C. R. S.
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI voi vencedora do item
05 com o valor global de R$ 3.120,00 (três mil cento e vinte reais),
BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA EIRELI foi
vencedora dos itens 01 e 13 com o valor global de R$ 159.975,00
(cento e cinquenta e nove mil novecentos e setenta e cinco reais),
F. P. GARALUZ foi vencedora do item 02 com o valor global de R$
623.000,00 (seiscentos e vinte e três mil reais), AGUAMED
IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS foi
vencedora do item 06 com o valor global de R$ 2.350,00 (dois mil
trezentos
e
cinquenta
reais),
LINCK
&
LAGEMANN
CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL foi vencedora do item
09 com o valor global de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais)
e
ELETRO
CENTRO
COMERCIO
DE
PECAS
E

1
ELETROELETRONICOS foi vencedora do item 16 com o valor
global de R$ 3.568,94 (três mil quinhentos e sessenta e oito reais e
noventa e quatro centavos).

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

