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REGIONAL

Câmara aprova vacinação
de professores da
educação básica ao
ensino superior

Mestrado em Tecnologia
de Processos e
Bioquímicos está com
inscrições abertas

Cursos
profissionalizantes
são ofertados em
Clevelândia

PÁG. 2

PÁG. 4

PÁG. 9

Legislativo altera lei que
regulamenta ferros-velhos

Arquivo Diário do Sudoeste

A Câmara Municipal de Pato Branco aprovou, em primeira votação, por unanimidade, o Projeto de Lei
Ordinária nº 63 de 2021, de autoria do vereador Claudemir Zanco (PL), que altera e acrescenta dispositivos à
Lei nº 5350, de 30 de maio de 2019. Com a modificação, o setor terá de se adequar, porque não haverá mais razão
para que a legislação não seja aplicada. PÁG. 8

TERAPIA EMDR, MAIS UMA ALIADA DA SAÚDE MENTAL
O tratamento procura ativar mecanismos de criatividade do cérebro, ajudando a enfrentar problemas, reduzir
sintomas de ansiedade, manifestações depressivas e para melhorar de forma geral a saúde mental do paciente.
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Luana:
Queiroga
tem
competência
e deposito
nele
esperanças
como
médica e
cidadã
Estadão Conteúdo
A médica infectologista Luana Araújo, em
depoimento à Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, voltou
a avaliar positivamente o ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga.
Em várias oportunidades, durante seu
depoimento, a médica
advogou a favor do ministro, que, na sua avaliação, tem “toda a competência” para lidar
com as dificuldades da
pandemia. Luana também afirmou que deposita nele, como “médica e cidadã”, todas
as suas esperanças de
que ele possa exercer
seu trabalho à frente da
Saúde.
A infectologista foi
convidada pelo ministro para ocupar o cargo
de secretária extraordinária de Enfrentamento
à Covid-19, mas deixou
a equipe de Queiroga
dez dias depois de ser
indicada, antes mesmo
de sua nomeação se
confirmar.
A não confirmação
da indicação de Queiroga levantou questionamentos sobre a autonomia do ministro na
Pasta. Durante sua oitiva, Luana afirmou não
saber o que teria motivado a não confirmação
de sua indicação, mas
declarou não haver motivos para que Queiroga
impedisse que ela assumisse o cargo.
Durante audiência
da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados, no mês passado, Queiroga afirmou
que a médica era uma
“pessoa qualificada”, e
que tinha as condições
técnicas para exercer
“qualquer função pública”, mas que não foi
nomeada porque além
de “validação da técnica”, era necessário “validação política” para
nomeação.
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Câmara aprova vacinação para professores
da educação básica ao ensino superior
Cristina Vargas
cristina@diariodosudoeste.com.br

A Câmara Municipal de
Pato Branco aprovou, por
unanimidade, em primeira
votação, na quarta-feira (2),
o Projeto de Lei Ordinária nº
82 de 2021, de autoria do
vereador Romulo Faggion
(PSL), que inclui professores
e funcionários dos estabelecimentos públicos e privados da educação básica e do
ensino superior, na segunda
fase do grupo prioritário do
plano da vacinação contra o
covid - 19, no Município de
Pato Branco.
Segundo o PL, entende-se como professores e funcionários da educação básica os profissionais na ativa
que exercem suas atividades em estabelecimentos de
educação infantil (creches e
pré-escolas), ensino fundamental, ensino médio, ensino profissionalizante e educação de jovens e adultos.
Segundo o vereador, o
Projeto de Lei “objetiva corroborar com o Plano Nacional e Estadual de Vacinação
contra covid-19, tendo em
vista que os profissionais da
educação já foram inclusos
nos planos de vacinação. O
intuito é se fazer antecipar a

AEN

fase de vacinação dos referidos profissionais, sem que
isso signifique deixar de vacinar os demais grupos prioritários que seguem o calendário de vacinação, em Pato
Branco”.

Atividade essencial

O Projeto de Lei destaca
que em fevereiro de 2021
foi sancionada no Paraná a
Lei nº 20.506/2021, que
considera de natureza essencial as atividades e serviços educacionais prestados
no Sistema Estadual de Ensino do Paraná.
“A norma possibilita
que as escolas continuem
abertas, inclusive com atividades presenciais, mesmo
com medidas mais restritivas
em razão da pandemia de covid-19. É sabido que a paralisação das aulas pode acarretar em severos prejuízos na
base educacional dos alunos,
estes que já estão a mais de
um ano em regime de aulas
remotas. O retorno às aulas
presenciais é fundamental
para os alunos, contudo temos que priorizar a segurança destes e também dos profissionais da educação, além
dos protocolos de cuidados
que todos devem cumprir.
Antecipar a vacina para es-

Com a aprovação do PL, os profissionais que atuam no ensino superior também serão beneficiados
com a vacinação contra o covid-19

ses profissionais é uma medida de urgência, visto que
estes, diariamente, têm contato com grande número de
pessoas”, relata o projeto.

Maior incidência

Conforme o vereador,
diante do já previsto retorno das aulas presenciais solicita que o projeto tramite em Regime de Urgência.
“Importante frisar que estamos adentrando ao in-

verno, época de maior incidência de contágio do vírus
e em razão de tais fatos, os
quais são medidas de segurança pública, se faz necessário agilidade na tramitação do Projeto de Lei”.

Ensino superior

O município já vem vacinando contra covid-19
professores e funcionários
de escolas públicas e privadas que atuam nas cre-

ches, pré-escolas, ensino
fundamental, ensino médio e educação de adultos
(EJA), porém os trabalhadores da educação do ensino
superior não estavam sendo contemplados.
Com a aprovação do PL,
de autoria do vereador Romulo Faggion (PSL), os profissionais que atuam no ensino superior também serão
beneficiados com a vacinação contra o covid-19.

Lei do ‘Sinal Vermelho’ que fortalece a proteção da mulher é sancionada
Assessoria
A procuradora da Mulher na Assembleia Legislativa do Paraná, deputada
Cristina Silvestri (CDN), e o
deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) destacaram
nesta semana, a sanção do
projeto de lei que institui o
Programa de Cooperação e
Código Sinal Vermelho no
Paraná. Com a medida, mulheres em situação de violência doméstica ou familiar
podem denunciar a condição e pedir socorro expondo a mão com a marca de
um “X”, preferencialmente
escrito em vermelho.
O projeto de lei, propos-

to na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) pelas
deputadas estaduais Cristina Silvestri (CDN), Mabel
Canto (PSC), Cantora Mara
Lima (PSC), Luciana Rafagnin (PT), Maria Victoria (PP)
e por Romanelli, foi sancionado pelo governador Ratinho Junior ainda em 28 de
maio, sendo convertido na
Lei 20.595/21.
“A sanção desta lei é
motivo de muito orgulho,
mostrando mais uma vez a
atuação firme da Procuradoria da Mulher na articulação de projetos que beneficiam as paranaenses. Agora
nós contamos com o apoio

do Executivo para que essa
lei seja regulamentada e que
sejam feitas campanhas periódicas de longo alcance,
para que cada vez mais mulheres saibam que podem
pedir ajuda mostrando o X
na mão”, detalhou a deputada estadual e procuradora
da mulher Cristina Silvestri.
Ela frisou que o projeto que
originou a lei foi apresentado pela Procuradoria a pedido da Associação dos Magistrados do Brasil (AMB) e
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
“Mais uma forma de
proteção das mulheres que
passa a valer como lei no
Paraná. Vamos agora dar
publicidade a esta medida, para que seja conhecida
e usada para garantir a segurança das mulheres que
convivem com o risco de
violência doméstica. É nosso dever combater e prevenir este tipo de situação”,
afirmou Romanelli.
O pedido de socorro é
um dos meios previstos na
Lei Maria da Penha. Com
ele, a mulher pode solicitar ajuda sem se expor para
o agressor. A ideia é disseminar a informação para

REpRodução FAcEbook

Em junho de 2020, a primeira dama do Paraná, Luciana Saito
Massa mobilizou uma campanha pelas redes sociais

atendentes de farmácias, repartições públicas e instituições privadas, portarias de
condomínios, hotéis, pousadas, bares, restaurantes, lojas e shoppings center e supermercados.

Ao visualizar o pedido, a
pessoa deve coletar o nome
da vítima, endereço ou telefone, e ligar imediatamente
para um telefone de emergência da Polícia Militar, o
190.
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Claudio Muller anuncia
saída da secretaria de
Desenvolvimento Econômico
Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

O publicitário Claudio
Muller deve deixar o posto
de secretário de Desenvolvimento Econômico do Município de Pato Branco. Ele
anunciou a saída na tarde
da quarta-feira (2), no grupo de uma rede de compartilhamento de mensagens.
Muller justificou a saída
por conta de problemas de
saúde.
A informação foi confirmada pela assessoria de
comunicação do Município.
Porém, a exoneração deve
ser confirmada apenas nos
próximos dias.
Em um evento realiza-

ASSESSORIA/PMPB

do há cerca de duas semanas pelo Município de Pato
Branco no Aeroporto Juvenal Cardoso, Muller foi representado pela secretária
interina de desenvolvimento econômico, Elenice Catafesta. Na ocasião, sua
ausência também foi justificada por motivos de saúde. Porém, ainda não há
confirmação sobre quem
deve substituí-lo de forma
definitiva.

Vacina em massa

O deputado Ricardo Barros, líder do Governo na Câmara
dos Deputados, disse considerar legítimas e que vai apoiar as
demandas de Foz do Iguaçu por mais vacinas contra o coronavírus e pela instalação de barreiras sanitárias na Ponte da Amizade, na principal fronteira brasileira com o Paraguai. “O prefeito
Chico Brasileiro nos procurou e tratou de vários temas. O primeiro por mais vacinas porque Foz atende a população da cidade e toda a população de brasileiros que moram no Paraguai. O
prefeito pediu também a vacinação de toda a população como
aconteceu em Serrana (SP) para que o laboratório faça a doação
das doses”, disse Barros.

O Congresso Nacional derrubou cinco vetos do presidente Jair Bolsonaro à nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Entre os dispositivos que voltam ao texto está a
exigência de publicação de editais em jornais de grande circulação. Bolsonaro havia vetado a determinação de que os extratos de editais fossem veiculados em jornais diários de grande circulação, além de nos diários oficiais. Também havia sido
vetada a regra para que, até 2023, os municípios divulgassem
suas contratações na imprensa escrita. Ambos os dispositivos
voltam a valer.

O secretário
justificou a saída
por motivos
de saúde

Filipe Barros (PSL), Paulo Martins (PSC) e Sargento
Fahur (PSD). A deputada Luísa Canziani (PTB) e os deputados Diego Garcia (Podemos), Hermes Parcianello
(MDB), Roman (Patriota),
Rossoni (PSDB) e Zeca Dirceu (PT) estiveram ausentes
desta votação.
Transparência - Os
parlamentares entenderam
que a publicação de editais
e outros documentos em
jornais proporciona mais
transparência aos contratos celebrados pelo poder
público. “A transparência
dos processos licitatórios
é fundamental e precisa
ser cada vez mais fomentada, especialmente nos dias
de hoje”, disse o relator da
nova Lei de Licitação no
Senado, Antônio Anastasia
(PSD-MG).
Anastasia
acrescenta que “a derrubada desse
veto significa maior controle social, mais fiscaliza-

jornalismo@adipr.com.br

Imprensa

ESA

Congresso derruba veto e editais de licitação serão
publicados em jornais
Assessoria
O Congresso Nacional
Nacional - Câmara dos Deputados e Senado Federal
- derrubou nesta terça-feira, 1º de junho, o veto do
presidente Jair Bolsonaro à
nova lei de licitação e entre
as partes vetadas estava o
parágrafo 1º do artigo 175
que desobrigava até dezembro de 2023, os municípios de realizar publicação complementar de suas
contratações mediante publicação do extrato em jornal diário.
Com a derrubada, volta a valer a determinação
de que editais sejam publicados em jornais para
dar mais transparência aos
contratos firmados pelas
prefeituras. “Quanto mais
transparência com a coisa
pública, melhor. Esse lema
nos impulsiona diariamente na missão de levar para
o maior número possível de
pessoas os assuntos de interesse coletivo, seja na esfera nacional, estadual, regional ou local, bem como a
continuidade do jornalismo
também na plataforma impressa”, disse Jucelino Costa, presidente da ADI (Associação dos Jornais Diários
do Interior do Paraná) - que
reúne mais de 22 veículos
impressos, além de portais
de notícias.
Dos 34 parlamentares
paranaenses - deputados e
senadores - apenas três votaram a favor da manutenção do veto: os deputados

Da Redação ADI-PR Curitiba
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VOTARAM PELA
MANUTENÇÃO
DO VETO (contra os jornais)
Filipe Barros (PSL)
Paulo Martins (PSC)
Sargento Fahur (PSD)

AUSENTES
Luísa Canziani (PTB)
Diego Garcia (Podemos)
Hermes Parcianello (MDB)
Roman (Patriota)
Rossoni (PSDB)
Zeca Dirceu (PT)

VOTARAM PELA
DERRUBADA DO VETO
(a favor jornais)
Alvaro Dias (Podemos)
Flávio Arns (Podemos)
Oriovisto Guimarães
(Podemos)
Felipe Francischini (PSL)
Gleisi Hoffmann (PT)
Luizão Goulart (PRB)
Leandre (PV)
Gustavo Fruet (PDT)
Giacobo (PR)
Christiane Yared (PR)

Luciano Ducci (PSB)
Aliel Machado (PSB)
Sergio Souza (MDB)
Pedro Lupion (DEM)
Boca Aberta (Pros)
Ricardo Barros (PP)
Rubens Bueno (PPS)
Luiz Nishimori (PR)
Toninho Wandscheer (Pros)
Vermelho (PSD)
Enio Verri (PT)
Stephanes Junior (PSD)
Aline Sleutjes (PSL)
Aroldo Martins (Republicanos)

ção e transparência total, o
que é positivo para a administração pública e para o
cidadão”, afirmou. O trecho
vetado, que foi derrubado,
diz que, até 31 de dezembro de 2023, os municí-

pios “deverão realizar divulgação complementar de
suas contratações mediante publicação de extrato de
edital de licitação em jornal diário de grande circulação local”.

O Paraná venceu o último entrave burocrático para consolidar a candidatura de Ponta Grossa para ser sede da nova Escola de Sargentos das Armas (ESA) do Exército Brasileiro. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) concordou
em desocupar a área em que está instalada a Fazenda Modelo, no distrito de Itaiacoca, deixando o terreno de 4,5 mil hectares à disposição para a construção da ESA. A instituição militar vai destinar um espaço no município vizinho de Palmeira
para que a empresa pública possa dar continuidade aos trabalhos de pesquisa.

Superintende

O governador Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD) nomeou
Marcelo Rangel (PSDB) para o cargo de superintendente de Inovação, em substituição a Henrique Domakoski. Rangel é irmão
do secretário de Infraestrutura, Sandro Alex, e encerrou seu
mandato como prefeito de Ponta Grossa em dezembro do ano
passado, elegendo como sucessora sua vice, Professora Elizabeth, do PSD do governador.

À espera

O Paraná registrou na terça-feira (1º de junho) um novo
recorde no número de pacientes com quadro suspeito ou
confirmado de Covid-19 aguardando por um leito em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Conforme dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR), 712 pessoas aguardavam por tratamento intensivo no estado às 11
horas de hoje. Anteriormente, o recorde de pacientes na fila
por uma UTI havia sido registrado em 17 de março, com 708
pessoas.
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e portais
associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
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Quase 20 kg de resíduos são recolhidos em
trecho de 2 quilômetros do rio Pato Branco
o instituto ao longo da semana realizou várias atividades em alusão ao Dia Mundial do Meio ambiente, que é comemorado no sábado (5
Júlia Heimerdinger
julia@diariodosudoeste.com.br

Na quarta-feira (2) foi
realizada a limpeza de 2 quilômetros do rio Pato Branco,
a ação faz parte do Programa Mais Limpo, que é desenvolvido pela Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest).
Participaram da atividade o Instituto Água e Terra
(IAT), a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, Sanepar, o
Instituto de Desenvolvimento
Rural (IDR) e o Conselho Municipal de Meio Ambiente.
De acordo com Vitor Debastiani Valer, assistente do
IAT e presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente foram coletados em
torno de 20 quilos de resíduos de lixo. “O rio encontra-se bem preservado, porém
muitos resíduos ainda são
lançados no mesmo, o que
requer uma grande atenção por parte das autoridades competentes”, ressalta.
Além da coleta dos resíduos nas margens do rio e

Divulgação

na estrada que dá acesso ao
local, também foi realizada
a fixação de placas em torno no rio Pato Branco, com
o objetivo de conscientizar a
população.

Atividades
desenvolvidas

Durante a semana várias atividades foram realizadas envolvendo órgãos
ambientais do município,
como a coleta de lixo eletrônico e doação de mudas frutíferas nativas.
Também foi realizado
a recuperação de nascentes e o plantio de árvores no
lago em frente à UAB. “Durante a semana estão sendo
vinculadas em redes sociais,
imagens de conscientização
quanto a proteção do meio
ambiente e da fauna silvestre”, informa Debastiani.
Todas as mudas que estão sendo plantadas e foram
distribuídas são produzidas
no Viveiro Florestal do IAT
de Pato Branco.

Conscientização

O IAT através da Sedes-

Lixo coletado estava em um trecho de 2 quilômetros

te realizam diversas campanhas de conscientização
ambientais ao decorrer do
ano, como o Programa Paraná Mais Limpo, Paraná Mais
Verde e o Programa Rio Vivo.
“A população pato-bran-

quense contribui bastante
com a preservação e conservação das matas e rios, mas
devemos nos empenhar para
difundir cada vez mais a importância que tem o meio
ambiente”, avalia Debastiani.

O assunto meio ambiente está cada vez mais em discussão, e ações ambientais
são de grande importância para a conscientização
da sociedade. “Dependemos dele para sobreviver, e

ações como essas realizadas
na Semana do Meio Ambiente, buscam levar a população a importância que tem
o meio ambiente e os recursos hídricos para o planeta”,
finaliza Debastiani.

UTFPR está com inscrições abertas para o mestrado em Tecnologia de Processos e Bioquímicos
Aline Vezoli*
redacao@diariodosudoeste.com.br

O Programa de Pós-Graduação em Tecnologia

de Processos e Bioquímicos (PPGTP) da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná (UTFPR) abriu o processo de seleção para mes-

Divulgação

trado, com ingresso no 2º
semestre de 2021.
No momento estão sendo ofertadas 14 vagas, com
inscrições gratuitas até o dia
20 de junho, através da ficha
disponível no edital divulgado no site da universidade.

Linhas de pesquisa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agente administrativo
Auxiliar administrativo
Auxiliar de faturamento
Bordador
Consultor de vendas
Costureira e máquina reta
Cozinheiro de restaurante
Eletricista de manutenção industrial
Marceneiro
Office-boy
Passadeira de peças confeccionadas
Pedreiro

Seis vagas para tecnologia do processamento de alimentos, com estudo sobre a
composição química de matérias primas e alimentos.
Identificação e quantificação de agroquímicos, pesticidas e antibióticos em alimentos;
desenvolvimento
de novos produtos; caraterização sensorial e estudos
com consumidores; identificação e avaliação de compostos bioativos em alimentos e suas aplicações.
Quatro vagas para processos biotecnológicos, com
estudos em microbiologia
aplicada e processos biotecnológicos; bioprodução
e caracterização de moléculas de interesse; estudos
de identificação e avaliação da atividade biológica de compostos presentes
em produtos naturais; aproveitamento de subprodutos
agroindustriais e bioprocessos ambientais;

Até 20 de junho os interessados podem fazer a inscrição

Quatro vagas para desenvolvimento e processamento de materiais, com
estudos sobre a obtenção,
caracterização, aplicações e
estudos das relações estrutura/propriedades em materiais poliméricos, cimentícios, compósitos, cerâmicas
eletrônicas, nanomateriais,
catalisadores e compostos
de intercalação e inclusão.

Formação de
pesquisadores

O mestrado acadêmico
em Tecnologia de Proces-

sos Químicos e Bioquímicos
é destinado à capacitação
de docentes e formação de
pesquisadores, direcionado
principalmente para profissionais de Química, Engenharia Química, Engenharia
de Materiais, Engenharia de
Alimentos, Engenharia Ambiental, Agronomia, Tecnologias, Farmácia e áreas afins.
A coordenadora do
PPGTP, professora doutora
Marina Leite Mitterer Daltoé, afirma que o ingresso dos aprovados será em
agosto e a avaliação será
feita através da análise de

currículo documentado, que
envolve produção intelectual e tecnológica, experiência
profissional e coeficiente de
rendimento da graduação.
Marina comenta que o
programa recebe muita procura por profissionais de
toda a região do sudoeste
do Paraná, oeste e meio oeste catarinense, mas que na
última seleção “o número de
inscritos reduziu, por reflexo do momento pandêmico
que passamos”.
*Com supervisão de
Marcilei Rossi

diariodosudoeste.com.br 4 de junho de 2021

A5

A6

Cidade

diariodosudoeste.com.br 4 de junho de 2021

Secretária do Meio Ambiente explica
atuação em prol dos animais
Assessoria/CMPB

Cristina Vargas
crisitna@diariodosudoeste.com.br

A secretária municipal do
Meio Ambiente de Pato Branco, Keli Starck, participou da sessão da Câmara na quarta-feira
(2), para falar sobre a causa animal, castramóvel, disque denúncia, casa de passagem e a Associação Lima de Proteção aos Animais
(Alpa).
Keli foi convidada pelos vereadores Eduardo Albani Dala Costa (MDB), Romulo Faggion (PSL)
e Thania Maria Caminski Gehlen
(DEM). A secretária foi acompanhada pelo médico veterinário da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Fabiano Silva.
De acordo com a secretária,
foi solicitada revisão do Termo de
Ajuste de Conduta (TAC), através
de ofício enviado ao Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente (GAEMA), do Ministério Público, em 7 de maio. Houve uma
reunião com a promotora Ivana
Ostapiv Rigailo em 19 de maio, e
no dia 25 foi assinado novo TAC.

Castrações

Durante a sessão foi apresentado que a licitação para castrações venceu em 20 de dezembro
de 2020 e não foi renovada, e que
a licitação atual contempla 1.100
castrações e o atendimento de 900
casos de urgência e emergência. O
valor previsto é de R$ 1,1 milhão.
Os beneficiários do programa
de castração serão os animais que
pertencem a tutores de baixa renda, inscritos no programa CadÚnico do governo Federal, animais
que foram adotados nas feiras de
adoção de cães e gatos promovidas pelo Município e animais doados através de ONGs e associações de protetores, formalmente
constituídas.
Sobre o Castramóvel, Fabiano
explicou que se trata de um veículo trailer, que permite a mobilida-

A secretária do Meio Ambiente de Pato Branco Keli Starck e o médico veterinário Fabiano Silva

de do atendimento, mas que para
isso ocorrer precisa ser equipado, pois o objetivo é ser uma clínica móvel.

Disque Denúncia

O médio veterinário destacou que a melhor forma de denunciar situações de abandono ou
maus tratos aos animais é através
do Disque Denúncia 156, já que os
acionamentos ficam registrados e
a Secretaria tem como dar um retorno aos denunciantes.

Casa de passagem

Em relação à casa de passagem, Fabiano explicou que o novo
TAC fez adequações ao projeto
conforme a legislação. A ideia é
que a casa funcione junto a unidade de isolamento de zoonoses, que
funciona junto ao aterro sanitário,
pois precisa ser construída em zoneamento rural e poderão ser uti-

lizados os mesmos profissionais
que já atuam na unidade, além de
facilitar os trâmites para ter a licença ambiental, emitida pelo Instituto Água e Terra (IAT).

o censo foi dado por encerrado
na gestão passada, porém no seu
entendimento deve ser refeito,
pois há muitas divergências nas
informações.

Alpa

Veneno

Sobre a Associação Lima de
Proteção aos Animais (Alpa), Fabiano explicou que há um termo
de fomento firmado através de
contrato desde 28 de dezembro
de 2017, renovado anualmente, e
que está em vigência até 28 de dezembro de 2021.
As metas desse contrato são o
atendimento aos animais abandonados ou em situação de maus tratos, atendimento veterinário aos
animais da entidade e a participação em feiras de adoção.
O médico veterinário também
foi questionado sobre o censo animal que estava sendo realizado
em Pato Branco. Ele revelou que

Também na quarta-feira (2), a
vereadora Thania Maria Caminski
Gehlen (DEM) protocolou o Projeto de Lei nº 101/2021, que dispõe
sobre a comercialização, venda e
distribuição de veneno no município de Pato Branco, e dá outras
providências.
Segundo o PL proposto, fica
vedada a comercialização, venda e
distribuição de agrotóxico pertencente ao grupo químico dos organosfosforados e carbamatos, mais
conhecido como “chumbinho”, que
produzem risco à vida humana e
animal, em todos os estabelecimentos comerciais do município
de Pato Branco.

“A venda de agrotóxicos e
afins será feita por meio de receituário próprio, prescrito por profissionais legalmente habilitados,
nos termos do art. 13 da Lei Federal nº 7.802/89, e em estabelecimentos que têm por finalidade precípua a comercialização de
produtos agropecuários, devidamente credenciados e autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As
penalidades administrativas serão
aplicadas aos estabelecimentos infratores a critério do Poder Executivo, não eximindo o infrator de
eventual responsabilização civil e
criminal”, enfatiza a proposta.
Uma das justificativas é que
se trata de agrotóxico pertencente ao grupo químico responsável
por milhares de envenenamentos
e mortes de pessoas, animais domésticos e silvestres, além da contaminação do solo, de alimentos,
rios e lençóis freáticos.
“Sabe-se que esse tipo de
agrotóxico de alto teor foi criado
para combater as pragas nas plantações, porém a finalidade acabou
sendo desvirtuada com o objetivo
de ser usado como raticida. Atualmente tem-se conhecimento que o
chumbinho tem sido comercializado normalmente no município, entretanto, por tratar-se de veneno
altamente perigoso, e por não possuir registro e nem rótulo contendo orientações quanto ao seu manuseio e segurança, informações
médicas, telefones de emergência
e a descrição do agente ativo bem
como antídotos em caso de envenenamento, deve ser proibida sua
comercialização”, aponta o PL.
A vereadora acrescentou ainda que “segundo dados da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, o
‘chumbinho’ é um produto comercial, sem registro oficial como raticida, sendo vendido ilegalmente nos comércios e, portanto, não
deveria ser utilizado sob nenhuma
circunstância”.

Comitê de enfrentamento à covid-19 avalia o aumento de casos no município
Aline Vezoli*
redacao@diariodosudoeste.com.br

Após a reunião realizada pelo
Comitê de Enfrentamento à Covid-19 na quarta-feira (2), no Largo da Liberdade, o médico Felipe
Balen, que coordena a UPA 24 horas, afirmou que o fluxo de atendimentos está no limite, gerando
maior demanda de profissionais
da saúde, que já estão escassos na
região.
Balen comenta que não há técnicos de enfermagem disponíveis
para serem contratados no momento, “abrimos processo seletivo
para técnicos duas vezes, chamamos todos que estavam dispostos
a trabalhar na linha de frente, agora convocaremos 30 profissionais

da enfermagem para desafogar
o fluxo. Ainda não é o ideal, mas
também não está tão ruim”.
O médico conta que a situação
do município é preocupante, já
que está na sétima semana consecutiva de aumento no número de
casos. Há muitos pacientes graves
precisando de atendimento diariamente, a UPA está com 100% da
estrutura utilizada, e a unidade
sentinela do Novo Horizonte atende entre 150 a 200 pacientes por
dia. “É uma situação muito complicada, precisamos enviar pacientes para outros municípios porque
é difícil conseguir leitos disponíveis de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e no momento não temos profissionais suficientes para
abrir uma nova estrutura”.

Outra questão comentada por
ele é o número de pacientes aguardando leitos de UTI, “na terça, 14
pacientes precisavam de leitos,
oito pessoas já estavam intubadas e alguns estavam em leitos semi-intensivos, a média diária fica
sempre em 15 pacientes aguardando os leitos de UTI”.
A falta de profissionais foi
uma questão levantada também
pela secretária de Saúde de Pato
Branco, Lilian Brandalise, que comentou os casos de profissionais
infectados pela covid-19 e que precisaram passar um período afastados de suas funções. “Chamamos
mais profissionais do processo seletivo para compor as equipes, enfrentamos bastante problemas por
falta de gente nos últimos dias,

mas estamos conseguindo recompor, nos esforçamos para não deixar as pessoas sem atendimento”.

Unidades de
atendimento

Segundo Lilian, a unidade localizada no bairro Novo Horizonte
passará por reestruturação, para
ser retaguarda da UPA 24 horas,
na questão de atendimentos e leitos, com suporte de atendimento avançado. Ainda será feito uma
nova unidade próxima desse local,
“conversamos com a associação de
moradores do bairro, que vai nos
ceder um espaço para um ambulatório”.
Também será construído uma
sala de triagem ao lado da UPA,

para tirar o fluxo intenso de pessoas de dentro do local. “Permitiremos assim um maior conforto
aos pacientes e para a equipe que
ali trabalha”, afirmou.
A secretária comentou que há
possibilidade de chamar voluntários da área de saúde para ajudar
na linha de frente, mas que esse é
um assunto ainda sendo estudado
pelo Munícipio, “não tivemos tempo para organizar isso, sabemos
que tem muitos profissionais interessados, mas para trabalhar na
UPA é preciso um treinamento especifico, estamos pensando melhor na possibilidade”.
*Com supervisão de
Marcilei Rossi
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Legislativo aprova alteração na lei que
regulamenta ferros-velhos
Cristina Vargas
cristina@diariodosudoeste.com.br

A Câmara Municipal de
Pato Branco aprovou, em
primeira votação, por unanimidade, o Projeto de Lei
Ordinária nº 63 de 2021, de
autoria do vereador Claudemir Zanco (PL), que altera
e acrescenta dispositivos à
Lei nº 5350, de 30 de maio
de 2019, que dispõe sobre
a remoção, guarda e depósito de veículos, removidos,
apreendidos e retirados de
circulação, bem como serviço de remoção de veículos
em decorrência de infração
de trânsito à legislação em
vigor nas vias do município
de Pato Branco.
A justificativa do vereador para propor a alteração
e adequação na lei já existente é que “nenhum pátio
de recolhimento de veículos
é coberto, nem do Detran/
PR, nem das polícias e que
a maioria dos carros abandonados em vias públicas já
estão no tempo. Então seria
um investimento totalmente
desnecessário a cobertura

de um pátio além de que esta
estrutura encareceria o serviço sendo inviável a qualquer investidor. Outro ponto
que vem para dar segurança ao empresário interessado em investir neste pátio
transitório seria a questão da
isenção de responsabilidade quanto a possíveis danos
causados ao veículo guinchado e guardado por ele”.
Na semana passada o
Diário do Sudoeste foi procurado por moradores que
reclamavam sobre o uso
indevido do espaço público por empresários do setor de ferros-velhos e guinchos. Segundo eles, a lei não
estava sendo cumprida e
os cidadãos estavam sendo
prejudicados, porque os veículos sucateados estavam
ocupando vagas de estacionamento e calçadas.
Na oportunidade, o Departamento Municipal de
Trânsito de Pato Branco
(Depatran) informou que a
lei vigente não tinha como
ser aplicada porque não estava em conformidade com
a realidade de Pato Branco

ASSESSORIA/CMPB

A aprovação do projeto de lei que altera e acrescenta dispositivos à lei atual ocorreu na
sessão de quarta-feira (2)

e que tramitava no Legislativo projeto de lei para sua
adequação.

Emenda

O Legislativo também
aprovou na sessão de quarta-feira (2), por unanimidade, a Emenda Modificativa
nº 10 de 2021, que modifica a redação do artigo 2º do
Projeto de Lei nº 63/2021,
que passa a vigorar acrescido do artigo 5º- A, com o
seguinte teor: “É de respon-

sabilidade da empresa recolhedora do veículo a realização de check list, relativo
a situação do veículo, bem
como do proprietário e/ou
possuidor do mesmo, contemplando as seguintes informações: I-Nome completo; II-RG; III-CPF; IV-Data de
nascimento; V-Telefone celular, residencial e comercial; VI-Modelo, ano, marca
e placa do veículo; VII-Situação de lataria, se há avaria
ou não; VIII-Imagem (foto e

vídeo) do veículo no local e
antes de ser removido. § 1º
Em havendo objetos dentro
do veículo o proprietário e/
ou possuidor deverá retirá-los no ato da remoção deste, não sendo possível, deverá constar no check list a
existência dos mesmos, ficando a empresa recolhedora responsável pela guarda
e conservação”.

Lei atual

A Lei nº 5350, de 30 de

maio de 2019, estabelece
que a responsabilidade pela
guarda, remoção depósito e
informações para leilão dos
veículos apreendidos é do
Municípios de Pato Branco,
mas que poderá ser transferida a terceiros interessados através de procedimento licitatório, realizado
para este fim ou por meio
de convênio de cooperação
técnica com entidades da
administração pública de
âmbito Municipal, Estadual
e Federal.
Porém, são requisitos
mínimos para exploração
por terceiros dessa atividade “possuir para depósito dos veículos um pátio com no mínimo 1000
metros quadrados de área
ininterrupta; ter uma área
edificada para funcionamento dos serviços administrativos e recebimento
do público externo; e funcionar em dias e horários
estabelecidos na lei”, entre outras determinações,
consideradas pelo Executivo Municipal como não
aplicáveis.

NRE analisa semanalmente a possibilidade de retorno ou fechamento de escolas estaduais
Aline Vezoli*
redacao@diariodosudoeste.com.br

O retorno gradual das
aulas em escolas estaduais
começou a acontecer no
Paraná em 10 de maio. Na
região Sudoeste, o Núcleo
Regional de Educação de
Pato Branco (NRE) seguiu
as orientações da Secretaria de Estado da Educação
(SEED), acompanhando a
realidade de cada município com relação aos casos
de covid-19 para definição
de quais escolas passariam

a realizar o retorno das atividades presenciais de forma segura.
A chefe do NRE de Pato
Branco, Iara Lucia Tecchio
Mezomo, afirma que todos os diretores da rede
estadual em Pato Branco
reúnem-se
semanalmente para analisar as condições de retomada no formato presencial, através
de consulta da Vigilância
Sanitária e Secretaria de
Saúde do município, projetando um possível retorno para professores, alu-

DIVULGAÇÃO

nos e familiares.

Pato Branco

Em Pato Branco, o Colégio da Polícia Militar (CPM)
retornou para as atividades presenciais no início de
maio, mas com o aumento
de casos registrados nas últimas semanas, as aulas presenciais foram canceladas e
todos os alunos retornaram
para as atividades remotas
ainda em 24 de maio, seguindo normativa da Secretaria Municipal de Educação. Ainda não há previsão

Em Pato
Branco
somente
uma turma
ligada a rede
estadual de
ensino está
tendo aulas
presenciais

para retorno enquanto os
casos de pessoas suspeitas
e positivadas para covid-19
no munícipio não voltarem
a diminuir.
No Colégio Estadual de
Pato Branco, uma turma de
curso técnico em enfermagem voltou a ter atividades
presenciais para as aulas
práticas. Ao todo, 24 alunos
estão tendo aulas na escola,
divididas em dois dias diferentes, com cinco horas/aulas por noite. O diretor auxiliar, Victor Alexandre Alves
de Matos, afirma que as aulas estão acontecendo em
locais abertos e que no máximo em 20 dias deverão retomar outras atividades e
estágios para o curso.
“Nós temos permissão
para fazer esse retorno, pois
são profissionais da área da
saúde, muito bem direcionados sobre os protocolos contra a covid-19. Precisamos
retomar porque a maioria
desses alunos estão depen-

dendo apenas das aulas práticas e do estágio para se formar, são turmas que já estão
prontas, de adultos. Por isso
está bem tranquilo até o momento”, comenta Matos.

Sudoeste

Outra escola que voltou
com as atividades presenciais para os pais que sentem segurança no retorno
dos filhos é o Colégio Estadual Castelo Branco, de Bom
Sucesso do Sul. O diretor,
Darley Augusto Sfoggia, afirma que a adesão dos alunos
do ensino médio para retomar as aulas presenciais foi
em torno de 30%, enquanto no ensino fundamental
houve um interesse maior
de alunos que retomaram.
“Dividimos algumas turmas
para manter as medidas de
distanciamento, os alunos
estão respeitando os protocolos, trazem álcool em gel,
máscara, ficamos surpresos
com o resultado”, comenta.

No munícipio de Sulina,
o Colégio Estadual Nestor
de Castro retornou a modalidade presencial no dia 24
de maio, com cinco alunos
por turma, dando preferência aos alunos que não tem
acesso à internet.
Dois colégios de Honório Serpa, entre eles a Escola Estadual Elias Abrahão
e o Colégio Estadual Projeto Rondon, que já estavam prontos para a retomada das aulas em 24 de
maio foram orientados no
dia seguinte pela Secretaria
de Saúde do município a fechar as portas novamente e
manter o ensino remoto até
a possibilidade segura de retorno para as salas de aula.
O Colégio Estadual Arnaldo Busatto, de Coronel Vivida, retomou as aulas práticas
do curso de estética presencialmente para 30 alunos,
divididas em duas turmas.
Com supervisão de
Marcilei Rossi*
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Prefeitura e Senai ofertam cursos
profissionalizantes em Clevelândia
Paloma Stedile
paloma@diariodosudoeste.com.br

Em comemoração aos 129 anos de
emancipação político-administrativa de
Clevelândia, a prefeitura ̶ em parceria
com o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai) ̶ oferece à população
cursos profissionalizantes gratuitos, de rápida e média duração.
Ao todo, nesse primeiro momento, são
11 opções disponíveis, em diferentes áreas: Grafiteiro; Cozinha Brasil; Costura industrial; Instalação e manutenção de ar-condicionado; Costura pilotista; Pacote
Office; Gestão de E-commerce; Elaboração
de currículos; Técnicas de entrevistas de
emprego; Informática E-commerce; e Operador de torno CNC.
De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Gisele Reisdoerfer Galina, os cursos vão iniciar em várias
datas durante os meses de junho e julho;
e serão entregues certificados. Parte deles está vinculada à Assistência Social, enquanto a outra parte está vinculada à Secretaria Municipal de Educação.
Ela completa que, no decorrer do
ano, serão ofertados outros cursos, sendo que a iniciativa é destinada para a comunidade em geral, a partir de 14 anos
de idade, sobretudo aos beneficiários do
programa Bolsa Família e inscritos no
CadÚnico.
Também, segundo Gisele, as aulas
vão ocorrer em unidades móveis, montadas pelo Senai em caminhões, no Parque

de Exposições Portal do Sudoeste, tomando todas as medidas de prevenção ao coronavírus.
As inscrições podem ser feitas até a
próxima segunda-feira (7), na Faculdade
Municipal de Meio Ambiente (Fama), que
funciona das 13h às 20h. O telefone para
contato é (46) 3525-3399.

IMAGEM ILUSTRATIVA

Um dos cursos ofertados é o
de instalação e manutenção
de ar-condicionado

Confira, abaixo, as datas de início dos cursos, cargas
horárias e os horários das turmas:
- Pacote Office (40h): inicia em 8/6. Horário:
13h30 às 17h30;
- Grafiteiro (40h): inicia em 8/6. Horário:
13h30 às 17h30;
- Informática E-commerce (40h): inicia em
8/6. Horário: 18h30 às 22h30;
- Cozinha Brasil (seis oficinas de 4h cada):
inicia em 15/6. Horário: 13h30 às 17h30 ou
18h30 às 22h30;
- Corte e costura industrial (80h): inicia em
21/6. Horário: 13h30 às 17h30 ou 18h30 às
22h30;
- Elaboração de currículos (4h): inicia em
21/6. Horário: 13h30 às 17h30 ou 18h30 às
22h30;

- Instalação e manutenção de arcondicionado (40h): inicia em 21/6. Horário:
13h30 às 17h30 ou 18h30 às 22h30
- Entrevista de emprego (4h): inicia em 22/6.
Horário: 13h30 às 17h30 ou 18h30 às 22h30;
- Gestão de E-commerce: inicia em 23/6.
Horário: 13h30 às 17h30;
- Informática E-commerce (40h): inicia em
23/6. Horário: 13h30 às 17h30;
- Operador de torno CNC (80h): inicia em
12/7. Horário: a definir;
- Costura pilotista (120h): inicia em 26/7.
Horário: 13h30 às 17h30 e às 18h30 às
22h30.
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Câmeras de
segurança são
implantadas nos
bairros de Beltrão
Assessoria
A Prefeitura de Francisco Beltrão está
ampliando o sistema de monitoramento por
câmeras de segurança e inicia a implantação
nos bairros. Além da importância para o trânsito, o sistema também é fundamental para a
segurança da população e para o setor de segurança pública como um todo.
Nesta semana o Departamento Beltronense de Trânsito (Debetran), responsável
pelo sistema de monitoramento por câmeras
de segurança no município, instalou os equipamentos nas ruas Buenos Aires e do Seminário. No total oito novas câmeras estão sendo
integradas ao sistema. Visando priorizar a segurança no trânsito e a redução de velocidade, também foram colocados tachões em parte das vias para coibir ultrapassagens, além
da sinalização vertical e horizontal indicando
velocidade máxima permitida no local.
Marilda Galvan, diretora do Debetran,
destaca que estas áreas passam a ser monitoradas e certamente a iniciativa ajudará a evitar acidentes. De acordo com ela, o sistema
possui atualmente 150 dispositivos de monitoramento instalados no entorno da área central e nas principais vias de acesso à cidade.
Agora começa a ampliação para os bairros.
“O sistema de monitoramento é integrado com as policiais Civil e Militar e vem contribuindo na elucidação de diversas situações,
trazendo resposta rápida para a população e
contribuindo na segurança pública”, enfatiza
Marilda. Também relata que a meta é expandir
cada vez mais este sistema de monitoramento,
levando para todas as regiões da cidade.

ECONOMIA
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BTG supera valor de
mercado da XP

Vendas de motos
crescem 16,6%

Iata espera 2º semestre
bem mais promissor

Estadão Conteúdo
A disputa entre XP e BTG Pactual por agentes autônomos de investimento teve reflexos no valor das ações
das duas companhias. No mês de maio, os papéis do
BTG, negociados na B3, subiram 13%, enquanto os da
XP, listados na Nasdaq, em Nova York, ficaram no zero
a zero. Com isso, o valor de mercado do BTG ultrapassou o da rival.
Na segunda-feira, 31, o BTG tinha valor de mercado
de R$ 147,4 bilhões, e a XP, de US$ 22,2 bilhões, ou R$
115,8 bilhões. Desde o dia 17, o banco controlado por
André Esteves está à frente em termos de valor de mercado, o que se explica pela baixa do dólar, que reduz o total da XP em reais, mas também pela perda de ímpeto da
ação da corretora. Em múltiplos entre preço e lucro do
negócio, porém, a ação da XP está mais cara: é equivalente 42,1 vezes, versus 21,4 vezes do BTG.
Dados da Economática mostram que o BTG também
passou a valer mais que a XP em dólares - algo que não
acontecia de forma consistente desde dezembro de 2019.
Os números consideram o valor do banco dividido pelas
cotações da moeda americana em relação ao real.
Essa inversão de desempenho é explicada pelos últimos movimentos do BTG, que entre a conquista de escritórios de agentes antes credenciados à XP e aquisições
como a da Universa (dona da Empiricus). “A expectativa
do mercado para o crescimento do BTG aumentou bastante”, diz Henrique Esteter, analista da Guide.

Estadão Conteúdo
As vendas de motos no Brasil tiveram crescimento
de 16,6% em maio, na comparação com abril, informou
nesta quarta-feira, 2, a Fenabrave, entidade que representa as concessionárias. No total, 110,4 mil unidades
foram vendidas, 278% a mais do que em maio de 2020,
quando a crise sanitária estava começando no Brasil,
levando ao fechamento de revendas.
Com o resultado, o total de motos vendidas desde o início do ano chegou a 410,7 mil unidades, alta
de 34,9%.
A Honda, líder com folga do mercado, respondeu
por 74,7% desse total, seguida por Yamaha (19%).
Ao comentar o balanço de maio, o presidente da
Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, afirma que a demanda por motocicletas segue aquecida, porém ainda
há reflexos dos problemas da indústria para regularizar a produção.
Alguns modelos, conforme Alarico, estão com entrega programada para 40 dias. No entanto, aos poucos, o mercado está se ajustando, pondera o executivo.
“Desde abril, com o retorno da produção, as fábricas estão conseguindo entregar parte do volume
das vendas que já haviam sido efetivadas. O crédito
também está melhor para quem pretende financiar
motocicletas, com a aprovação de quase metade das
propostas enviadas aos bancos”, diz o presidente da
Fenabrave.

Estadão Conteúdo
O desempenho do setor aéreo na segunda metade de
2021 deve superar os resultados vistos na primeira metade do ano, de acordo com o diretor-geral da Associação
Internacional de Transportes Aéreos (Iata, na sigla em inglês), Willie Walsh. O representante atribui a projeção positiva ao andamento do processo de vacinação que tem
permitido a flexibilização das medidas de isolamento em
alguns países.
“Estou otimista que o segundo semestre de 2021
será bem mais promissor que primeira parte do ano para
as aéreas. Cada vez mais os governos estão reconhecendo
que a situação está mudando e que as políticas estabelecidas até agora precisam ser atualizadas”, disse o executivo, durante evento promovido nesta quarta-feira pela Iata
para discutir medidas de segurança adotadas pelas companhias e perspectivas para o setor.
Nesse sentido, Walsh defende que as decisões de Estado sejam norteadas por evidências concretas, enquanto argumenta ainda em favor da escolha individual. “Os
governos precisam tomar decisões baseadas em dados.
Assim, tendo acesso a essas informações, cada indivíduo
pode decidir qual é o nível de risco que está disposto a assumir”, afirmou.
O diretor da Iata ressalta que apesar da otimização
dos protocolos de segurança e desaceleração da pandemia, principalmente nos países mais ricos, não é viável
minimizar completamente possíveis contaminações.

Mercado Agropecuário

Indicadores Econômicos
BOVESPA

02/06/21

CÂMBIO

02/06/21

DÓLAR COMERCIAL

INDICE BOVESPA
Alta: 1,04%

129.608 pontos

Volume negociado: R$ 43,27 bilhões
123.989 124.366 125.561 126.215 128.267 129.608

EURO
Var. junho: -2,70%
R$ 5,083
R$ 5,084

Baixa: 1,20%
Compra
Venda

DÓLAR PTAX (Banco Central)

EURO TURISMO

Var. junho: -2,25%
R$ 5,1140
R$ 5,1147

Baixa: 0,95%
Compra
Venda

26/05

27/05

28/05

Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Bradesco PN
B3 S/A ON
Viavarejo ON
Braskem PNA
BRF ON

31/05

01/06

%
+2,82%
+1,41%
+3,33%
+3,90%
-3,90%
+3,68%
+4,82%
+4,11%

02/06

R$
28,06
114,80
31,62
28,12
17,01
14,35
55,92
29,38

BOLSAS NO MUNDO
Dow Jones
Londres
Frankfurt
Tóquio

%
34.600,38
7.108,00
15.602,71
28.946,14

OURO - BM&F
02/06

+0,13
+0,39
+0,23
-0,16
var. dia

R$ 309,90 /grama

-0,71%

IR

DÓLAR TURISMO

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

Alíquota
%
7,5
15
22,5
27,5

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

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

Var. junho: -2,74%
R$ 4,88
R$ 5,32

Iene
Libra esterlina
Euro

IR 2021 - A 1ª parcela do IR 2021 foi adiada para 31/05,

ainda sem a incidência de juros Selic.
TAXA SELIC
0,13%
0,20%

MÊS
Abr/21
*Mai/21

TAXA SELIC
0,21%
1,00%

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

109,61
0,71
0,82

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)

dez

jan

fev

1,46

0,27

0,82

1,35

0,25

0,86

1,06

0,78

0,48

0,79

0,86

0,23

0,96

2,58

2,53

0,76

2,91

2,71

0,68

3,92

3,40

1,07

0,27

0,54

0,70

0,89

1,89

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

abr
1,0694
1,0610
1,3110
1,3063

mai
1,0759
1,0676
1,3202
1,3346

jun
1,3704
-

* Correção anual. Multiplique valor pelo fator acima

mar
0,86
0,93
0,93
0,71
2,94
2,17
2,59
1,00
1,30

abr
0,38
0,31
0,60
0,44
1,51
2,22
2,90
0,23
0,90

mai
0,44
4,10
-

ano
2,35
2,37
3,27
2,25
14,39
10,38
13,45
2,05
5,08

12m
7,59
6,76
7,27
7,79
37,04
33,46
46,10
6,54
12,99

OUTROS INDICADORES
mar
TJLP (%)
4,39
Sal. mínimo
1.100,00
FGTS (%)
0,2466
UPC
23,54
TAXA SELIC ANUAL: 3,50%

PREVIDÊNCIA

abr
4,61
1.100,00
0,2466
23,54

mai
4,61
1.100,00
0,2466
23,54

COMPETÊNCIA MAIO

Venc.: empresas 18/6, pes.físicas 15/6, emp. domésticos 7/6. Atraso gera multa 4% a 100%+juros.

Empresário/empregador

Facultativo

Contribui com 11% sobre o pró-labore, entre R$ 1.100,00
(R$ 121,00) e R$ 6.433,57 (R$ 707,69), através de GPS

Contribui com 20% sobre qquer valor entre R$ 1.100,00 (R$
220,00) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71), por carnê .

Autônomo

SELIC/IR

R$ 0,0467
R$ 7,25
R$ 0,054

US$ 1 É IGUAL A:

REAJUSTE ALUGUÉIS

BASE (R$)

MÊS
Fev/21
Mar/21

Iene
Libra esterlina
Peso argentino

1) Quem só recebe de pessoas físicas: recolhe por carnê 20%
sobre os limites de R$ 1.100,00 (R$ 220,00) a R$ 6.433,57 (R$
1.286,71).
2) Quem só recebe de pessoas jurídicas: a empresa recolhe
11% sobre o máximo de R$ 6.433,57 (R$ 707,69) e desconta
do autônomo
3) Quem recebe de jurídicas e físicas: desconto de 11% sobre
as jurídicas, até R$ 6.433,57 (R$ 707,69). Se não atingir este
teto, recolhe 20%, via carnê, sobre a diferença até R$
6.433,57.
4) Aut. especial: sobre R$ 1.100,00, recolhe 5% (donas de casa,
Lei 12.470/2011) ou 11% (demais especiais), mas a aposentadoria é por idade..

Empregados - taxas de desconto
Taxa até R$ 1.100,00 (sal. mínimo)
Taxa entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48
Taxa entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22
Taxa entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57

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$ 1.503,25

51,27

LOTES - ATACADO

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

POUP. ANTIGA
Março/21
Abril/21

NOVA POUPANÇA
Março/21
Abril/21

ano
1,51
2,02

12 m
6,17
6,17

%
0,1159
0,1590

ano
0,35
0,51

12 m
1,69
1,63

%
0,00
0,00

ano
0,00
0,00

12 m
0,00
0,00

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

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
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,2019
0,2019

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
ABR
MAI %m %ano
Paraná
1.806,60 1.829,52 1,27 6,37
Norte
1.823,31
- 0,84 3,28
Noroeste 1.738,87
- 3,63 11,02
Oeste
1.838,35
- 1,44 4,54

Grupo 2
R$ 1.524,60
Serviços administrativos,
domésticos e gerais, vendedores e trab. de reparação.

PRAÇA
Paranaguá
Ponta Grossa
Maringá
Cascavel
Sudoeste
Guarapuava

%12m
13,53
13,24
25,49
13,51

Grupo 3
R$ 1.577,40
Trab. produção de bens e
serviços industriais
Grupo 4
R$ 1.696,20
Técnicos nível médio.
*Valores válidos de 01/01/21
a 31/12/21

TRIGO - saca 60kg
R$
173,00
168,00
165,00
165,00
165,00
165,00

SEM
-1,1%
-0,6%
-1,2%
-1,2%
-1,2%
-1,2%

30 d.
-3,4%
-2,3%
-1,8%
-1,5%
-1,8%
-1,8%

-1,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

-5,6%
-11,0%
-10,6%
-11,0%
-10,5%
-10,5%

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

84,00
93,50
93,00
93,50
94,00
94,00

PRAÇA
Curitiba
Ponta Grossa
Maringá
Cascavel

R$
102,00
101,00
98,00
98,00

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

30 d.
8,5%
8,6%
8,9%
8,9%

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

02/06
3.134,84
307,90
882,64
500,40

DIA
-2,54%
-1,63%
-0,17%
-0,58%

MÊS
-2,24%
-2,61%
0,60%
-0,74%

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

02/06/21

média
var.
var.
var.
PR - R$
diária
7 dias 30 dias
SOJA
saca 60 kg
156,38
0,0%
-0,7%
-2,3%
MILHO
saca 60 kg
84,01
0,8%
0,7%
-13,4%
TRIGO
saca 60 kg
82,25
0,0%
-0,1%
-9,2%
FEIJÃO CAR.
saca 60 kg
260,69
-1,8%
0,5%
-2,1%
FEIJÃO PRETO
saca 60 kg
244,65
-0,9%
-2,8%
-3,1%
BOI GORDO
arroba, em pé
294,73
0,2%
0,7%
-1,5%
SUÍNO
kg, vivo
5,70
-0,2%
-1,2%
-19,6%
ERVA MATE
arroba
23,24
0,0%
3,2%
2,6%
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

unidade

F Belt.
R$
155,00
84,00
82,00
300,00
4,50
-

Pato B.
R$
156,50
85,20
82,00
240,00
230,00
290,00
17,00
-

MERCADO FUTURO
BOLSA DE CHICAGO (CBOT)
SOJA
Cont.
jul/21
ago/21

02/06/21
MILHO

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

FECH.
1.562,50
1.516,25

*DIF. 1 SEM.
14,00
3,9%
15,50
4,4%

1 MÊS
1,8%
3,1%

jul/21
ago/21

394,00
395,30

-4,70
-4,20

2,7%
2,8%

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

Cont.
jul/21
set/21

FECH.
675,00
593,25

*DIF. 1 SEM.
-13,75
8,1%
-8,75
8,4%

1 MÊS
0,3%
0,2%

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

FARELO - US$ por tonelada curta (907,2kg)
-7,5%
-5,8%

jul/21
set/21

687,50
692,50

-6,00
-4,75

6,0%
6,1%

-6,4%
-5,4%

*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

SAL. MÍNIMO - PARANÁ
Grupo 1
R$ 1.467,40
Trab.s na agricultura.

02/06/21

SOJA - saca 60kg

%
0,5000
0,5000

TR MÊS

OUTRAS MOEDAS X REAL

Var. junho: -2,73%
R$ 4,88
R$ 5,34

Baixa: 1,48%
Compra
Venda

Var. junho: -2,84%
R$ 5,76
R$ 6,50

Baixa: 1,37%
Compra
Venda

DÓLAR PARALELO
Baixa: 1,48%
Compra
Venda

Var. junho: -2,39%
R$ 6,2452
R$ 6,2471

Baixa: 1,17%
Compra
Venda

POUPANÇA, TR

Cont.
mai/21
jul/21

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

FECH.
161,15
163,15

*DIF. 1 SEM.
0,10
3,5%
0,10
3,5%

1 MÊS
15,1%
15,3%

02/06/21
ALGODÃO

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

Cont.
jul/21
out/21

FECH.
83,77
84,84

*DIF. 1 SEM.
-0,48
1,6%
-0,52
1,4%

1 MÊS
-4,9%
-1,9%

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

29/08/17

MÊS
-7,5%
-6,2%

Cont.
set/17
nov/17

FECH.
27,29
28,91

46 - 3220 - 2066

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

MÊS
4,5%
2,9%

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica)

1,62
0,89

2,3%
2,8%

8,5%
7,8%

set/17
dez/17

151,25
156,90

-3,45
-2,20

-0,2%
0,3%

-8,2%
-7,8%

SOCIAL
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A Comissão das Mulheres Advogadas da OAB de Palmas, realizou a entrega
de kits de higiene pessoal ao gestor chefe da Cadeia Pública de Palmas,
Jeandro Militão, destinados às mulheres em situação de vulnerabilidade da
unidade. A entrega faz parte da campanha em alusão ao Dia Internacional da
Saúde da Mulher celebrado em 28 de maio

Maria de Lourdes e João Maria da Silva comemoraram
Bodas de Ouro no dia 29. Felicidades ao casal e a
família. Foto Chicoski Digital

Parabéns Antony
pelo seu 1°ano
de vida, Feliz
Aniversário! Com
as bênçãos do
Senhor, com
muita saúde, paz
e alegria. Um
grande abraço e
beijos dos avós
Cido e
Vera da Silva
Família é onde nossa história começa. Raquel Severo, ﬁlhos Arthur,
Isabella e Lorenzzo e doguinho Leite Condensado
- Casulo Baby Fotograﬁa

A11

VARIEDADES

A12

diariodosudoeste.com.br 4 de junho de 2021
WWW.SIMEPAR.BR

PATO BRANCO

F. BELTRÃO

29°/14°

CURITIBA

23°/14°

MIN.

CASCAVEL

28°/18°

15°

LONDRINA

28°/15°

MÁX.

28°

RADICCI

iotti

PROBABILIDADE DE CHUVA 0% | 0mm

LUA

ESTAÇÃO

TELEFONES ÚTEIS
POLÍCIA
BOMBEIROS
SAMU

OUTONO

MINGUANTE

190
193
192

HORÓSCOPO
ÁRIES 21/03 A 20/04

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

© Revistas COQUETEL

Emite som O risco
ameaçador do equilibrista
(o cão)
Amalucado (bras.)

Classificação dos
verbetes no dicionário
Ente folclórico de
uma só perna

A palavra
de três
sílabas

Identifica
(?)
o capitão poucos:
do time gradual(fut.)
mente

Dia dos melhores para os escritos e o comércio, de um modo
geral. Pode solicitar favores de
muitos e superiores, em qualquer
caso de dificuldades. Fluxo benéfico à sua saúde e ao amor.

TOURO 21/04 A 20/05
O banco
do carro
vetado
para
crianças
com
menos de
10 anos

Antônimo
de "lá"
Parte da
xícara

Dia neutro, pouca probabilidade de sucesso nas questões de
dinheiro, de trabalho e de família. Contudo, o fluxo será dos melhores as investigações e tudo que
está ligado ao ocultismo.

Senhoras
(abrev.)
Tipo de
cobertor

Maio, em
francês
A textura
da lixa
De cor
amareloavermelhado

Cêcedilha
Cloreto
de sódio

Título de
chefe
etíope

Angélica,
pela cor
de seus
cabelos

Blusa
usada
por
médicos

Flúor
(símbolo)
Deixar o
local

(?) coisa:
isto
Unir fraternalmente

Sem (?)
nem beira:
sem
recursos
"O Bem(?)",
antiga
novela

Fecha
Onde
está?
Hiato de
"toalha"

Identificador de
chamadas
telefônicas
Meio de
poupança
do brasileiro

Lute pela consecução de
suas ideias e objetivos, pois terá
a seu favor as influências positivas dos astros. Alguém, do seu
conhecimento poderá beneficiá-lo profissionalmente.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

PEIXES 20/02 A 20/03

Dificuldade na vida doméstica e mau humor é o que pressagia o fluxo astral deste dia
para você. Evite as discussões e
seja mais inteligente que tudo
sairá a contento.

O desejo de desvendar os
mistérios do ocultismo estará
fazendo com que você procure
conhecer mais profundamente
os elementos da magia em seu
aspecto positivo.

GÊMEOS 21/05 A 20/06
Influência benéfica para
você. Terá paz no setor amoroso,
a ajuda dos amigos, parentes e religiosos para elevar seu estado de
espírito e será bem sucedido nos
divertimentos.

LEÃO 22/07 A 22/08
Os chefes reconhecerão suas
qualidades. Faça reivindicações.
Bom dia para os que lidam com
eletricidade. Influências positivas
de amigos no amor. Aspectos positivos em relação a criatividade.

VIRGEM 23/08 A 22/09
Muitas oportunidades para
mudar sua casa, fazer amigos e
novos planos para melhorar de
vida, demonstrará ser prático. Alguma coisa boa vai acontecer.

Cruel
(fig.)
Levemente
molhado

3/ati — bar — mai — rás. 4/leso. 5/lacra. 9/dianteiro.

14

Solução
B
S

LIBRA 23/09 A 22/10
Sendo este um dos mais indicados terá nele boas oportunidades. Aproveite o bom fluxo astral. É o melhor período do ano
para se definir profissionalmente, para ganhar dinheiro.

S

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

A

Sucesso em assuntos profissionais, comerciais. Procure cuidar também de suas questões
familiares, e de sua tranquilidade geral. Será correspondido no
amor e no lar.
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BANCO

Gaivota,
em tupi
Giulia
(?), atriz
Sem
roupa

Local
predileto
do boêmio

Dia em que deverá evitar a
indecisão e a incerteza, pois poderá deixar de realizar excelentes
negócios. Tome decisão acertada
e saiba defender seus interesses.
Você estará com desejo intenso.

Mente sempre alerta e voltada ao progresso de um modo
geral, muita disposição para o
trabalho e negócios ou empreendimentos imobiliários e bastante
tranquilidade na vida familiar.

(?) Sater,
músico
Peça do
castiçal

Desprovido de
Joga;
arremessa

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

CÂNCER 21/06 A 20/07

Ilusão no
deserto

Diploma
conferido
ao piloto
de avião

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

BOLETIM COVID-19

~

oPiNiao
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Lições da pandemia:
implantação do homescholing

Divulgação

Em Pato Branco, o Remanso da Pedreira está organizando as
doações dos materiais que serão distribuídos para as crianças
que são atendidas pela instituição, pertencentes a famílias em
vulnerabilidade social. Com a colaboração da comunidade é
possível incentivar atividades voltadas à educação e à cultura.

erramos:

Amigos leitores, no texto da semana passada
falei sobre a esperança e o desalento como sentimentos contraditórios nesse momento de “volta às aulas” e/ou remotas) com grupos alternados de alunos.
Na verdade, o sistema nacional de educação,
ou se quiserem, os sistemas de educação dos estados e municípios ainda se encontram num emaranhado de situações e complexidades na tentativa
de garantir, pelo menos um pouco de aprendizagem e que os alunos não se evadam de vez das
escolas.
É uma situação de emergência e urgência nas
instituições de ensino, que até agora não encontrou uma saída muito clara e adequada a cada
uma das escolas, pois as realidades são extremamente diferentes e desafiadoras. Ao lado de sistemas e unidades escolares com condições de atuar com aulas remotas e/ou ensino híbrido, tendo
condições plenas de funcionamento das ferramentas e redes sociais, temos escolas que, devido
a sua localização geográfica, têm enfrentado inúmeros desafios para manter os alunos, de alguma
forma “ligados” à escola.
Nesse contexto todo, surgem pelo país, e
também no Paraná, ideias de se instituir o chamado “homeschooling” ou, numa tradução livre:
estudo em casa. O conceito de homeschooling é
caracterizado pela proposta de ensino doméstico
ou domiciliar, pelos pais ou por professores particulares contratados, ou seja, sem frequência das
crianças numa instituição, seja ela escola pública,
privada ou cooperativa.
O Distrito Federal (DF) sancionou uma lei
regulamentando essa prática. E, outros estados,
como já disse, entre eles o Paraná, estão discutindo essa possibilidade.
Seria interessante que os legisladores ouvissem, quem de fato, atua no chão da escola e considerassem os relatos do “estudo em casa”, que
está ocorrendo nesse momento de emergência e
urgência educacional no Brasil, para poderem refletir sobre tal tipo de proposta.
Entendo que, diante da preocupante situação de suspensão das aulas, as escolas, tanto na
rede pública quanto privada, passaram a adotar, de certa forma, a prática de “homeschooling”,
por meio de métodos online, sendo indiscutível,
a necessidade de adoção de medidas alternativas
para minimizar os impactos da perda de aulas.
Porém, entendo que se tratou e se trata de
uma situação de emergência e urgência para minimizar os efeitos negativos da falta de aulas
presenciais. Nesse sentido, é perfeitamente entendível que havia/há necessidade de se tomar
providências para que as crianças e adolescentes
continuem estudando de alguma forma.
Diferente de “implantar o homeschooling”
que no meu entendimento necessidade de uma
legislação nacional e não de leis estaduais, pois
a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estipula que a criação de uma modalidade de ensino deve ser realizada por legislação nacional, ou seja, há necessidade de manifestação

do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação para que seja possível implantar
essa modalidade.
Vale lembrar que em setembro de 2018, o
Supremo Tribunal Federal (STF) havia negado autorização para pais não matricularem seus filhos
em escolas e serem ensinados em casa. O STF julgou que, uma vez que não havia lei tratando do
tema, esta deveria ser criada. Certamente a lei
criada pelo DF e outros estados, deverão desembocar no STF, até que o MEC/CNE se pronuncie
sobre o tema. Essa é uma questão legal.
Com relação à paralisação das aulas presenciais e a adoção de ensino remoto no período da
pandemia (ainda em vigor), houveram e ainda há,
grandes discussões sobre a adoção compulsória
de tais métodos, muitas famílias relatam dificuldades de operar as ferramentas tecnológicas para
acesso aos conteúdos, outras apresentam dificuldades em administrar a situação em relação aos
filhos, tais como falta de habilidades e conhecimentos didáticos e outros casos em razão da baixa escolaridade dos pais ou responsáveis.
Como especialista em educação, tenho acompanhado relatos de pais e mães em redes sociais
e particularmente, inclusive recebido via WhatsApp, bem como em matérias veiculadas em blogs
e sites, manifestações de preocupações, dúvidas,
incertezas e muitas divergências e discordâncias
sobre as aulas remotas.
Porém, quero chamar a atenção dos pais sobre esse tema. Imaginem que vocês poderão ensinar seus filhos em casa e depois eles deverão
prestar exames em algum órgão oficial para reconhecer o estudo feito. Imaginem que se vocês
tiveram “dificuldades” para acompanhar seus filhos nos estudos on line ou remotos, como farão
para fazer seus filhos aprenderem os conteúdos
da Base Nacional Curricular Comum, pois eles
terão de aprender todos os conteúdos e prestar
exames demonstrando o conhecimento.
A questão tecnológica é fundamental para
essa modalidade de ensino e o que observamos
na pandemia? Observamos que as escolas brasileiras estão com péssimas condições tecnológicas. Mais, quais pais teriam condições, concretas
de ensinar em casa? Ainda mais, quais pais teriam desejo de fazer isso? Penso ser extremamente séria essa questão e, que não se pode criar uma
modalidade de ensino, no Brasil, que seja, reforço
da exclusão escolar e social, pense nisso enquanto lhe desejo boa semana.

doutor em educação pela unicaMP,
psicopedagogo clínico-institucional e assessor
pedagógico da Faculdade Mater dei

Equivocadamente na edição da terça-feira (1º), publicamos na matéria “Pato-branquense recebe pulmão artificial e é transferido para o Rio de Janeiro”, de que existe a possibilidade
de capacitação de profissionais da área de fisioterapia com o Hospital Sírio Libanês, quando na verdade o convênio é com a Rede D’or de hospitais.
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PLANTÃO
Argentino é morto
a facadas

A Polícia Militar atendeu uma
ocorrência de homicídio nesta semana na Linha Gaúcha, em Capanema. Um argentino, de 28 anos, que
não portava documentos, foi atingido por golpes de faca. O Corpo de
Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local o rapaz já estava morto. A equipe policial levantou
com populares que o autor do homicídio é um rapaz, de 22 anos, que teria contado com a participação de
seus pais. Ele fugiu na companhia do
seu pai com um Gol, cor cinza, placas de Francisco Beltrão. Foram realizadas buscas, mas sem êxito. O local
do crime foi isolado pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil e
um perito do Instituto de Criminalística, que fizeram o levantamento do
homicídio. Posteriormente, o corpo
do argentino foi encaminhado para
necropsia no Instituto Médico Legal
(IML) de Francisco Beltrão. A mãe do
autor do crime foi encaminhada à
Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil está investigando o homicídio.

PM prende assaltante

Uma família, que reside na linha
Peroba, em Santa Izabel D’Oeste, foi
rendida por quatro homens nesta semana. Os bandidos levaram diversos
objetos pessoas das vítimas, eletrônicos e uma camionete Toyota Hilux,
cor preta. A Polícia Militar foi comunicada e durante as buscas localizou a
camionete na rodovia que liga Santa
Izabel D’Oeste a Realeza. Os bandidos
não acataram a voz de abordagem
e houve perseguição por cerca de
três quilômetros até o condutor perder o controle da direção da camionete, que capotou e colidiu contra
um muro. Um dos assaltantes foi preso pela Polícia Militar e o outro conseguiu fugir por um terreno baldio e
não foi localizado. O rapaz preso tem
20 anos. Ele foi conduzido, juntamente com a camionete e objetos recuperados, à Delegacia da Polícia Civil para
as providências cabíveis ao fato.

Acusado de tráfico

A Polícia Militar cumpriu um
mandado de prisão nesta semana
na Vila Catarina, em Santo Antônio
do Sudoeste. Os policiais estavam fazendo patrulhamento quando abordaram o suspeito, de 21 anos, que é
acusado de tráfico de drogas e associação ao tráfico. O mandado de prisão contra o rapaz foi expedido pela
Comarca de Santo Antônio do Sudoeste. O preso foi entregue na Delegacia da Polícia Civil, estando à disposição da Justiça.

Roubavam em farmácias

A Polícia Civil do Paraná (PCPR)
prendeu preventivamente quatro
integrantes de quadrilha que roubava em farmácias no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Os mandados de
prisão foram cumpridos na mesma
região dos crimes. Um dos acusados
segue foragido. Os presos foram localizados após três roubos ocorrido
no mês de janeiro deste ano, contra
a mesma rede de farmácias. Durante
as investigações os suspeitos foram
ouvidos, mas permaneceram em silêncio. Os quatro irão responder por
roubo e associação criminosa.
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3º BPM recebe três novas viaturas
Divulgação

Duas viaturas serão utilizadas em Coronel Vivida e a outra em Palmas

Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

O 3º Batalhão da Polícia Militar (3ºBPM) de Pato Branco recebeu do governo do Estado, através
da Casa Civil, três novas viaturas.
A entrega das chaves ocorreu na
quarta-feira (2), em solenidade realizada na sede do batalhão. Além
do comandante do 3º BPM, major Heraldo Correia de Lima, e do

subcomandante, major Vicente
Carvalho Júnior, participaram da
solenidade o assessor especial da
Casa Civil, tenente-coronel Gerson Maurício Zocchi, o coordenador regional da Casa Civil, Ronaldo Silva, e a vice-presidente do
Conselho Comunitário de Segurança de Pato Branco, Meri Aparecida Moraes.
O comandante do 3º BPM,
major Heraldo Correia de Lima,

disse que as três camionetes Renault Duster vão reforçar e melhorar a aplicabilidade da Polícia
Militar em Pato Branco e microrregião. “As viaturas vieram através do chefe da Casa Civil Guto
Silva, que tem feito bom trabalho para a região. Elas chegam
em boa hora para darmos estrutura e equipamentos bons para
que lá na ponta possamos prestar
um melhor serviço para a comu-

nidade”, destacou.
De acordo com major Heraldo, uma das viaturas será utilizada na 2ª Companhia de Palmas e
duas na 3ª Companhia de Coronel
Vivida. Já as viaturas, que eram
utilizadas em Coronel Vivida e
Palmas, serão realocadas para outros municípios da microrregião
de Pato Branco com o objetivo
de melhorar o serviço prestado à
comunidade.

Pre prossegue a fiscalização nas rodovias da região
A Polícia Rodoviária Estadual PRE) iniciou na quarta-feira, em
todo o Paraná, a Operação Corpus
Christi. A fiscalização nas rodovias
prosseguirá até domingo.
No Sudoeste a operação é realizada por policiais da 6ª Companhia da PRE, comandada pelo capitão José Batista dos Santos. Estão
sendo utilizados radares e etilômetros no combate ao excesso de velocidade e embriaguez ao volante. Haverá ainda fiscalização com
relação aos documentos dos motoristas e dos veículos, uso de ca-

deirinhas para crianças de acordo
com a idade, cinto de segurança
e faróis acesos, que são obrigatórios nas rodovias e tem contribuído
para a redução de graves acidentes.
A fiscalização é realizada em pontos estratégicos das rodovias, onde
ocorre o maior índice de acidentes.
Durante as abordagens são
feitas orientações sobre as restrições estabelecidas no decreto estadual que trata de medidas de
combate à pandemia. O principal
objetivo da operação é evitar acidentes de trânsito para auxiliar o

sistema de saúde, que está sobrecarregado por conta do aumento
de pacientes com covid-19.
O planejamento prevê abordagens a postos de combustíveis
e pontos comerciais às margens
das rodovias estaduais para coibir aglomerações e também fazer
testes de alcoolemia. Nas abordagens também será usado o etilômetro passivo, em que o motorista
não tem contato físico com o dispositivo para constatar a presença
de álcool.
Segundo o capitão José Batis-

ta dos Santos, mesmo com os decretos de combate ao coronavírus,
como o isolamento social e o toque de recolher às 20 horas, aumenta o fluxo de veículos nas rodovias da região durante o feriado.
Nesta época do ano um fator preocupante e a neblina, que prejudica
a visibilidade dos motoristas. Sob
neblina ou chuva, os motoristas
devem trafegar com o farol baixo
aceso. Além disso, é preciso redobrar a atenção nas ultrapassagens
para não se envolverem em graves
acidentes. (AB)

PCPr prende acusados de aplicar golpes do bilhete premiado
A Polícia Civil do Paraná
(PCPR) prendeu quatro integrantes de associação criminosa responsável por aplicar golpes do
bilhete premiado nos estados
do Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul. As capturas aconteceram nesta semana em Curitiba, Araucária e São José dos Pinhais, além do município de Passo
Fundo (RS).
Os policiais também cumpriram seis mandados de busca e
apreensão em endereços relacionados aos suspeitos. Foram apreendidos os bilhetes utilizados nos
golpes, celulares e computadores.
Um outro indivíduo, que também
está envolvido nos golpes, já foi
identificado, mas não foi localizado.

No momento da ação criminosa, segundo as investigações, um
dos integrantes do grupo fingia
ser uma pessoa simples que ganhou um bilhete premiado da loteria e conversava com a vítima. Os
demais autores ficavam ao redor
dando veracidade ao fato. Em seguida, o principal suspeito afirmava querer dividir a recompensa e
pedia um valor para dar continuidade. Assim que a vítima dava o dinheiro, os golpistas desapareciam.
Na maioria dos casos, as vítimas eram procuradas em saídas
de farmácias ou de instituições
bancárias. O grupo criminoso buscava pessoas idosas para aplicar
o golpe. A PCPR já identificou ao
menos seis vítimas. (AEN)

Divulgação

Os integrantes da associação criminosa foram presos no Paraná e no
Rio Grande do Sul

ESPORTE
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Esporte para o Futuro
retoma atividades

ASSESSORIA PMPB

Pato
Futsal
recebe o
Marechal
Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

Pelo Campeonato Paranaense da Série Ouro, o
Pato Futsal recebe o Marechal nesta sexta-feira (4), às
16h30, no ginásio de esportes Dolivar Lavarda. O time
pato-branquense é o quarto colocado, com 13 pontos,
mas se vencer o Marechal
sobe para o terceiro lugar
no Estadual.
O Pato Futsal disputou
seis jogos pela Série Ouro,
tendo quatro vitórias, um
empate e uma derrota. Na
última terça-feira, a equi-

A primeira modalidade trabalhada foi o Badminton

O pivô Robert poderá estrear no time pato-branquense diante do Marechal

pe comandada pelo técnico Paulo Cardoso venceu a
Acel, por 5 a 3, em jogo disputado em Chopinzinho.
Para o confronto desta
sexta-feira diante do Marechal, o treinador segue sem
poder contar com Joãozinho
e Jotinha, que estão contundidos. A expectativa é com
relação a estreia do pivô Robert. Natural de São Paulo
(SP), Robert atuou nas categorias de base do Osasco, Barueri, AABB e Corinthians. No Paraná chegou
a defender o Siqueira Campos, além do Guarapuava.
O Pato Futsal também

contratou o fixo Wesley, que
estava no Horizontina (RS).
O atleta passou por uma série de exames clínicos e físicos, mas ainda não está liberado para atuar pelo time de
Pato Branco. Além do Horizontina (RS), Wesley já vestiu a camisa do Barueri (SP)
e do Santo André (SP).
Com a camisa do Pato
Futsal, Wesley irá disputar pela primeira vez a Liga
Nacional de Futsal e a Série
Ouro do Campeonato Paranaense. “Felicidade define
este momento. É a realização de um sonho chegar ao
bicampeão da Liga Nacio-

nal, uma equipe com muita
visibilidade no futsal mundial”, destacou o jogador em
entrevista ao site do clube.
O duelo contra o Marechal será difícil, mas jogando em casa o Pato Futsal quer os três pontos para
se manter entre os primeiros colocados no Estadual.
A equipe tem apresentado
um bom entrosamento, mas
precisa melhorar na saída
de bola e finalizações, além
de jogar com cautela para
não ceder contra-ataques
para os adversários, pois
tem sofrido muitos gols neste início de temporada.

Fluminense abre as oitavas da Libertadores
Estadão Conteúdo
A Conmebol divulgou a
tabela detalhada das oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. As duas competições
serão retomadas em 13 de
julho, apenas dois dias depois da data programada para a decisão da Copa
América, que será realizada
no Brasil. Os confrontos foram sorteados na última terça, na sede da entidade, em
Assunção, no Paraguai.
Na Libertadores, três
clubes brasileiros jogarão
no dia 13 de julho, uma terça-feira. O Fluminense será
o primeiro a entrar em campo, às 19h15 (de Brasília),
contra o Cerro Porteño, no
estádio La Olla, em Assunção. Mais tarde, às 21h30,
o São Paulo receberá o Racing, da Argentina, no estádio do Morumbi, na capital paulista, e o Atlético-MG,
melhor time da fase de grupos, visitará o Boca Juniors,
no estádio La Bombonera,
em Buenos Aires.
Na quarta-feira, dia
14, será a vez dos últimos
dois campeões continentais entrarem em campo.
Às 19h15, o Palmeiras en-

frentará a Universidad Católica, em Santiago, no Chile, e mais tarde, às 21h30,
o Flamengo jogará contra
o Defensa y Justicia, na Argentina. No dia seguinte, o
Internacional estará em Assunção para encarar o Olimpia, a partir das 21h30.
A rodada de volta, com
os clubes brasileiros acontecerá entre 20 e 22 de julho.
A grande final está marcada
para 20 de novembro, no estádio Centenário, em Monte-

vidéu, no Uruguai.

Sul-Americana

Grêmio e Athletico-PR
serão os primeiros brasileiros a entrarem em campo
pelas oitavas de final da Sul-Americana, já no dia 13. O
clube gaúcho encara a LDU,
às 19h15, em Quito. Às
21h30, o paranaense visita
o América de Cali, na Colômbia. Os confrontos da volta
serão no dia 20, nos mesmos horários.

O Red Bull Bragantino estreia nas oitavas de final em 14 de julho contra o
Independiente del Valle, às
21h30, no Equador. No dia
21, recebe os equatorianos,
no mesmo horário, em Bragança Paulista (SP). O último
brasileiro a atuar é o Santos,
no dia 15. O clube alvinegro recebe o Independiente,
às 19h15, no estádio da Vila
Belmiro, em Santos. A volta
será em 22 de julho, no mesmo horário, na Argentina.

A primeira modalidade trabalhada foi o Badminton

As aulas do projeto Esporte para o Futuro, mantidas
pela Administração Municipal de Pato Branco e executadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, retornaram nesta semana com turmas reduzidas, no Largo da Liberdade.
Devido à pandemia e prezando pelo cuidado de todas as crianças e profissionais envolvidos, duas turmas
de 10 alunos cada puderam voltar às práticas esportivas
com segurança.
Neste momento, participam do projeto crianças de 6
a 8 anos, na iniciação multiesportiva, e de 9 a 12 anos,
na iniciação pré-desportiva. Todas fazem as atividades
individualmente e sem contato físico, respeitando a distância mínima de 1,5 metro.
Para participar das aulas ainda é feita aferição da
temperatura, cobrado uso correto de máscara durante
todo o período, álcool em gel nas mãos e higienização
dos equipamentos. “Neste momento de pandemia, optamos por trabalhar com esportes individuais, diminuindo
ao máximo o contato”, apontou o coordenador do projeto
Esporte do Futuro, Fernando Henrique Mayer.
Na segunda-feira, a primeira modalidade trabalhada
foi o Badminton, um esporte que, apesar de ser uma das
modalidades mais praticadas do mundo, ainda é pouco
praticada no Brasil.
Segundo Fernando Henrique, muitos alunos nunca
haviam tido a oportunidade de vivenciar o Badminton e
receberam com entusiasmo as atividades propostas no
início do projeto. “Este é um dos objetivos do Projeto Esporte do Futuro: oportunizar às crianças o máximo de esportes para que elas possam vivenciá-los e, no futuro, se
tornarem um cidadão mais ativo ou quem sabe, até, um
atleta desta modalidade”, destacou. (Assessoria)

Seleção brasileira
enfrenta o Equador
Estadão Conteúdo
A seleção brasileira encara o Equador nesta sexta-feira, no estádio Beira-Rio, pelas Eliminatórias da Copa
do Mundo de 2022, que será no Catar. O técnico Tite comandou um treinamento completamente voltado para o
duelo com os equatorianos.
Depois do aquecimento, que contou com pequenas
rodas de bobinho, o treinador separou o elenco em dois.
Com várias orientações, a comissão técnica fez o chamado treino invisível, que projeta situações de jogo e possíveis posicionamentos táticos do adversário. Um dos times foi comandado por Tite no campo 1, enquanto que
outra equipe trabalhou sob comando dos auxiliares técnicos no campo 2.
O segundo exercício do dia foi o chamado “enfrentamento”, que usa os jogadores em espaço reduzido em um
duelo de 10 contra 9. No time de azul, que atacava com
superioridade numérica, estavam: Danilo, Marquinhos,
Eder Militão, Alex Sandro, Casemiro, Fred, Lucas Paquetá, Richarlison e Neymar. Os atacantes Gabriel Jesus e Gabriel Barbosa se alternaram no ataque do time azul, com
constantes trocas de posição entre os homens de frente.
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Terapia EMDR, mais uma
aliada da saúde mental
O tratamento procura ativar mecanismos de criatividade do cérebro, ajudando a enfrentar problemas,
reduzir sintomas de ansiedade, manifestações depressivas e para melhorar de forma geral a
saúde mental do paciente
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Desde dezembro de 2019 o mundo luta
contra uma nova pneumonia viral identificada inicialmente no distrito de Wuhan, na
China. Apesar de a taxa de letalidade geral
ser considerada “baixa” (3,4%), em relação
a outras pandemias como a SARS e MERS
(9,6%), o número de pessoas infectadas é
muito maior, e consequentemente o número
de mortes também.
Tão logo, a covid-19 começou a pôr de
joelhos nações inteiras. Pesquisadores do
mundo inteiro começaram um árduo trabalho na busca de tentar entender como o
vírus interage com o organismo, para assim,
identificar potenciais alvos terapêuticos que
pudessem controlar ou amenizar os efeitos
da doença. Estudos de patologia identificaram que casos graves da doença mostram
um processo inflamatório sustentado, com
queda de linfócitos, e altos níveis de citocinas inflamatórias.
Os achados em estudos posteriores incrementaram as evidências de que as formas
graves de covid-19 comportavam-se como
uma síndrome de liberação de citocinas, de
forma que a neutralização desse processo
inflamatório exacerbado poderia reduzir os
desfechos negativos da doença.
A interleucina-6 (IL-6) compõe uma importante balança no processo inflamatório
agudo. Foi descoberta inicialmente pela equipe do Dr. Weissenbach na década de 1980,
identificada desde então sua produção por
quase todas as células envolvidas no sistema
imunológico. Ela atua no processo de sinalização da atividade inflamatória, e quando
ocorre de forma exacerbada, leva o organismo a um cenário de disfunção de múltiplos
órgãos e sistemas.
O tocilizumabe é um anticorpo monoclonal recombinante do subtipo IgG1, capaz de
neutralizar os efeitos da IL-6 no organismo.
Essa interleucina é encontrada em níveis consistentemente altos, em pacientes com formas
graves da doença, ao passo que é encontrada
em níveis baixos nas formas com apresentação leve.
O estudo EMPACTA (Evaluating Minority
Patients with Actemra) avaliou 389 pacientes
de forma randomizada, incluindo pacientes
com Covid-19 que não estavam em uso de
ventilação mecânica. Foi observado que o
tocilizumabe reduziu o risco de progressão
para a necessidade de ventilação mecânica,
porém sem redução consistente na mortalidade em 28 dias. A partir daí, outros estudos
começaram a ser desenvolvidos com objetivo
de produzir evidências mais consistentes.
O estudo mais recente, desenvolvido
pelo grupo de pesquisadores do RECOVERY
(Randomised Evaluation of 14 Covid-19
Therapy) e envolvendo 4.116 pacientes,
publicou os resultados preliminares recentemente em fevereiro de 2021. O objetivo do
estudo foi avaliar a segurança e eficácia do
tocilizumabe em pacientes adultos internados
por covid-19 no Reino Unido, e que apresentassem evidências de hipoxemia e inflamação
sistêmica.
Os participantes que apresentavam hipoxemia (definida como saturação de oxigênio
< 92% em ar ambiente) e inflamação sistêmica (definida como proteína C reativa > 7,5
mg/dL), foram randomizados para receber
cuidado usual versus tocilizumabe na dose
de 400 a 800 mg (8 mg/Kg/dose) seguida de
uma segunda dose 12 horas após, caso não
houvesse melhora clínica.
Foram excluídos pacientes com qualquer
evidência de infecção ativa (viral, bacteria-

na, fúngica, tuberculosa), exceto o próprio
SARS-CoV-2. O objetivo primário foi avaliar
diferenças na mortalidade entre os grupos,
em 28 dias.
As características de base dos pacientes
foram semelhantes entre os grupos, com os
seguintes destaques: 562 pacientes em ventilação mecânica (14%); 686 pacientes em
uso de ventilação não invasiva (41%); 868
pacientes em uso de oxigenoterapia simples
(45%); 385 pacientes recebendo corticoide
na admissão (82%).
Os resultados da análise preliminar mostraram que a mortalidade em 28 dias foi de
29% (596 pacientes) no grupo tocilizumabe,
e 33% (694 pacientes) no grupo cuidado
usual . O mesmo benefício foi encontrado em
todas as análises de subgrupo, sobretudo no
grupo de pacientes que já estavam em uso de
corticoide. Os pacientes que receberam tocilizumabe também obtiveram maior taxa de
alta hospitalar em 28 dias. Entre os pacientes
que não estavam em uso de ventilação mecânica na admissão, os pacientes do grupo tocilizumabe obtiveram menor taxa do desfecho
combinado “ventilação mecânica ou óbito” .
Os autores também combinaram os resultados de oito estudos randomizados até o
momento em uma meta-análise. Foi observado que o uso do tocilizumabe está associado
a uma redução de mortalidade em 28 dias
de 13 % .
O RECOVERY demonstrou que o uso
de tocilizumabe foi capaz de reduzir a mortalidade em 28 dias, em pacientes internados
por covid-19, com hipoxemia e evidência de
inflamação sistêmica . Além disso, foi observado aumento da taxa de alta hospitalar em
28 dias, e redução da necessidade de ventilação mecânica invasiva. Esses benefícios foram observados mesmo em pacientes que já
estavam em uso de dexametasona.
Em resposta à publicação do estudo, e
com base nos publicados anteriormente, em
2 de fevereiro de 2021, o NHS do Reino Unido publicou uma política de recomendação
provisória quanto ao uso de tocilizumabe que
será detalhada abaixo:

Critérios de inclusão:

• Infecção por Covid-19 confirmada por
testes microbiológicos, ou quando uma
equipe multidisciplinar tem um alto nível de
confiança de que as características clínicas
e/ou radiológicas sugerem que covid-19 é
o diagnóstico mais provável, em pacientes
maiores de 18 anos;
• Uso de suporte respiratório (cânula nasal de
alto fluxo, CPAP/ventilação não invasiva, ou
ventilação mecânica invasiva);
• Menos de 24 horas se passaram desde o
início do suporte respiratório

Critérios de exclusão:

• Hipersensibilidade conhecida ao
tocilizumabe;
• Infecção coexistente que pode ser agravada
pelo tocilizumabe;
• Níveis basais de alanina aminotransferase
(ALT) ou aspartato aminotransferase (AST)
maior do que 5 vezes o limite superior da
normalidade;
• Uma condição ou tratamento pré-existente
que resulta em imunossupressão contínua;
• Gestantes lactantes devem ser avaliadas
criteriosamente.
| Hiago Bastos é médico intensivista
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| direito do bebê

Dia Nacional do Teste do Pezinho é comemorado
com ampliação no SUS
Gilson Abreu/AEN

Teste do pezinho ampliado no
SUS vai acelerar diagnóstico de
doenças raras

| Aline Vezoli

Nesse domingo (6) é celebrado o
Dia Nacional do Teste do Pezinho, a
data tem como objetivo conscientizar
e alertar sobre a importância da realização do exame, um dos instrumentos
mais eficaz para identificar doenças raras, assintomáticas e de difícil diagnóstico em recém-nascidos.
O teste do pezinho é realizado no
Brasil desde a década de 70, sendo
o primeiro país da América do Sul a
realizar o exame. Mas só se tornou
obrigatório em 2001, quando foi instituído o Programa Nacional de Triagem
Neonatal, incorporado pelo Governo
Federal e é de extrema importância
para a população, pois o diagnóstico
precoce dessas doenças podem prevenir complicações, deficiências e o óbito
de crianças.

genéticas e infecciosas, que se tratadas
precocemente, possibilitam o desenvolvimento físico e mental adequados.

Teste básico X Ampliado

O teste do pezinho realizado pelo
Sistema único de Saúde atualmente
identifica apenas seis doenças, sendo
elas o hipotireoidismo congênito (HC),
Fenilcetonúria (PKU), Doença Falciforme (DF), Aminoacidopatias (AA),
Fibrose Cística (FC), Hiperplasia Adrenal Congênita (HAC) e Deficiência de
Biotinidase (BIO).
Enquanto isso, o teste ampliado
oferecido pela rede privada é capaz
de identificar uma lista muito maior
de patologias, podendo identificar até
53 doenças raras, dentre elas, a Atrofia
Muscular Espinhal (AME).

Governo sanciona lei de
ampliação do teste do
O teste do pezinho é realizado a pezinho no SUS

Como é realizado

partir de gotas de sangue coletados
com um furo no calcanhar do bebê. É
rápido, pouco invasivo, não traz risco
à saúde e deve ser feito entre o 3° e 5°
dia de vida.
A furadinha rápida realizada pela
equipe do hospital nos dias após o nascimento pode salvar a vida da criança.
O exame detecta doenças metabólicas,

O presidente Jair Bolsonaro sancionou na última quarta-feira de maio
a Lei n° 14.154, que amplia o número
de doenças detectadas pelo teste do
pezinho no Sistema Único de Saúde
(SUS). Com isso, o exame realizado na
rede pública de saúde passa a abranger
14 grupos de doenças, podendo identificar até 53 tipos de enfermidades e

condições especiais de saúde.
A ampliação tem prazo de até um
ano para acontecer e será feita de forma escalonada, sendo estabelecido os
prazos de cada etapa do processo pelo
Ministério da Saúde.

Etapas

• Na primeira etapa está prevista
a inclusão de doenças relacionadas ao
excesso de fenilanina, doenças relacionadas à hemoglobina e toxoplasmose
congênita.
• Na segunda etapa serão detectados níveis elevados de galactose no
sangue, aminoacidopatias, distúrbio
do ciclo de ureia e distúrbios de betaoxidação de ácidos graxos.
• Na terceira etapa acontecerá a
inclusão de doenças do funcionamento celular;
• Na quarta etapa serão incluídos
os testes para detectar problemas genéticos do sistema imunológico.
• A partir da quinta etapa será
testada a Atrofia Muscular Espinhal
(AME).

Lei vai acelerar o
diagnóstico de doenças
raras no Brasil

A realização do teste ampliado
pela rede SUS vai diminuir o risco de

óbitos em crianças e ajudar aquelas
que nascem com problemas graves de
saúde a ter qualidade de vida e a possibilidade de tratamento adequado a
suas condições.
Segundo dados da Organização
Mundial de Saúde, existem entre seis e
oito mil doenças raras no mundo, sendo consideradas raras as doenças que
afetam até 65 pessoas em cada 100
mil.
Apenas 4% dessas pessoas fazem
tratamento e 30% morrem antes dos
cinco anos de vida, tendo como principal causa da morte o diagnostico
tardio, que impossibilita o tratamento e acompanhamento adequado da
criança.
No Brasil, a estimativa é que aproximadamente 13 milhões de pessoas
tenham uma doença rara, sendo 75%
delas crianças. Por isso, a ampliação do
teste é de extrema importância para a
população e para as famílias que não
tem condições financeiras para a realização em clínicas particulares.
| Fonte: Ministério da Saúde e
Sociedade Brasileira de Endocrinologia
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| SAÚDE DA MENTE

Terapia EMDR ajuda o paciente no
reprocessamento de memórias e
sensações perturbadoras
Reprodução

Técnica atua pela dessensibilização e reprocessamento por meio do movimento ocular

| Aline Vezoli

O mundo no qual vivemos atualmente está passando por diversos
impactos devido a pandemia da covid-19. Um desses conflitos está sendo
observado na saúde mental do ser humano, que está sendo afetado pelo isolamento social, bombardeado com notícias trágicas, incertezas econômicas,
medo de ser infectado por uma doença
da qual ainda não se sabe muita coisa
sobre um tratamento realmente eficaz
e por não saber quando isso realmente
irá acabar.

Assim como a saúde física, a saúde
mental deve ser acompanhada e é importante fazer ajustes para conseguir lidar com emoções negativas. Equilibrar
a mente é essencial para a qualidade
de vida e para ter um convívio social
saudável, além de também ter influência no corpo, podendo causar sintomas
físicos quando a mente não está bem.
Para a promoção da saúde mental,
é essencial que cada indivíduo busque
alternativas para manter essa importante área da vida em estabilidade,
buscando tratamentos adequados para

tratar situações que incomodem ou
causam alguma instabilidade.
Desde os problemas mais simples,
até os mais complexos, é preciso compreender que as disfunções orgânicas
acontecem por diversos motivos, e com
isso, desordens mentais e físicas podem
surgir, dentre eles estão as tendências
depressivas, ansiedade ou transtornos
psiquiátricos causados por influência
genética, cultural ou de problemas originados na infância e adolescência.
De acordo com cada caso, existe
um tratamento necessário para melhorar esses problemas, como medicamentos, atividades físicas, estabelecimento

de hábitos saudáveis, distanciamento
de assuntos prejudiciais ou a realização
de terapia com profissionais qualificados para cada caso. As opções são
diversas e dependem de como cada
indivíduo reage ao estímulo.

Terapia EMDR

Para falar sobre o momento atual
e o método que utiliza para a terapia
de seus pacientes, chamamos a psicóloga Claudete Grassi, que desde 2020
usa a terapia EMDR [que do inglês teria como tradução a dessensibilização
e reprocessamento por meio do movimento ocular] para tratar seus pacien-
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tes de forma mais eficaz. Ela comenta
que nunca na história as pessoas foram
tão bombardeadas com notícias trágicas, se sentindo tão vulneráveis diante
de uma situação teoricamente invisível,
causando medo, ansiedade e insegurança. “Por isso, a psicoterapia passou
a ser fundamental como forma de auxiliar nos processos de elaboração e
superação de TEPTs (Transtornos de
estresse pós-traumático) simples ou
complexos.
A terapia EMDR utilizada por Claudete é uma abordagem que vem sendo
usada desde os anos 80, que trabalha
para ativar mecanismos de criatividade
do cérebro, ajudando a enfrentar problemas, reduzir sintomas de ansiedade,
manifestações depressivas e para melhorar de forma geral a saúde mental
do paciente. O método permite a dessensibilização e o reprocessamento de
experiências através dos dois hemisférios do cérebro. É baseada na ciência
psicológica e em pesquisas e teorias
psicológicas da neurociência.

Como é feito

Na terapia EMDR, a profissional
utiliza princípios, procedimentos, protocolos e scripts descritos em oito fases.
Essa abordagem carrega a premissa de
que cada pessoa possui uma disposição para a saúde, integração e capacidade interna para alcança-las.
Claudete conta que primeiramente
é preciso analisar a história do paciente, conceitualizar o caso, elaborar um
plano de tratamento, selecionar memórias traumáticas, avaliar os níveis
de resiliência do paciente, fortalecer
recursos que serão usados para atuar
nos pensamentos negativos e sensações corporais, promovendo a auto
regulação.
Nas fases seguintes são montadas
a dessensibilização e reprocessamento
dessas memórias, através de estímulos
sensoriais (auditivo, ocular e/ou tátil)
para ativar mecanismos de cura.
A explicação para o sucesso dessa
abordagem parte da premissa de que
o cérebro humano é formado por dois
hemisférios. No lado direito predomina
as emoções e o potencial artístico, enquanto no esquerdo há as capacidades
lógicas e racionais. Tal divisão dificulta
que haja sincronia entre a razão, emoção e ação, afetando a forma como são
processadas as experiências de vida
de uma pessoa. Por isso, o reprocessamento das memórias é um tratamento
eficaz.
Durante o tratamento, com o efeito
da estimulação bilateral, o paciente é

orientado a pensar na imagem ou se
concentrar na sensação perturbadora,
com estimulo continuo dos dois lados
do corpo ocorre a sincronia e integração dos dois hemisférios cerebrais, os
exercícios são repetidos até que não
haja mais angustia no relato do paciente e o evento traumático é transformado em sentimento positivo e de
confiança.

Objetivo da terapia EMDR

Claudete afirma que a terapia
EMDR procura aliviar o sofrimento humano, com o propósito de obter efeitos
eficazes em um curto período de tempo, mantendo estabilidade, com principal objetivo na cura emocional.
Com diversos efeitos positivos,
a abordagem pode tratar ansiedade,
ataques de pânico, depressão, estresse, fobias, transtornos do sono, elaboração do luto, vícios, alivio de dor,
entre outros.
Todos podem se beneficiar com a
terapia EMDR, essa abordagem pode
acelerar o processo de terapia, solucionando o impacto de traumas passados.
Contudo é na história clínica, conceitualização do caso e preparação do
paciente que se determina como será
conduzido o tratamento, e se o paciente pode ser submetido ao processo.
Pacientes com traumas encefálicos, patologias cerebrais, em uso de medicações e gestantes devem conversar com
o médico que o acompanha antes de
iniciar o tratamento.

Protocolo gestacional

A psicóloga conta que os traumas
psicológicos podem se desenvolver em
todas as fases do desenvolvimento,
desde a concepção até a morte. “O paciente nem sempre vem com uma demanda especifica, é comum ele vir com
queixas do tipo ‘sinto ansiedade’, ‘um
vazio enorme’, não há um evento e sim
uma soma de situação que as vezes ele
nem tem lembrança”.
Em alguns casos o rastreio pode
iniciar pelo período de vida intrauterina através do Protocolo gestacional, no
período gestacional o paciente não tem
memórias de imagens, apenas sensações e perturbações corporais, “quando
essas sensações e perturbações surgem
nesse protocolo, são reprocessadas, e
os resultados são surpreendentemente
positivos”, conclui Claudete.

Duração do tratamento

A terapia EMDR pode ser um tratamento breve e focado ou parte de um
processo de psicoterapia mais longo,

assim como qualquer abordagem da
psicologia, vai depender de cada caso
e da resposta de cada paciente.
Essa abordagem permite ao paciente aprender a se auto regular com
os recursos disponíveis e ensinos durante a sessão. Após a realização de
todas as etapas do tratamento, o paciente tem condições de seguir sem a
necessidade do processo contínuo. “No
entanto, psicoterapia não é apenas superar traumas, é qualidade de vida, é
importante manter a saúde mental organizada. Na minha experiência profissional, costumo avaliar conjuntamente
com o paciente, o mesmo é encorajado
a experimentar da maturidade emocional resgatada”, afirma Claudete.

Tratamento para os afetados pela pandemia

A psicóloga também afirma que
essa abordagem utilizada pela terapia
EMDR pode ser útil em pessoas que
foram afetadas negativamente pela
pandemia da covid-19. “A preocupação com a saúde mental da população nunca esteve tão em evidência,
com uma grave crise epidemiológica e
social, onde sentimentos de comoção
e luto coletivo passaram a fazer parte
do dia a dia”. Ela fala que a pandemia mudou o mundo, e ainda não há
como prever o futuro de tudo que está
acontecendo. “O que significa? O que
podemos fazer? Com a terapia EMDR
o paciente é encorajado a acessar recursos que já possuía, ressignificando
memórias”, finaliza.

Como surgiu

Segundo o site TraumaClinic, em
1987, a Dra. Francine Shapiro, estudante de pós-graduação em psicologia, estava caminhando pelo parque
da cidade de Los Gatos, Califórnia.
Os pensamentos perturbadores que
ela tinha começaram a desaparecer.
Quando ela voltou a pensar neles,
se deu conta que já não incomodavam como antes. Ela foi percebendo
que, quando um pensamento perturbador vinha à mente, seus olhos
começavam a se mexer rapidamente.
Parecia que os movimentos oculares
conseguiam fazer com que o pensa-

mento incômodo saísse da sua mente
consciente e quando voltava a pensar
naquilo, tinha perdido muito da sua
carga negativa.
Então, ela começou a experimentar deliberadamente, pensando sobre
coisas do seu passado e presente que
lhe incomodavam enquanto ela mexia
os olhos. Todas as vezes que fazia isso,
a perturbação acabava. Então decidiu descobrir se isso funcionaria com
outras pessoas e fez experiências com
seus amigos. Pedia que eles seguissem
o movimento dos seus dedos como
uma forma de ajudá-los a manter os
movimentos oculares enquanto eles
estivessem pensando em coisas perturbadoras. Depois de experimentar com
mais de setenta pessoas, ela confirmou
que o processo tinha dessensibilizado
os pensamentos perturbadores.
Ela foi aperfeiçoando a técnica e
chamou-o de EMD, Eye Movement
Desensitization, e em 1990, expandiu
o conceito para EMDR, Eye Movement
Desensitization and Reprocessing, para
incluir o conceito de processamento.
Estava convencida que os movimentos oculares poderiam processar as
lembranças traumáticas, libertando a
pessoa para que pudesse ter condutas
mais adaptativas e funcionais.
Em 1988, a Dra. Shapiro experimentou seu novo método com 22 voluntários veteranos da guerra do Vietnã
ou vítimas de estupro e abuso sexual,
que tinham os sintomas do Transtorno
de Estresse Pós-Traumático. A metade do grupo recebeu uma sessão de
EMDR, enquanto que o outro grupo
apenas contou o seu trauma em detalhe. O grupo de EMDR demonstrou
melhorias significativas; o grupo controle, não.
Por questões éticas, depois se fez
com o grupo controle o EMDR também. Ao averiguar um mês depois e
aos três meses depois do tratamento,
todos os pacientes tinha mantido os
resultados positivos da sua sessão de
EMDR.
No Brasil, a Ph.D. Esly Carvalho
iniciou o método em 1997, formada
pela própria Dra. Francine Shapiro.
Atualmente há mais de 3 mil profissionais de EMDR no país.
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| bem-estar

Como burlar o sedentarismo e a ansiedade
em tempos de pandemia e isolamento
Estudos mostram redução na prática de atividades físicas devido à pandemia, mas é possível manter a saúde
física e mental, mesmo com as dificuldades e incertezas
O isolamento social e as mudanças de ambientes de trabalho para o home office tiveram impacto nas práticas físicas.
O sedentarismo e a permanência em frente às telas aumentou
consideravelmente desde o início da pandemia. O estudo “Mudanças na atividade física e em comportamentos sedentários
de antes e durante a pandemia de Covid-19: uma revisão sistemática” apresenta estas conclusões. A análise foi conduzida
por sete pesquisadores de quatro universidades (Cambridge
e Ulster, na Inglaterra, Yonsei, na Coreia do Sul, e abrasileira
Federal de Santa Maria) e publicada em fevereiro de 2021.
Os pesquisadores apontam uma ligação direta entre a
prática de atividades físicas e a diminuição de comportamentos sedentários. As práticas esportivas afetam positivamente
“tanto a saúde física quanto a mental”, e eles recomendam
a divulgação de maneiras para elevar as taxas de exercícios,
especialmente durante a pandemia.
Especialista em Medicina do Exercício e do Esporte e em
Cardiologia, Marcelo Bichels Leitão, que faz parte do movimento “O Que Conecta Você às Pessoas”, idealizado pela
startup MCities (www.mcities.com.br) com foco na saúde física e mental no período da pandemia, afirma que é fundamental se manter ativo durante este momento por inúmeros
motivos: melhora da resposta imunológica (inclusive para
vacinas), evoluções mais brandas de doenças e benefícios
metabólicos, entre outros.
“Se pensarmos também na saúde mental, o exercício físico ajuda a reduzir os níveis de ansiedade e depressão, que
têm demonstrado, segundo estudos, um aumento significativo pela pandemia”, diz o também membro da diretoria da
Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte
(SBMEE). Muitas pessoas se sentem inseguras para sair de
casa, mas não é motivo para deixar a atividade física de lado:
boa parte dos exercícios pode ser realizados de maneira saudável dentro de casa.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda
pelo menos 150 minutos de atividades aeróbicas de baixa
intensidade e duas sessões de exercícios de força semanais.
“A imensa maioria das pessoas que está habituada vai manter atividades que já conhecem, adaptando condições, como
a corrida na esteira. Em geral, essas pessoas já conhecem a
resposta do seu organismo ao exercício”, explica.
Se a pessoa for sedentária, por outro lado, é preciso ter
mais cuidado. “Para quem nunca fez exercício físico, a recomendação é para iniciar em atividades de intensidade mais
suave e, desde que não tenha queixas, como dores articulares ou musculares, cansaço desproporcional, aperto no peito,
pode ir aumentando a duração e a intensidade do exercício
de forma gradativa”, acrescenta. Em caso de dúvidas, é possível buscar orientação por meio da telemedicina.

Um olhar para a saúde mental

Diretor da Cadmo Clínica Médica, o médico psiquiatra
Gustavo Sehnem afirma que, assim como o corpo, a saúde
mental também é afetada pela pandemia. Situações como
o distanciamento social, a incerteza e a insegurança modificaram a rotina e o planejamento de muitas pessoas, afetando os seus hábitos, o que pode refletir na saúde mental.
“O estresse prolongado pode ser motivador para situações
de ansiedade, depressão, entre outros quadros”, diz Sehnem.
O home office fez com que muitas pessoas não consigam
definir os horários para se desconectar. Em muitos casos, no
início da pandemia, as pessoas se tornaram até mais produtivas, mas não é algo sustentável. “O organismo é interligado.
A criação de hábitos, uma rotina de sono, uma alimentação
equilibrada e horários de atividade física interferem no dia a
dia. Na clínica, observamos como a rotina é importante para
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as pessoas com os mais diversos quadros”, explica Sehnem.
Não é só um potencial aumento de trabalho que gera
problemas. Para muitas pessoas, controlar o tempo de exposição às telas – a internet, em especial – se tornou uma
dificuldade. “Na pandemia, ficou claro que muitos dos
maus hábitos se devem ao uso indevido da tecnologia, incluindo a desculpa da ‘falta de tempo’ para deixar de praticar atividades físicas”, afirma Leitão.

Dicas para sua saúde

Segundo Sehnem, pessoas ansiosas ou depressivas
podem ter dificuldade em fazer uma autoavaliação para
perceber se estão mais angustiadas ou irritadas. “Nesses
casos, é importante ouvir a opinião dos familiares: eles
estão criticando certos comportamentos? A internet atua
no setor de prazer e de recompensa cerebral, o que pode
gerar quadros compulsivos”, explica.
O contato com familiares, inclusive, é um dos focos do
movimento “O Que Conecta Você às Pessoas?”. As ações
propostas pela MCities nesta campanha envolvem uma
maior atenção à família e também à rotina, que foi modificada com a pandemia e precisa ser retomada de maneira responsável, com atenção para a saúde mental e física. “Qualquer simples estímulo positivo de uso do tempo tem poder
de criar um ambiente favorável para o enfrentamento dos
maus hábitos”, comenta Paulo Hansted, CEO da MCities.
Ficando atento às recomendações das Secretarias de
Saúde em relação a bandeiras mais brandas, é possível
praticar exercícios em espaços abertos. “O estímulo tem
que existir”, opina Hansted. “Não se deve abandonar os
passeios com animais de estimação, mesmo que seja para
dar uma volta na quadra. Isso mantém a atividade física
e ainda dá estímulos visuais, por exemplo, que aliviam a
tensão psicológica do momento.”

Aproveitando situações

O médico psiquiatra dá outras dicas para gerenciar a saúde:

Crie uma rotina

Divida as 24 horas do dia de forma organizada: 6 a 8 horas de sono,
preferencialmente noturno; 8 horas para se manter intelectualmente
ativo; 8 horas para se alimentar, fazer atividade física, momentos de
lazer e de relação com a família.

Estimule os seus hobbies

Descubra algo que te dê prazer (leitura, música, estudos) e o incentive dentro de suas possibilidades.

Não agrida o seu organismo

Observe atividades que dão prazer imediato, caso do álcool ou comer de forma compulsiva. Em geral, elas geram prazer imediato, mas
são prejudiciais no longo prazo.

Faça coisas por você

Questione-se: “O que tenho feito por mim? A alegria é contagiante,
assim como a irritabilidade. Se eu estiver bem, consigo estar melhor
para a minha família e o trabalho. Não é ser egoísta, mas cuidar de si”,
explica Sehnem.

Saia da rotina

Dentro do que for possível, siga as orientações das autoridades e
mude a sua rotina, o que ajuda a recarregar as baterias.

Filtre o que assiste

Evite permanecer muito tempo em redes sociais ou assistindo ao
noticiário. “Somos influenciados pelo que lemos e assistimos”, completa Sehnem.
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| saúde pública

Covid-19: Fiocruz recebe bancos de células
e vírus para produzir IFA
Erasmo Salomão/MS

Banco de células vieram dos Estados Unidos em baixas temperaturas

| Agência Brasil

O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo
Cruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz) recebeu esta semana, no Rio de Janeiro,
um banco de células e outro de vírus
para iniciar a produção do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) da vacina
contra a covid-19. A fabricação do
insumo tornará o país autossuficiente
na produção da vacina Oxford/AstraZeneca na Fiocruz, substituindo o IFA
importado da China.
Ao receber os bancos, a presidente
da fundação, Nísia Trindade, comemorou a produção do IFA como uma forma de dar autonomia à produção da
vacina e fortalecer o complexo econômico e industrial da Fiocruz.
“Esperamos dar, de uma forma

significativa, mais essa contribuição ao
nosso país e apoiar o esforço global de
controle dessa pandemia e de superação desse grave quadro de crise”, disse.
Os bancos de células e vírus são a
base para a produção do IFA e chegaram ao Aeroporto Internacional do Rio
de Janeiro às 8h03, vindos dos Estados Unidos. O banco de células foi enviado em nitrogênio líquido, mantido a
uma temperatura de aproximadamente -150ºC, e o banco de vírus em gelo
seco, a cerca de -80ºC.

Descongelamento

O descongelamento do material
será a primeira etapa do trabalho,
que passará por uma série de passos
de produção e controle de qualidade
que duram cerca de 45 dias. A vacina

Oxford/AstraZeneca utiliza adenovírus
de chimpanzé modificados geneticamente para carregar informações genéticas do coronavírus e despertar a
resposta imune do corpo humano.
Esses vírus precisam ser multiplicados em biorreatores, em ambiente
controlado, e filtrados para a produção
de um concentrado viral puro que é
novamente congelado para aguardar a
formulação da vacina, quando é diluído em outras substâncias como termoestabilizadores capazes de fazer com
que a vacina resista em refrigeradores
comuns.
Bio-Manguinhos produzirá dois lotes de pré-validação e três de validação
do IFA, que precisarão ser verificados
pela AstraZeneca em um teste de comparabilidade que será feito no exterior.
Além disso, a Fiocruz vai abrir um
novo processo de submissão contínua
para alterar o registro da vacina junto
à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A agência reguladora
precisa autorizar a mudança no local
de fabricação do IFA para que as doses
possam começar a ser entregues ao Programa Nacional de Imunizações (PNI),
o que está previsto para outubro.
Até o momento, Bio-Manguinhos
já recebeu os certificados de Boas Práticas de Fabricação (cBPF) e de condições técnico-operacionais (CTO), que
permitem o início da produção, mas

não são o suficiente para autorizar a
aplicação das doses na população.
O diretor de Bio-Manguinhos,
Maurício Zuma, estima que a capacidade de produção de IFA na Fiocruz
poderá permitir a fabricação de 15 milhões de doses por mês. O instituto vai
iniciar a produção em grande escala
antes da aprovação da Anvisa, para já
ter um estoque de doses prontas quando a agência autorizar o uso.

Plataforma
revolucionária

O vice-presidente de produção e
inovação da Fiocruz, Marco Krieger,
ressaltou que o Brasil começará a produzir IFA nacional de uma plataforma
tecnológica revolucionária.
“Estamos vendo uma revolução no
mundo nesse campo das vacinas. A ciência deu uma resposta muito rápida e
temos aqui a satisfação de, no primeiro ano em que essas tecnologias estão
sendo utilizadas no enfrentamento da
emergência sanitária, temos a oportunidade de fazer a produção 100% nacional”, disse ele.
Acrescentou que “a gente precisa
pensar em usar as novas tecnologias para
os novos desafios, mas também para os
velhos problemas. Receber a tecnologia
tem um duplo significado para a gente
usar essa tecnologia em vários cenários
associados à saúde pública”.

Caderno Integrante da Edição nº 7902 | Pato Branco, 3 e 4 de maio de 2021

Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como finalidade tornar público as informações a cerca dos atos e
fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer
medida adotada pelas prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições,
empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos seus atos.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL - PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 88/2021

ITAPEJARA D´OESTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2021 - Processo Licitatório 35/2021). HOMOLOGADO EM 31/05/2021.

C.N.P.J. 77.778.629/0001-91

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – CNPJ: 80.874.100/0001-86.
CONTRATADA: PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A – CNPJ: 76.527.951/0001-85.
OBJETO: Aquisição de 1(uma) retroescavadeira de fabricação nacional conforme quantidade, especificações
e condições descritas no Termo de Referência (Anexo 1), sendo parte do pagamento a ser realizado por dação em
pagamento de 1 (uma) retroescavadeira usada; relativos ao(s) Item(s) descrito abaixo do Pregão Eletrônico nº
27/2021, nos termos das condições previstas no respectivo Edital e seus anexos, que fazem parte do presente
instrumento, independentemente de transcrição:

DECRETO Nº 006/2021
01.06.2021

Item

Descrição do Item

1

Retroescavadeira 4x4: Fabricação nacional,
nova, ano 2021, máquina com cabine fechada,
ar condicionado de fábrica, equipado com rádio
USB/AM/FM, motor diesel, 04 (quatro) cilindros,
turbo alimentado, potência bruta de no mínimo
91HP, reservatório de combustível com no
mínimo 130 litros; transmissão servo-assistida
com conversor de torque, câmbio manual; freios
a discos múltiplos banhados a óleo. Carregador
frontal hidráulico com capacidade mínima de 1,00
m³, com dentes, caçamba traseira com dentes de
no mínimo 0,233m³, capacidade da profundidade
de escavação mínima de 4,183 m, peso
operacional mínimo de 7.700 kg, com para brisa
dianteiro com esguicho e limpador, faróis de
iluminação e luzes de freio, setas direcionais.
Banco operador ajustável com cinto de segurança
(conforme normas vigentes), equipado com todos
os itens/acessórios e equipamentos obrigatórios
e
exigidos
pelo
Código
Nacional
de
Trânsito/INMETRO. Tração 4 x 4, equipado com
pneus dianteiros mínimo 12.5/80-18 – 12 lonas
diagonais, e pneus traseiros mínimo de 19.5L- 24
– 12 lonas diagonais; transmissão com 4 marchas
a frente e 4 a ré. Deverá conter 1 ano de Garantia
de Fábrica.
COM DAÇÃO DE PAGAMENTO COM UMA
RETROESCAVADEIRA
USADA,
MARCA
CATERPILLAR, MODELO 420-E, ANO 2010,
Nº. DE SÉRIE: DJL000641, HORA MÁQUINA:
11.400 (ONZE MIL E QUATROCENTAS); COR
ORIGINAL (AMARELA) NO VALOR DE
AVALIAÇÃO DE R$ 70.000,00 (SETENTA MIL
REAIS).

SÚMULA: Nomeia Comissão
para Avaliação de Bens
Inservíveis
e dá outras
providências.

MARCUS VINICIUS BRAZ SANTOS, presidente da Câmara Municipal
de Vereadores de Itapejara D´Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições
legais que lhe confere o artigo 18 do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, e suas alterações.
DECRETA:
Art. 1º) Nomear os Senhores VINICIUS GNOATTO, MARCIO ROTTINI E JOÃO
CARLOS VENTURIN, sob a presidência do primeiro a formarem a Comissão de
Avaliação de Bens Inservíveis, devendo emitir o laudo correspondente no prazo de
05 (cinco) dias, a partir da publicação do presente decreto:

Art. 2º) Este Decreto entrará em vigor, na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Itapejara D’Oeste 01 de junho de 2021.

Qtde

Unid.

Marca/
Modelo

Valor Unit. Valor Total do
(R$)
Item em (R$)

Marca
CATERPILLER
1

325.000,00

Unid.

325.000,00

Modelo
420

VALOR DO CONTRATO E PAGAMENTO: O valor total do Contrato é de R$ 325.000,00 (Trezentos e Vinte e
Cinco Mil Reais). O pagamento será efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega da máquina, mediante a
apresentação da respectiva Nota Fiscal. COM DAÇÃO DE PAGAMENTO COM UMA RETROESCAVADEIRA USADA,
MARCA CATERPILLAR, MODELO 420-E, ANO 2010, Nº. DE SÉRIE: DJL000641, HORA MÁQUINA: 11.400 (ONZE MIL
E QUATROCENTAS); COR ORIGINAL (AMARELA) NO VALOR DE AVALIAÇÃO DE R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS).

MARCUS VINICIUS BRAZ SANTOS
Presidente

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão
por conta da seguinte dotação orçamentária nº Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente
licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária nº05.00 – Departamento de Obras e Serviços
Rodoviários; 05.01 – Divisão de Serviços Rodoviários; 2678200051.0020– Aquisição de Maquinas, Equipamentos,
caminhões e veículos para a divisão de serviços rodoviários; 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente;
despesa:1418.
PRAZOS E VIGÊNCIA CONTRATUAL: Após a emissão da Ordem de Fornecimento, o fornecedor terá um prazo de
até 60 (sessenta) dias úteis para efetuar a entrega da máquina solicitada. O contrato tem vigência de 12 (doze)
meses, contados da sua data.

Av. Manoel Ribas, 620 – Telefax (46) 3526-1054 e–mail: camaraitapejara@yahho.com.br
85580 – 000
Itapejara D'Oeste - Paraná.

Bom Sucesso do Sul-PR, 02 de Junho de 2021.
NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 25, DE 2 DE JUNHO DE 2021.
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais e regimentais e com fundamento nos incisos II e XXI, do artigo 31, da
Resolução nº 1, de 8 de janeiro de 2014 (Regimento Interno);
Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 8.915, de 14 de maio de 2021,
que fixa o calendário de feriados e pontos facultativos,
R E S O L V E:
Art. 1º Dispensar os serviços administrativos internos do Poder Legislativo do
Município de Pato Branco no dia 4 de junho de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Presidência, aos 2 dias do mês de junho de 2021.

Joecir Bernardi
Presidente

Espécie: Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 251/2019. Contratante: Município de Chopinzinho – PR.
Contratada: Mais Aconchego Serviço Assistencial Ltda. CNPJ: 30.192.531/0001-94. Objeto: Dilatação do prazo
de execução e vigência contratual, reequilíbrio econômico financeiro, bem como troca de gestão e fiscalização.
Novo prazo: 07/06/2022. Valor do Aditivo R$ 28.184,40 (vinte e oito mil, cento e oitenta e quatro reais e
quarenta centavos). Origem: Pregão Eletrônico nº 52/2019. Fundamento Legal: Artigos 57 e 65 da Lei Federal
nº 8.666/93. Data da assinatura: 02/06/2021. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e Alexandra de
Carvalho, pela Empresa.

HOMOLOGAÇÃO
REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE Pregão Nº 36/2021
Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento, que apuraram o resultado do processo licitatório, na
modalidade Pregão, tipo Menor Preço Item - Compras nº 36/2021, de 05/05/21, e após expirado o prazo recursal, eu
Edson Luiz Cenci, Prefeito, torno público o RESULTADO e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe,
inclusive o Ato de ADJUDICAÇÃO do objeto à(s) empresa(s):
Empresa(s)
Valor Total – R$
A R LUZZA - COMERCIO E INSTALADORA EIRELI
37.571,45
TOTAL HOMOLOGADO
37.571,45
Que apresentou osMenores Preços Item.
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, autorizo a elaboração do Contrato.
É A DECISÃO.
GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 31/05/21.
Edson Luiz Cenci
Prefeito

DECRETO Nº. 153/2021
Revoga do cargo de Assessor Jurídico ROBERTA
BARCO LOPES.
A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de
suas atribuições legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal.
DECRETA:
Art. 1º - Fica revogado, a partir de 01 de junho de 2021, o
Decreto 009/2021, o qual nomeou a Senhorita ROBERTA BARCO LOES, portadora da Cédula
de Identidade Civil nº 5.538.916-0, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF nº
819.447.489-20, para exercer as funções do cargo de Assessor Jurídico, instituído pela Lei
Municipal nº 1.484/1997, considerando a alteração da Lei Municipal nº 2.567/2016.
Art. 2º - Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE
CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 01 DE JUNHO DE 2021.
RAFAELA LOSI
Prefeita Municipal
DECRETO N° 154/2021
Nomeia HELOISA COBALCHINI para exercer o
cargo de Assessor Jurídico.
A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de
suas atribuições legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1° - Fica nomeada a partir de 01 de junho de 2021, a
Senhora HELOISA COBALCHINI, portadora do RG nº 10.070.179-0 SESP/PR e CPF nº
082.046.339-63, para exercer as funções do cargo de Assessor Jurídico, instituído pela Lei
Municipal nº 1.484/1997, considerando a alteração da lei Municipal nº 2.567/2016.
Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE
CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 01 DE JUNHO DE 2021.
RAFAELA LOSI
Prefeita Municipal
DECRETO N° 155/2021
Nomeia ROBERTA BARCO LOPES para exercer
o cargo de CHEFE DE GABINETE e dá outras
providências .
A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de
suas atribuições legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1° - Fica nomeada a partir de 01 de junho de 2021, a
Senhora ROBERTA BARCO LOPES portadora do RG nº 5.538.916-0 SESP/PR e CPF nº
819.447.489-20 para exercer as funções do cargo de CHEFE DE GABINETE – CC-1, instituído
pela Lei Municipal nº 1.484/1997, considerando a alteração da lei Municipal nº 2.567/2016.
Art. 2° - A Chefe de Gabinete responderá também,
interinamente, sem ônus ao município, pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
Art. 3° - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE
CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 01 DE JUNHO DE 2021.
RAFAELA LOSI
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 156/2021
DECLARA PONTO FACULTATIVO, NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, NO PRÓXIMO
DIA 04 DE JUNHO DE 2021, EM VIRTUDE DO FERIADO DE CORPUS CHRISTI, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”.
A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1° - Fica estabelecido PONTO FACULTATIVO nas Repartições Públicas Municipais, no dia
04/06/2021, em virtude do Feriado Corpus Christi no dia 03 do corrente mês.
Parágrafo Único: Ficam mantidos todos os serviços declarados de natureza essencial e que não
podem sofrer solução de descontinuidade e sua natureza não permitam paralisação, tais como limpeza
pública, coleta de lixo e Serviços de Saúde.
Art. 2° - O atendimento na unidade de Saúde do Pronto Atendimento Municipal 24 horas e Unidade
Sentinela não vão sofrer alteração sendo o horário das 07h30min às 11h30min e das 13h às 17h.
Art. 3º – Os impostos e taxas que eventualmente vierem a vencer nesta data ficam automaticamente
prorrogados para o primeiro dia útil, sem a incidência de acessórios, juros e multas.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ EM 01 DE
JUNHO DE 2021.
RAFAELA MARTINS LOSI.

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA

Espécie: Extrato do Contrato Pregão Presencial nº 36/2021. Objeto Aquisição de Materiais para Rede de Abastecimento
de Água na Comunidade do Bugre. Fundamento Legal: Lei 10.520/02. Elementos de despesa (1129) F:504. Data da
assinatura: 31/05/2021. Vigência: 3 (três) meses a partir da assinatura do Contrato. Contratante: Município de
Chopinzinho. Contrato nº 117/2021. Contratada: A R LUZZA - Comercio e Instaladora Eireli. Valor: R$ 37.571,45. Edson
Luiz Cenci, Prefeito.

PORTAL DO SUDOESTE
Departamento Licitações

Praça Getúlio Vargas, nº. 71, Centro, Clevelândia – Paraná
Cx. Postal nº. 61, CEP 85.530-000
Fone/Fax: (046) 3252-8000, ramal 8007

AVISO DE LICITAÇÃO

DECRETO Nº 058/2021, DE 02 DE JUNHO DE 2021

Dispõe Sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Sulina
para o exercício financeiro de 2021.

DECRETO Nº 059/2021, DE 02 DE JUNHO DE 2021

Dispõe a unificação dos lotes urbanos nº 296, 297, 298 e 299 da quadra número 45 do perímetro
urbano de Sulina.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2021, DE 02 DE JUNHO DE 2021.
Data da sessão: 17/06/2021 Horário da sessão: 09:00hrs
__________________

A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 04 de JUNHO de 2021, conforme Lei Autorizativa nº
927 de 07 de junho de 2017.

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021
Tendo em vista o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 025/2021,
com abertura em 02 de junho de 2021, e verificando que não houve interposição recursal, eu JOSÉ
ROBERTO BOCALON, designado pela Portaria nº. 030/2021 ADJUDICO, o objeto constante do
Pregão Presencial nº 025/2021, a empresa participante que apresentou o menor preço,
respectivamente conforme segue a empresa: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA GESTAO EM
SERVIÇOS, CNPJ Nº 00.165.960/0001-01; NO ITEM 01 VALOR GLOBAL R$ R$ 17.464,00 (dezessete
mil quatrocentos e sessenta e quatro reais). Saudade do Iguaçu, 02 de junho 2021. JOSÉ ROBERTO
BOCALON, PREGOEIRO.
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021
Tendo em vista a ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro, que apurou o resultado do processo licitatório, na
modalidade Pregão Presencial nº 025/2021, com abertura em 02 de junho de 2021, e não existindo
interposição recursal, eu DARLEI TRENTO, Prefeito Municipal, torno público a HOMOLOGAÇÃO do
objeto constante do processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 025/2021, inclusive o
ato de ADJUDICAÇÃO, a empresa: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA GESTAO EM SERVIÇOS,
CNPJ Nº 00.165.960/0001-01; NO ITEM 01 VALOR GLOBAL R$ R$ 17.464,00 (dezessete mil
quatrocentos e sessenta e quatro reais). Saudade do Iguaçu, 02 de junho 2021. DARLEI TRENTO
Prefeito.

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 049/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2021
Regido pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93
OBJETO: Registro de Preços para aquisição futura de materiais de construção e ferramentas para
manutenção, construções de prédios públicos dentre outros serviços de utilidade pública, conforme
condições, especificações, valores e estimativas de consumo constantes no Anexo I e nos termos do
edital e seus anexos, e para fornecimento de acordo com as necessidades da Administração
Municipal.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM.
ABERTURA: Dia 18 de junho de 2021 às 09:00 horas.
INFORMAÇÕES REFERENTE AO EDITAL: Na Secretaria de Administração – Departamento de Compras
e Licitações da Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, à Rua Frei Vitor Berscheid, 708– Centro Saudade
do
Iguaçu-Pr.,
telefone
No.
(046)
3246-1166
ou
pelo
site:
http://www.saudadedoiguacu.pr.gov.br/licitacoes.php
Saudade do Iguaçu - PR, 02 de junho de 2021.
DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2021 – PROCESSO Nº. 020/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2021
EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/MEI
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
O Município de Clevelândia, Estado do Paraná, avisa aos interessados que fará realizar licitação
no dia 17/06/2021, às 09h00, na Sala de Licitações, sito à Praça Getúlio Vargas, 71 – Centro –
Clevelândia – PR, na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, através da plataforma do
COMPRASNET, através do site http://www.comprasgovernamentais.gov.br, o qual tem por
objeto o: “REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições esportivos e

uniformes, visando o atendimento ao Departamento Municipal de Educação,
Cultura e Esportes, além de incentivar a prática de atividades esportivas,
proporcionando assim melhor qualidade de vida aos munícipes, nas quantidades e
especificações mencionadas no Termo de Referência
OBS: O edital e seus anexos poderão ser obtidos através da internet, pelos endereços
eletrônicos:
http://www.comprasgovernamentais.gov.br e www.clevelandia.pr.gov.br,
podendo também ser solicitado através dos e-mails licitacao@clevelandia.pr.gov.br e/ou
clevelandia.licitacoes@gmail.com.

Clevelândia, 02 de junho de 2021.LUCIA J. P. TONIAL- PREGOEIRA
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SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL( LAS)

SÚMULA DO PEDIDO DE RECEBIMENTO

O MUNICIPIO DE ITAPEJARA D´OESTE -PR, CNPJ : 76.995.430/000152, torna público que requereu do Instituto Água e Terra - IAT, Licença
Ambiental Simplificada- LAS, para fins de Exploração de uma Cascalheira,
localizada nas Coordenadas 25°57´47”S/ 52°46´18”W, na zona rural s/n, lote
rural 212. matrícula 5.610, comunidade Barra do Vitorino, município de
Itapejara D´Oeste, Estado do Paraná.

A Prefeitura Municipal de Itapejara D’Oeste, CNPJ Nº. 76.995.430/0001-52, torna
público que recebeu do Instituto Ambiental do Paraná, A LICENÇA DE INSTALAÇÃO, Número do Documento 135728-R1, sob protocolo n° 14.992.161-3
com Validade da Licença 19/12/2021, para a construção do Conjunto Habitacional, a ser implantado no Bairro Fênix, Loteamento Fênix V, no Município de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná.

DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

B2

Edição nº 7902
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS
Tipo de Instrumento: Termo de Contrato
N° Contrato:
199/2021
Contratado:
SERVIPAX SERVICOS DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA
CNPJ/CPF:
31.860.236/0001-21
Modalidade:
Dispensa de licitação
N° Licitação:
23/2021
N° Processo:74/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,
Objeto:
CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS, destinada a atender às necessidades operacionais do CAPS AD III Coronel Vivida/PR, conforme condições
constantes no Termo de Referência.
Data da Assinatura:
05/05/2021
98.138,64
Valor:
05/05/2021 a 04/05/2022
Vigência:
Tipo de Instrumento: Termo de Contrato
N° Contrato:
200/2021
Contratado:
GERLACH SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF:
39.772.427/0001-43
Modalidade:
Inexigibilidade de licitação
N° Licitação:
38/2021
N° Processo:73/2021
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS
Objeto:
ESPECIALIZADAS, destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.
Data da Assinatura:
04/05/2021
115.200,00
Valor:
05/05/2021 a 05/05/2022
Vigência:
Tipo de Instrumento: Termo de Contrato
N° Contrato:
201/2021
Contratado:
LABORATORIO PE VERMELHO LTDA
CNPJ/CPF:
77.119.725/0002-09
N° Licitação:
39/2021
N° Processo:75/2021
Modalidade:
Inexigibilidade de licitação
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, COM
Objeto:
COLETA DO MATERIAL A SER ANALISADO, ANÁLISE DO MATERIAL COLETADO COM RESULTADOS E FORNECIMENTO DE LAUDO DO EXAME E
ENTREGA DOS RESULTADOS DIRETAMENTE AO PACIENTE/RESPONSÁVEL, destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios
consorciados ao CONIMS.
Data da Assinatura:
04/05/2021
403.769,04
Valor:
Vigência:
05/05/2021 a 05/05/2022
Tipo de Instrumento: Termo de Contrato
N° Contrato:
203/2021
Contratado:
BARCELLOS , BARROS & LYDIA LTDA
CNPJ/CPF:
32.193.008/0001-08
Modalidade:
Inexigibilidade de licitação
N° Licitação:
40/2021
N° Processo:76/2021
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS NA REDE BÁSICA
Objeto:
MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA/PR.
Data da Assinatura:
10/05/2021
307.200,00
Valor:
10/05/2021 a 10/05/2022
Vigência:
Tipo de Instrumento: Termo de Contrato
N° Contrato:
204/2021
Contratado:
Banco do Brasil S/A
CNPJ/CPF:
00.000.000/0001-91
N° Licitação:
25/2021
N° Processo:79/2021
Objeto:
Contratação de Instituição financeira para prestação de Serviços de Cobranças Bancárias.
Data da Assinatura:
14/05/2021
15.480,00
Valor:
16/05/2021 a 15/05/2022
Vigência:

Modalidade:

Dispensa de licitação

Tipo de Instrumento: Termo de Contrato
N° Contrato:
205/2021
Contratado:
GRAFICA CHOPIM LTDA
CNPJ/CPF:
77.027.241/0001-59
Modalidade:
Dispensa de licitação
N° Licitação:
26/2021
N° Processo:80/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CADERNETA DA CRIANÇA, VERSÃO MENINA E MENINO, EM
Objeto:
CONFORMIDADE COM A 2ª EDIÇÃO - PASSAPORTE DA CIDADANIA 2020 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Data da Assinatura:
17/05/2021
11.732,00
Valor:
17/05/2021 a 16/05/2022
Vigência:
Tipo de Instrumento: Termo de Contrato
N° Contrato:
206/2021
Contratado:
LASER MED CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA EIRELI
CNPJ/CPF:
33.296.539/0001-99
Modalidade:
Inexigibilidade de licitação
N° Licitação:
33/2021
N° Processo:66/2021
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS
Objeto:
ESPECIALIZADAS, destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.
Data da Assinatura:
18/05/2021
122.880,00
Valor:
19/05/2021 a 19/05/2022
Vigência:
Tipo de Instrumento: Termo de Contrato
N° Contrato:
207/2021
Contratado:
AUTO POSTO COMETA LTDA
CNPJ/CPF:
75.615.542/0001-78
N° Licitação:
Modalidade:
Dispensa de licitação
24/2021
N° Processo:77/2021
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Álcool Automotivo, destinado ao atendimento das necessidades administrativas do CAPS
Objeto:
AD III Coronel Vivida/PR, unidade administrada pelo CONIMS.
Data da Assinatura:
10/05/2021
5.970,00
Valor:
Vigência:
10/05/2021 a 10/05/2022
Tipo de Instrumento: Termo de Contrato
N° Contrato:
209/2021
Contratado:
CENTRO AVANCADO DE CARDIOLOGIA E VASCULAR DO PARANA LTDA
CNPJ/CPF:
34.192.944/0001-20
Modalidade:
Inexigibilidade de licitação
N° Licitação:
42/2021
N° Processo:82/2021
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA
Objeto:
(SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.
Data da Assinatura:
25/05/2021
2.849.644,80
Valor:
25/05/2021 a 25/05/2022
Vigência:
Tipo de Instrumento: Termo de Contrato
N° Contrato:
210/2021
Contratado:
CLINICA RUFINO NETO EIRELI
CNPJ/CPF:
23.122.512/0001-26
Modalidade:
Inexigibilidade de licitação
N° Licitação:
41/2021
N° Processo:81/2021
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS NA REDE BÁSICA
Objeto:
MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE VITORINO/PR.
Data da Assinatura:
25/05/2021
153.600,00
Valor:
01/06/2021 a 01/06/2022
Vigência:
Tipo de Instrumento: Termo de Contrato
N° Contrato:
211/2021
Contratado:
MAZUTTI E ZANDONÁ - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:
30.724.495/0001-62
Modalidade:
Inexigibilidade de licitação
N° Licitação:
44/2021
N° Processo:85/2021
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA
Objeto:
(SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.
Data da Assinatura:
25/05/2021
36.443,52
Valor:
25/05/2021 a 25/05/2022
Vigência:
Tipo de Instrumento: Termo de Contrato
N° Contrato:
212/2021
Contratado:
SSV SERVICOS MEDICOS EIRELI
CNPJ/CPF:
29.014.858/0001-97
Modalidade:
Inexigibilidade de licitação
N° Licitação:
45/2021
N° Processo:86/2021
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS NA REDE BÁSICA
Objeto:
MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA/PR.
Data da Assinatura:
26/05/2021
153.600,00
Valor:
26/05/2021 a 26/05/2022
Vigência:
Tipo de Instrumento: Termo de Contrato
N° Contrato:
213/2021
Contratado:
M. DE S. ANTONIALLI & CIA LTDA
CNPJ/CPF:
09.045.610/0001-86
Modalidade:
Inexigibilidade de licitação
N° Licitação:
43/2021
N° Processo:84/2021
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E SERVIÇOS
Objeto:
DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.
Data da Assinatura:
26/05/2021
396.635,60
Valor:
26/05/2021 a 26/05/2022
Vigência:
Tipo de Instrumento: Termo de Contrato
N° Contrato:
214/2021
Contratado:
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
CNPJ/CPF:
76.386.283/0001-13
N° Licitação:
Modalidade:
29/2021
N° Processo:89/2021
Objeto:
Aquisição emergencial do medicamento Enoxaparina sódica 40 mg solução injetável subcutânea / intravenosa 0,4ml
Data da Assinatura:
27/05/2021
297.500,00
Valor:
Vigência:
27/05/2021 a 26/08/2021

Dispensa de licitação

Tipo de Instrumento: Termo de Contrato
N° Contrato:
215/2021
Contratado:
QUALITA COFFEE MACHINES COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE CAFE EIRELI
CNPJ/CPF:
05.386.224/0001-05
Modalidade:
Dispensa de licitação
N° Licitação:
28/2021
N° Processo:87/2021
Objeto:
Contratação de empresa para locação de (02) duas de Máquinas Automáticas de Café, para atender as necessidades deste Consórcio.
Data da Assinatura:
28/05/2021
6.960,00
Valor:
28/05/2021 a 28/05/2022
Vigência:
Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato
Aditivo: 4
N° Contrato:
208/2019
Contratado:
PALUDO & GIACOMETTI LTDA
CNPJ/CPF:
07.061.147/0001-30
N° Licitação:
43/2019
N° Processo:94/2019
Objeto:
Exclusão de exames.
Data do Aditivo:
03/05/2021
0,00
Valor:
24/10/2019 a 24/10/2021
Vigência:
Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato
Aditivo: 8
N° Contrato:
100/2019
Contratado:
MARANGON & CORBARI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
CNPJ/CPF:
07.837.661/0001-15
N° Licitação:
16/2019
N° Processo:46/2019
Objeto:
Inclusão de exame.
Data do Aditivo:
03/05/2021
0,00
Valor:
Vigência:
11/06/2019 a 11/06/2021

Modalidade:

Modalidade:

Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato
Aditivo: 1
N° Contrato:
200/2020
Contratado:
PLATANO LABORATORIOS LTDA
CNPJ/CPF:
24.658.955/0005-22
N° Licitação:
40/2020
N° Processo:107/2020
Objeto:
Inclusão de exames.
Data do Aditivo:
03/05/2021
0,00
Valor:
10/09/2020 a 09/09/2021
Vigência:

Modalidade:

Tipo de Instrumento: Aditivo de Prazo e Valor (Acréscimo) - Termo de Contrato
Aditivo: 1
N° Contrato:
87/2020
Contratado:
SINNC - SOLUÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:
13.809.328/0001-03
N° Licitação:
9/2020
N° Processo:22/2020
Objeto:
Alteração da vigência contratual.
Data do Aditivo:
03/05/2021
141.112,17
Valor:
19/05/2020 a 19/05/2022
Vigência:

Modalidade:

Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato
Aditivo: 23
N° Contrato:
207/2018
Contratado:
INSTITUTO MÉDICO NOSSA VIDA DE CORONEL VIVIDA
CNPJ/CPF:
17.340.842/0001-95
N° Licitação:
58/2018
N° Processo:110/2018
Objeto:
Inclusão de procedimento.
Data do Aditivo:
04/05/2021
0,00
Valor:
05/11/2018 a 05/11/2021
Vigência:

DIÁRIO DO SUDOESTE
3 e 4 de maio de 2021

Publicações legais

Inexigibilidade de licitação

Inexigibilidade de licitação

Inexigibilidade de licitação

Pregão eletrônico

Nova data final do contrato:19/05/2022

Modalidade:

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 2
N° Contrato:
81/2021
Contratado:
GRAMS & GRAMS LTDA
CNPJ/CPF:
10.448.145/0001-03
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
EXCLUSÃO DE ITEM - 365
Data do Aditivo:
05/05/2021
163.261,41
Valor:
01/03/2021 a 28/02/2022
Vigência:

Modalidade:

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 2
N° Contrato:
75/2021
Contratado:
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
CNPJ/CPF:
76.386.283/0001-13
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
INCLUSÃO DE ITEM - 365
Data do Aditivo:
05/05/2021
184.717,00
Valor:
Vigência:
01/03/2021 a 28/02/2022

Modalidade:

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 1
N° Contrato:
92/2021
Contratado:
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CNPJ/CPF:
81.706.251/0001-98
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
INCLUSÃO DE ITEM 227
Data do Aditivo:
05/05/2021
4.224,40
Valor:
01/03/2021 a 28/02/2022
Vigência:

Modalidade:

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 2
N° Contrato:
58/2021
Contratado:
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF:
00.802.002/0001-02
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
INCLUSÃO DE ITEM 228
Data do Aditivo:
05/05/2021
963,00
Valor:
01/03/2021 a 28/02/2022
Vigência:

Modalidade:

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 1
N° Contrato:
76/2021
Contratado:
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
CNPJ/CPF:
25.279.552/0001-01
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
EXCLUSÃO DE ITENS 227-228
Data do Aditivo:
05/05/2021
4.915,60
Valor:
01/03/2021 a 28/02/2022
Vigência:

Modalidade:

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 3
N° Contrato:
78/2021
Contratado:
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CNPJ/CPF:
28.093.678/0001-85
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
INCUSÃO DE ITEM - 438
Data do Aditivo:
05/05/2021
13.005,00
Valor:
Vigência:
01/03/2021 a 28/02/2022

Modalidade:

Inexigibilidade de licitação

Pregão eletrônico

Pregão eletrônico

Pregão eletrônico

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 2
N° Contrato:
163/2020
Contratado:
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CNPJ/CPF:
28.093.678/0001-85
N° Licitação:
15/2020
N° Processo:59/2020
Objeto:
INCLUSÃO DE ITEM - 438
Data do Aditivo:
05/05/2021
13.500,00
Valor:
29/07/2020 a 20/03/2021
Vigência:

Modalidade:

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 2
N° Contrato:
92/2021
Contratado:
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CNPJ/CPF:
81.706.251/0001-98
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
INCLUSÃO DE ITEM - 813
Data do Aditivo:
06/05/2021
93.398,00
Valor:
01/03/2021 a 28/02/2022
Vigência:

Modalidade:

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 1
N° Contrato:
94/2021
Contratado:
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF:
31.905.076/0001-90
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
EXCLUSÃO DE ITEM - 813
Data do Aditivo:
06/05/2021
70.618,00
Valor:
01/03/2021 a 28/02/2022
Vigência:

Modalidade:

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 3
N° Contrato:
81/2021
Contratado:
GRAMS & GRAMS LTDA
CNPJ/CPF:
10.448.145/0001-03
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
INCLUSÃO DE ITEM - 275
Data do Aditivo:
06/05/2021
152.863,20
Valor:
Vigência:
01/03/2021 a 28/02/2022
Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 1
N° Contrato:
70/2021
Contratado:
CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI
CNPJ/CPF:
23.228.076/0001-74
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
EXCLUSÃO DE ITEM - 275
Data do Aditivo:
06/05/2021
145.584,00
Valor:
01/03/2021 a 28/02/2022
Vigência:

Modalidade:

Modalidade:

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 1
N° Contrato:
95/2021
Contratado:
RINALDI & COGO LTDA
CNPJ/CPF:
07.269.677/0001-79
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
EXCLUSÃO DE ITEM - 738
Data do Aditivo:
06/05/2021
33.488,00
Valor:
01/03/2021 a 28/02/2022
Vigência:

Modalidade:

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 2
N° Contrato:
67/2021
Contratado:
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
CNPJ/CPF:
24.586.988/0001-80
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
INCLUSÃO DE ITEM 738
Data do Aditivo:
06/05/2021
49.504,00
Valor:
01/03/2021 a 28/02/2022
Vigência:

Modalidade:

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 1
N° Contrato:
97/2021
Contratado:
S & R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ/CPF:
04.889.315/0001-92
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
INCLUSÃO DE ITEM - 426
Data do Aditivo:
06/05/2021
8.137,50
Valor:
01/03/2021 a 28/02/2022
Vigência:

Modalidade:

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 1
N° Contrato:
65/2021
Contratado:
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF:
03.652.030/0001-70
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
EXCLUSÃO DE ITENS - 426-600-689
Data do Aditivo:
06/05/2021
67.367,00
Valor:
01/03/2021 a 28/02/2022
Vigência:

Modalidade:

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 3
N° Contrato:
58/2021
Contratado:
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF:
00.802.002/0001-02
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
INCLUSÃO DE ITEM - 600
Data do Aditivo:
06/05/2021
53.620,00
Valor:
01/03/2021 a 28/02/2022
Vigência:

Modalidade:

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 4
N° Contrato:
243/2020
Contratado:
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF:
06.194.440/0001-03
N° Licitação:
21/2020
N° Processo:84/2020
Objeto:
INCLUSÃO DE ITEM - 192-193
Data do Aditivo:
06/05/2021
18.529,07
Valor:
08/10/2020 a 07/10/2021
Vigência:

Modalidade:

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 4
N° Contrato:
237/2020
Contratado:
MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP
CNPJ/CPF:
09.676.256/0001-98
N° Licitação:
21/2020
N° Processo:84/2020
Objeto:
EXCLUSÃO DE ITEM - 192-193
Data do Aditivo:
06/05/2021
17.558,76
Valor:
Vigência:
08/10/2020 a 07/10/2021

Modalidade:

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 1
N° Contrato:
41/2021
Contratado:
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF:
06.194.440/0001-03
N° Licitação:
35/2020
N° Processo:135/2020
Objeto:
INCLUSÃO DE ITEM - 506
Data do Aditivo:
06/05/2021
14.751,36
Valor:
08/02/2021 a 07/02/2022
Vigência:

Modalidade:

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 1
N° Contrato:
36/2021
Contratado:
E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
02.136.854/0001-25
N° Licitação:
35/2020
N° Processo:135/2020
Objeto:
EXCLUSÃO DE ITEM - 506
Data do Aditivo:
06/05/2021
11.985,48
Valor:
08/02/2021 a 07/02/2022
Vigência:
Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 3
N° Contrato:
254/2020
Contratado:
STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF:
06.106.005/0001-80
N° Licitação:
21/2020
N° Processo:84/2020
Objeto:
EXCLUSÃO DE ITEM - 294
Data do Aditivo:
07/05/2021
192.660,00
Valor:
08/10/2020 a 07/10/2021
Vigência:
Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 5
N° Contrato:
243/2020
Contratado:
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF:
06.194.440/0001-03
N° Licitação:
21/2020
N° Processo:84/2020
Objeto:
INCLUSÃO DE ITEM 294
Data do Aditivo:
07/05/2021
411.996,00
Valor:
08/10/2020 a 07/10/2021
Vigência:

Modalidade:

Modalidade:

Modalidade:

Modalidade:

Inexigibilidade de licitação

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 2
N° Contrato:
304/2020
Contratado:
V & V NUTRIÇÃO HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF:
38.007.920/0001-04
N° Licitação:
34/2020
N° Processo:133/2020
Objeto:
EXCLUSÃO DE ITEM - 04, 07
Data do Aditivo:
12/05/2021
21.877,58
Valor:
04/01/2021 a 04/01/2022
Vigência:

Modalidade:

Pregão eletrônico

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 2
N° Contrato:
298/2020
Contratado:
CENTER NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL EIRELI
CNPJ/CPF:
08.617.050/0001-24
N° Licitação:
34/2020
N° Processo:133/2020
Objeto:
INCLUSÃO DE ITEM - 07
Data do Aditivo:
12/05/2021
13.999,98
Valor:
04/01/2021 a 04/01/2022
Vigência:

Modalidade:

Pregão eletrônico

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 1
N° Contrato:
301/2020
Contratado:
PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF:
03.889.336/0001-45
N° Licitação:
34/2020
N° Processo:133/2020
Objeto:
INCLUSÃO DE ITEM - 04
Data do Aditivo:
12/05/2021
8.427,20
Valor:
04/01/2021 a 04/01/2022
Vigência:

Modalidade:

Pregão eletrônico

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 1
N° Contrato:
82/2021
Contratado:
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF:
12.889.035/0001-02
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
INCLUSÃO DE ITEM - 644
Data do Aditivo:
13/05/2021
39.325,00
Valor:
01/03/2021 a 28/02/2022
Vigência:

Modalidade:

Pregão eletrônico

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 2
N° Contrato:
83/2021
Contratado:
JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF:
34.027.398/0001-71
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
EXCLUSÃO DE ITEM - 644
Data do Aditivo:
13/05/2021
32.175,00
Valor:
01/03/2021 a 28/02/2022
Vigência:

Modalidade:

Pregão eletrônico

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 1
N° Contrato:
61/2021
Contratado:
AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF:
10.869.890/0001-26
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
EXCLUSÃO DE ITENS - 07-26-118-282-478
Data do Aditivo:
13/05/2021
584.568,10
Valor:
01/03/2021 a 28/02/2022
Vigência:

Modalidade:

Pregão eletrônico

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 2
N° Contrato:
65/2021
Contratado:
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF:
03.652.030/0001-70
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
INCLUSÃO DE ITEM - 07
Data do Aditivo:
13/05/2021
16.533,00
Valor:
01/03/2021 a 28/02/2022
Vigência:

Modalidade:

Pregão eletrônico

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 3
N° Contrato:
75/2021
Contratado:
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
CNPJ/CPF:
76.386.283/0001-13
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
INCLUSÃO DE ITEM - 26
Data do Aditivo:
13/05/2021
26.689,07
Valor:
01/03/2021 a 28/02/2022
Vigência:

Modalidade:

Pregão eletrônico

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 4
N° Contrato:
57/2021
Contratado:
A G KIENEN & CIA LTDA - EPP
CNPJ/CPF:
82.225.947/0001-65
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
INCLUSÃO DE ITEM 118-282
Data do Aditivo:
13/05/2021
1.646.293,22
Valor:
01/03/2021 a 28/02/2022
Vigência:

Modalidade:

Pregão eletrônico

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 1
N° Contrato:
69/2021
Contratado:
CM HOSPITALAR S.A.
CNPJ/CPF:
12.420.164/0009-04
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
INCLUSÃO DE ITEM - 478
Data do Aditivo:
13/05/2021
55.490,40
Valor:
01/03/2021 a 28/02/2022
Vigência:

Modalidade:

Pregão eletrônico

Pregão eletrônico

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 6
N° Contrato:
237/2020
Contratado:
MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP
CNPJ/CPF:
09.676.256/0001-98
N° Licitação:
21/2020
N° Processo:84/2020
Objeto:
INCLUSÃO DE ITEM - 53
Data do Aditivo:
14/05/2021
11.732,40
Valor:
08/10/2020 a 07/10/2021
Vigência:

Modalidade:

Pregão eletrônico

Pregão eletrônico

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 3
N° Contrato:
234/2020
Contratado:
MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF:
30.881.804/0001-08
N° Licitação:
21/2020
N° Processo:84/2020
Objeto:
INCLUSÃO DE ITEM - 47-48
Data do Aditivo:
14/05/2021
45.930,84
Valor:
08/10/2020 a 07/10/2021
Vigência:

Modalidade:

Pregão eletrônico

Pregão eletrônico

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 4
N° Contrato:
242/2020
Contratado:
NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
12.095.582/0001-16
N° Licitação:
21/2020
N° Processo:84/2020
Objeto:
EXCLUSÃO DE ITEM - 47-48-53
Data do Aditivo:
14/05/2021
54.711,42
Valor:
08/10/2020 a 07/10/2021
Vigência:

Modalidade:

Pregão eletrônico

Pregão eletrônico

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 1
N° Contrato:
240/2020
Contratado:
METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF:
83.157.032/0001-22
N° Licitação:
21/2020
N° Processo:84/2020
Objeto:
INCLUSÃO DE ITEM - 231
Data do Aditivo:
14/05/2021
84.315,12
Valor:
08/10/2020 a 07/10/2021
Vigência:

Modalidade:

Pregão eletrônico

Pregão eletrônico

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 1
N° Contrato:
255/2020
Contratado:
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI
CNPJ/CPF:
22.862.531/0001-26
N° Licitação:
21/2020
N° Processo:84/2020
Objeto:
EXCLUSÃO DE ITEM - 231
Data do Aditivo:
14/05/2021
69.373,20
Valor:
08/10/2020 a 07/10/2021
Vigência:

Modalidade:

Pregão eletrônico

Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato
Aditivo: 2
N° Contrato:
132/2021
Contratado:
SLONGO SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF:
26.722.449/0001-57
N° Licitação:
19/2021
N° Processo:32/2021
Objeto:
Inclusão de procedimentos.
Data do Aditivo:
13/05/2021
0,00
Valor:
Vigência:
22/03/2021 a 21/03/2022

Modalidade:

Inexigibilidade de licitação

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Termo de Contrato
Aditivo: 1
N° Contrato:
133/2021
Contratado:
CLINICA DA VISAO SIVIERO LTDA
CNPJ/CPF:
36.687.182/0001-68
N° Licitação:
21/2021
N° Processo:37/2021
Objeto:
Inclusão de procedimentos.
Data do Aditivo:
13/05/2021
327.438,96
Valor:
19/03/2021 a 18/03/2022
Vigência:

Modalidade:

Inexigibilidade de licitação

Tipo de Instrumento: Aditivo de Prazo e Valor (Acréscimo) - Termo de Contrato
Aditivo: 1
N° Contrato:
90/2020
Contratado:
TKTL INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF:
14.998.747/0001-95
N° Licitação:
24/2020
N° Processo:46/2020
Objeto:
Alteração da vigência contratual.
Data do Aditivo:
21/05/2021
16.524,00
Valor:
22/05/2020 a 22/05/2022
Vigência:

Modalidade:

Dispensa de licitação

Modalidade:

Inexigibilidade de licitação

Pregão eletrônico

Pregão eletrônico

Pregão eletrônico

Pregão eletrônico

Pregão eletrônico

Pregão eletrônico

Pregão eletrônico

Pregão eletrônico

Pregão eletrônico

Pregão eletrônico

Pregão eletrônico

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 5
N° Contrato:
237/2020
Contratado:
MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP
CNPJ/CPF:
09.676.256/0001-98
N° Licitação:
21/2020
N° Processo:84/2020
Objeto:
EXCLUSÃO DE ITEM - 315-316-317-318-321-326
Data do Aditivo:
07/05/2021
6.666,60
Valor:
08/10/2020 a 07/10/2021
Vigência:

Modalidade:

Pregão eletrônico

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 4
N° Contrato:
222/2020
Contratado:
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF:
00.802.002/0001-02
N° Licitação:
21/2020
N° Processo:84/2020
Objeto:
INCLUSÃO DE ITEM - 314
Data do Aditivo:
07/05/2021
2.171,60
Valor:
08/10/2020 a 07/10/2021
Vigência:

Modalidade:

Pregão eletrônico

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 6
N° Contrato:
243/2020
Contratado:
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF:
06.194.440/0001-03
N° Licitação:
21/2020
N° Processo:84/2020
Objeto:
INCLUSÃO DE ITEM - 315-316-317-318-321-326
Data do Aditivo:
07/05/2021
6.929,00
Valor:
08/10/2020 a 07/10/2021
Vigência:

Modalidade:

Pregão eletrônico

Nova data final do contrato:22/05/2022

Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato
Aditivo: 24
N° Contrato:
207/2018
Contratado:
INSTITUTO MÉDICO NOSSA VIDA DE CORONEL VIVIDA
CNPJ/CPF:
17.340.842/0001-95
N° Licitação:
58/2018
N° Processo:110/2018
Objeto:
Inclusão/Exclusão de profissional.
Data do Aditivo:
07/05/2021
0,00
Valor:
Vigência:
05/11/2018 a 05/11/2021

Modalidade:

Inexigibilidade de licitação

Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato
Aditivo: 47
N° Contrato:
187/2018
Contratado:
ISSAL - INSTITUTO DE SAÚDE SÃO LUCAS DE PATO BRANCO
CNPJ/CPF:
08.092.615/0001-05
N° Licitação:
54/2018
N° Processo:95/2018
Objeto:
Inclusão de procedimentos.
Data do Aditivo:
24/05/2021
0,00
Valor:
25/09/2018 a 25/09/2021
Vigência:

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 3
N° Contrato:
57/2021
Contratado:
A G KIENEN & CIA LTDA - EPP
CNPJ/CPF:
82.225.947/0001-65
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
EXCLUSÃO DE ITEM - 336
Data do Aditivo:
07/05/2021
113.742,90
Valor:
01/03/2021 a 28/02/2022
Vigência:

Modalidade:

Pregão eletrônico

Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato
Aditivo: 7
N° Contrato:
111/2017
Contratado:
GOBBI LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CNPJ/CPF:
01.787.216/0001-01
N° Licitação:
41/2017
N° Processo:80/2017
Objeto:
Inclusão de exames.
Data do Aditivo:
25/05/2021
0,00
Valor:
27/07/2017 a 27/07/2021
Vigência:

Modalidade:

Inexigibilidade de licitação

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 1
N° Contrato:
64/2021
Contratado:
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
CNPJ/CPF:
04.301.884/0001-75
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
INCLUSÃO DE ITEM - 336
Data do Aditivo:
07/05/2021
115.951,50
Valor:
01/03/2021 a 28/02/2022
Vigência:

Modalidade:

Pregão eletrônico

Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato
Aditivo: 48
N° Contrato:
187/2018
Contratado:
ISSAL - INSTITUTO DE SAÚDE SÃO LUCAS DE PATO BRANCO
CNPJ/CPF:
08.092.615/0001-05
N° Licitação:
54/2018
N° Processo:95/2018
Objeto:
Inclusão de procedimentos.
Data do Aditivo:
25/05/2021
0,00
Valor:
25/09/2018 a 25/09/2021
Vigência:

Modalidade:

Inexigibilidade de licitação

Pregão eletrônico

Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato
Aditivo: 4
N° Contrato:
71/2017
Contratado:
AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MATRIZ
CNPJ/CPF:
04.596.419/0001-09
N° Licitação:
16/2017
N° Processo:41/2017
Objeto:
Retificação da vigência contratual.
Data do Aditivo:
17/05/2021
0,00
Valor:
13/06/2017 a 30/05/2022
Vigência:

Modalidade:

Pregão presencial

Pregão eletrônico

Tipo de Instrumento: Aditivo de Prazo e Valor (Acréscimo) - Termo de Contrato
Aditivo: 5
N° Contrato:
71/2017
Contratado:
AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MATRIZ
CNPJ/CPF:
04.596.419/0001-09
N° Licitação:
16/2017
N° Processo:41/2017
Objeto:
Alteração da vigência contratual.
Data do Aditivo:
18/05/2021
7.776,00
Valor:
13/06/2017 a 30/05/2022
Vigência:

Modalidade:

Pregão presencial

Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato
Aditivo: 12
N° Contrato:
160/2019
Contratado:
P. F. G. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA
CNPJ/CPF:
20.438.684/0001-15
N° Licitação:
26/2019
N° Processo:61/2019
Objeto:
Inclusão de exames.
Data do Aditivo:
31/05/2021
0,00
Valor:
17/07/2019 a 17/07/2021
Vigência:

Modalidade:

Inexigibilidade de licitação

Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato
Aditivo: 43
N° Contrato:
210/2018
Contratado:
INSTITUTO POLICLÍNICA PB
CNPJ/CPF:
12.651.010/0001-76
N° Licitação:
59/2018
N° Processo:112/2018
Objeto:
Inclusão de procedimentos e OPM.
Data do Aditivo:
31/05/2021
0,00
Valor:
08/11/2018 a 08/11/2021
Vigência:

Modalidade:

Inexigibilidade de licitação

Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato
Aditivo: 8
N° Contrato:
111/2017
Contratado:
GOBBI LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CNPJ/CPF:
01.787.216/0001-01
N° Licitação:
41/2017
N° Processo:80/2017
Objeto:
inclusão de exames.
Data do Aditivo:
31/05/2021
0,00
Valor:
27/07/2017 a 27/07/2021
Vigência:

Modalidade:

Inexigibilidade de licitação

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 1
N° Contrato:
195/2021
Contratado:
NUCLEO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ/CPF:
34.761.779/0001-80
N° Licitação:
8/2021
N° Processo:47/2021
Objeto:
EXCLUSÃO DE ITEM - 080
Data do Aditivo:
10/05/2021
31.637,95
Valor:
29/04/2021 a 28/03/2022
Vigência:
Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 1
N° Contrato:
88/2021
Contratado:
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ/CPF:
02.816.696/0001-54
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
INCLUSÃO DE ITEM - 571
Data do Aditivo:
10/05/2021
20.210,00
Valor:
01/03/2021 a 28/02/2022
Vigência:

Modalidade:

Modalidade:

Pregão eletrônico

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 2
N° Contrato:
71/2021
Contratado:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
EXCLUSÃO DE ITEM - 571
Data do Aditivo:
10/05/2021
18.330,00
Valor:
01/03/2021 a 28/02/2022
Vigência:

Modalidade:

Pregão eletrônico

Tipo de Instrumento: Aditivo de Prazo - Termo de Contrato
Aditivo: 2
N° Contrato:
93/2019
Contratado:
HACK SERVIÇOS ORTOPÉDICOS S/S
CNPJ/CPF:
23.830.194/0001-58
N° Licitação:
10/2019
N° Processo:40/2019
Objeto:
Alteração da vigência contratual.
Data do Aditivo:
11/05/2021
0,00
Valor:
27/05/2019 a 27/05/2022
Vigência:

Modalidade:

Tipo de Instrumento: Aditivo de Prazo e Valor (Acréscimo) - Termo de Contrato
Aditivo: 1
N° Contrato:
91/2020
Contratado:
BARBOZA E FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
17.230.446/0001-05
N° Licitação:
16/2020
N° Processo:54/2020
Objeto:
Alteração da vigência contratual.
Data do Aditivo:
11/05/2021
184.320,00
Valor:
29/05/2020 a 31/05/2022
Vigência:

Modalidade:

Pregão eletrônico

Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato
Aditivo: 46
N° Contrato:
187/2018
Contratado:
ISSAL - INSTITUTO DE SAÚDE SÃO LUCAS DE PATO BRANCO
CNPJ/CPF:
08.092.615/0001-05
N° Licitação:
54/2018
N° Processo:95/2018
Objeto:
Inclusão de procedimento.
Data do Aditivo:
12/05/2021
0,00
Valor:
25/09/2018 a 25/09/2021
Vigência:

Pregão eletrônico

Inexigibilidade de licitação

Nova data final do contrato:27/05/2022

Inexigibilidade de licitação

Nova data final do contrato:31/05/2022

Nova data final do contrato:30/05/2022

DIÁRIO DO SUDOESTE
3 e 4 de maio de 2021

B3

Publicações legais

Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato
Aditivo: 2
N° Contrato:
55/2021
Contratado:
FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO
CNPJ/CPF:
86.223.864/0001-98
N° Licitação:
15/2021
N° Processo:27/2021
Objeto:
Inclusão de procedimentos e profissional.
Data do Aditivo:
31/05/2021
0,00
Valor:
02/03/2021 a 01/03/2021
Vigência:

Modalidade:

Inexigibilidade de licitação

Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato
Aditivo: 49
N° Contrato:
187/2018
Contratado:
ISSAL - INSTITUTO DE SAÚDE SÃO LUCAS DE PATO BRANCO
CNPJ/CPF:
08.092.615/0001-05
N° Licitação:
54/2018
N° Processo:95/2018
Objeto:
Inclusão de profissional.
Data do Aditivo:
31/05/2021
0,00
Valor:
25/09/2018 a 25/09/2021
Vigência:

Modalidade:

Inexigibilidade de licitação

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Termo de Contrato
Aditivo: 2
N° Contrato:
133/2021
Contratado:
CLINICA DA VISAO SIVIERO LTDA
CNPJ/CPF:
36.687.182/0001-68
N° Licitação:
21/2021
N° Processo:37/2021
Objeto:
Inclusão de procedimentos.
Data do Aditivo:
31/05/2021
195.000,00
Valor:
19/03/2021 a 18/03/2022
Vigência:

Modalidade:

Inexigibilidade de licitação

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade:

Inexigibilidade de licitação

ASLI COMERCIAL EIRELI
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Tipo de Instrumento: Aditivo de Alteração de outras Cláusulas - Termo de Contrato
Aditivo: 9
N° Contrato:
100/2019
Contratado:
MARANGON & CORBARI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
CNPJ/CPF:
07.837.661/0001-15
N° Licitação:
16/2019
N° Processo:46/2019
Objeto:
Inclusão de exames.
Data do Aditivo:
31/05/2021
0,00
Valor:
11/06/2019 a 11/06/2021
Vigência:
Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 3
N° Contrato:
92/2021
Contratado:
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CNPJ/CPF:
81.706.251/0001-98
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
INCLUSÃO DE ITEM - 188
Data do Aditivo:
31/05/2021
36.064,00
Valor:
Vigência:
01/03/2021 a 28/02/2022

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS
Modalidade:

Inexigibilidade de licitação

DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA LTDA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE

Modalidade:

Pregão eletrônico

DIVCOM S/A
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 2
N° Contrato:
94/2021
Contratado:
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF:
31.905.076/0001-90
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
EXCLUSÃO DE ITEM - 188
Data do Aditivo:
31/05/2021
36.060,78
Valor:
01/03/2021 a 28/02/2022
Vigência:

FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED
Modalidade:

Pregão eletrônico

GRAMS & GRAMS LTDA
INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Termo de Contrato
Aditivo: 1
N° Contrato:
288/2020
Contratado:
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUDOESTE LTDA
CNPJ/CPF:
81.271.348/0001-15
N° Licitação:
57/2020
N° Processo:138/2020
Objeto:
Acréscimo no quantitativo.
Data do Aditivo:
31/05/2021
46.320,00
Valor:
23/11/2020 a 22/11/2021
Vigência:

LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,
Modalidade:

Inexigibilidade de licitação

MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A
PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 4
N° Contrato:
81/2021
Contratado:
GRAMS & GRAMS LTDA
CNPJ/CPF:
10.448.145/0001-03
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
INCLUSÃO DE ITEM - 545
Data do Aditivo:
31/05/2021
6.392,00
Valor:
01/03/2021 a 28/02/2022
Vigência:

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Modalidade:

Pregão eletrônico

PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 2
N° Contrato:
97/2021
Contratado:
S & R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ/CPF:
04.889.315/0001-92
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
EXCLUSÃO DE ITEM - 545
Data do Aditivo:
31/05/2021
5.781,00
Valor:
01/03/2021 a 28/02/2022
Vigência:

Total fornecedor:

R$ 19.063,40

Total fornecedor:

R$ 13.950,00

Total fornecedor:

R$ 49.500,00

Total fornecedor:

R$ 28.460,00

Total fornecedor:

R$ 101.449,80

Total fornecedor:

R$ 77.000,00

Total fornecedor:

R$ 17.350,00

Total fornecedor:

R$ 637.420,00

Total fornecedor:

R$ 310.630,00

Total fornecedor:

R$ 12.300,00

Total fornecedor:

R$ 12.300,00

Total fornecedor:

R$ 370.554,00

Total fornecedor:

R$ 43.320,00

Total fornecedor:

R$ 498.359,00

Total fornecedor:

R$ 133.860,00

Total fornecedor:

R$ 4.710,00

Total fornecedor:

R$ 45.208,00

Total fornecedor:

R$ 15.120,00

Total fornecedor:

R$ 751.042,00

Total fornecedor:

R$ 328.380,00

Total fornecedor:

R$ 101.700,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

f) Fornecedores Vencedores:
Modalidade:

Pregão eletrônico

PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
S & R DISTRIBUIDORA LTDA

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 1
N° Contrato:
56/2021
Contratado:
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF:
12.014.370/0001-67
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
EXCLUSÃO DE ITEM - 848
Data do Aditivo:
31/05/2021
8.929,62
Valor:
01/03/2021 a 28/02/2022
Vigência:

STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES
Modalidade:

Pregão eletrônico

T C A FARMA COMERCIO LTDA
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 1
N° Contrato:
72/2021
Contratado:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
INCLUSÃO DE ITEM - 848
Data do Aditivo:
31/05/2021
9.500,00
Valor:
01/03/2021 a 28/02/2022
Vigência:

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Modalidade:

Total fornecedor:

R$ 8.283,00

Total fornecedor:

R$ 48.754,00

Total fornecedor:

R$ 115.280,00

Total fornecedor:

R$ 14.520,00

Total fornecedor:

R$ 82.000,00

R$ 7.840,00
Total fornecedor:
Total geral: R$ 3.848.353,20

Pregão eletrônico

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa
Atendimento aos Municípios Consorciados
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS AD III

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 4
N° Contrato:
78/2021
Contratado:
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CNPJ/CPF:
28.093.678/0001-85
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
EXCLUSÃO DE ITEM - 487
Objeto:
ITEM COM FALTA NO MERCADO
Data do Aditivo:
31/05/2021
658.900,00
Valor:
01/03/2021 a 28/02/2022
Vigência:

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Acréscimo) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 3
N° Contrato:
67/2021
Contratado:
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
CNPJ/CPF:
24.586.988/0001-80
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
INCLUSÃO DE ITEM - 721
Data do Aditivo:
31/05/2021
24.600,00
Valor:
Vigência:
01/03/2021 a 28/02/2022

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente
pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
70/2021
b) Nr. Licitação:
13/2021 - PE
c) Modalidade:
Pregão eletrônico
02/06/2021
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:
FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE
MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA E PSICOTRÓPICOS), de acordo com as
condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em seus anexos,
notadamente o Anexo I que vincula o Termo de Referência.
f) Fornecedores Vencedores:

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Supressão) - Termo de Contrato
Aditivo: 4
N° Contrato:
84/2020
Contratado:
MOREZ SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF:
37.043.048/0001-97
N° Licitação:
11/2020
N° Processo:43/2020
Objeto:
Exclusão de valor
Data do Aditivo:
31/05/2021
115.200,00
Valor:
07/05/2020 a 06/05/2022
Vigência:

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 3
N° Contrato:
97/2021
Contratado:
S & R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ/CPF:
04.889.315/0001-92
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
EXCLUSÃO DE ITEM 438
Data do Aditivo:
31/05/2021
13.005,00
Valor:
Vigência:
01/03/2021 a 28/02/2022
Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Supressão) - Ata de Registro de Preço
Aditivo: 5
N° Contrato:
81/2021
Contratado:
GRAMS & GRAMS LTDA
CNPJ/CPF:
10.448.145/0001-03
N° Licitação:
39/2020
N° Processo:148/2020
Objeto:
EXCLUSÃO DE ITEM - 721
Data do Aditivo:
31/05/2021
19.245,60
Valor:
01/03/2021 a 28/02/2022
Vigência:

Edição nº 7902

Fundamento Legal:

Fundamento Legal:

Modalidade:

Pregão eletrônico

Modalidade:

Pregão eletrônico

Modalidade:

Pregão eletrônico

Modalidade:

Pregão eletrônico

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 71/2021
Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021
O Município de Palmas, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO aos interessados que
realizará processo de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº. 33/2021, e
conforme especificações deste certame nas condições fixadas no Edital e seus anexos, sendo a
licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”.
INÍCIO DA SESSÃO: 09:15 do dia 21/06/2021;
CREDENCIAMENTO: Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por item
(considerando o preço total do item, ou seja, a quantidade x o preço unitário), observadas as
especificações técnicas definidas no Edital.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de desinsetização e
desratização com fornecimento de mão de obra, insumos, materiais, equipamentos e
ferramentas necessárias para execução do serviço, a serem realizados nas áreas internas
e externas de todas as unidades que fazem parte da Prefeitura Municipal de Palmas,
conforme especificações do edital e seus anexos.
Retirada do edital, Local para informações: Divisão de Licitações - Avenida Clevelândia, nº 521,
Centro, Palmas – PR, telefone (46) 3263-7000 – Site: www.pmp.pr.gov.br e www.licitacoese.com.br.

Palmas, 26/04/2021

Kosmos Panayotis Nicolaou
Prefeito Municipal

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL (LAS)
O MUNICIPIO DE ITAPEJARA D´OESTE -PR, CNPJ : 76.995.430/000152, torna público que requereu do Instituto Água e Terra - IAT, Licença
Ambiental Simplificada- LAS, para fins de Exploração de uma Cascalheira,
localizada nas Coordenadas 25°56´36”S/ 52°48´54”W, na zona rural s/n, lote
rural 137, matricula 11.474, comunidade Palmeirinha, município de Itapejara
D´Oeste, Estado do Paraná.

Dotação
02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.30.0
03.001.10.302.0002.2003.3.3.90.30.0

___________________________________________
PAULO HORN
Presidente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO – PE 015/2021
A Comissão Especial de Licitação da entidade CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMS, 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 17/06/2021, às 09:00 horas, no endereço
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, a abertura da sessão pública conforme especificado no
Edital de Licitação PE Nº 015/2021 na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO.
Informa-se que a íntegra do Edital se encontra disponível no endereço: www.conims.com.br
Objeto da Licitação: Aquisição de equipamentos médicos, eletrodomésticos e utensílios em geral, conforme
convênio nº 900705/2020 – Ministério da Saúde e ainda de acordo com as condições e especificações
constantes no presente edital, inclusive em seus anexos, notadamente o Anexo I que vincula o Termo de
Referência.
Pato Branco/PR, 02 de junho de 2021.
MARCOS JOSÉ BRANDOLI DE LIMA
COORDENADOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS
ATO DE CONSÓRCIO
RESOLUÇÃO Nº 113 DE 2 DE JUNHO DE 2021
Súmula: Contratar para exercer função temporária junto ao Consórcio
Intermunicipal de Saúde
A íntegra encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos:
http://www.conims.com.br/ e http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2021
PROCESSO Nº 085/2021
Pelo presente Termo, fica ratificado o processo de licitação, nos termos em que opina pela
contratação, mediante Inexigibilidade de Licitação fundamentada no artigo 25 da Lei 8666/93, referente
ao Credenciamento de interessados para fornecimento de cargas de cascalho destinados aos serviços de
recuperação e conservação de estradas rurais e urbanas.
A contratação abaixo deve ser concretizada nos termos da elaboração efetuada pela Comissão Permanente
de Licitação em 19 de maio de 2021, como segue:
Prazo: 12 (doze) meses.
Objeto: Credenciamento de interessados para fornecimento de cargas de cascalho
destinados aos serviços de recuperação e conservação de estradas rurais e urbanas,
sendo:
CREDENCIADO: Ademar Bortot
LOTE 13 – CASCALHOS NAS PROXIMIDADES DA LINHA SÃO PAULO
VAL VALO
Un
OR
R
Item
Qtde
Descrição
.
UN TOTAL
CARGAS DE CASCALHO NAS PROXIMIDADES DA
22.350,0
1
1.500
LOCALIDADE DA LINHA SÃO PAULO CAMINHÃO CG 14,90
0
TRAÇADO
Renascença, 02 de junho de 2021.
IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021– PMR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Torno pública a Homologação do Pregão Eletrônico nº 041/2021– PMR.
Objetivando o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa
para fornecimento de gêneros alimentícios para manutenção da Merenda Escolar
e do Centro de Educação Infantil do Município., em favor das seguintes empresas:

A.E.M Oeste Comercial Eireli, no valor total de R$ 2.436,00 (dois
mil quatrocentos e trinta e seis reais);

Nova Geração Alimentos Ltda, no valor total de R$ 12.487,00 (doze
mil quatrocentos e oitenta e sete reais);

Em primeiro lugar nos Itens 01, 05 07 e 09 a empresa MC Comercio
de Alimentos e Transportes Ltda, no valor total de R$ 12.342,00 (doze mil
trezentos e quarenta e dois reais);

3L’S Comercio Atacadista de Alimentos Ltda, no valor total de R$
1.955,00 (um mil novecentos e cinquenta e cinco reais);
Renascença, 02 de junho de 2021.
IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito Municipal

2º ADENDO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2021
O Município de Renascença, inscrito no CNPJ sob nº 76.205.681/0001-96, com
sede a Rua Getúlio Vargas, nº 901, Centro, Município de Renascença, Estado do
Paraná, neste ato representada pela Pregoeira Sra. Luciane Eloise Lubczyk, torna
público o Primeiro Adendo ao EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
042/2021, cujo objeto é o contratação de empresa especializada para
fornecimento de serviços de mão de obra para Auxiliar Geral de
Conservação, para a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo.
1. DA INCLUSÃO
1.1.
Inclui-se ao Edital de licitação no Art.5.2. a Letra g, de acordo como
segue:
5.2. É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação:
(...)
g) de Associações/Instituições sem fins lucrativos.
2. DAS DEMAIS CLÁUSULAS
2.1. As demais cláusulas permanecem inalteradas.
Renascença, 02 de junho de 2021.
LUCIANE ELOISE LUBCZYK
Pregoeira

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA POR LIMITE Nº 021/2021
Em análise ao processo de Dispensa de Licitação nº 021/2021, de 02 de junho
de 2021, atendendo solicitação das secretarias solicitantes, no uso de suas
atribuições o Sr. IDALIR JOÃO ZANELLA, Prefeito Municipal, R A T I F I
C A o procedimento com amparo na Lei nº 8.666/93, em seu artigo 24 Inciso II.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do
contrato.
VALOR DO CONTRATO – R$ 16.766,40 (dezesseis mil setecentos e sessenta
e seis reais e quarenta centavos).
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE ALARME DAS
SECRETARIAS SOLICITANTES.
FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se tal contratação, baseando-se no
disposto no artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93.
CONTRATADO: INVIOLÁVEL RENASCENÇA LTDA, CNPJ sob nº
22.291.187/001-62, Renascença – PR.
CONTRATANTE: Município de Renascença - Paraná.
Renascença – Pr, 02 de junho de 2021.
IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS E COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E
CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME PREVISÃO NO ARTIGO 48, DA LEI
COMPLEMENTAR 123/2006.

PROCESSO N° 69/2021
Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021
O Município de Palmas, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO aos interessados que
realizará processo de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº. 32/2021, e
conforme especificações deste certame nas condições fixadas no Edital e seus anexos, sendo a
licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”.
INÍCIO DA SESSÃO: 09:15 do dia 17/06/2021;
CREDENCIAMENTO: Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por item
(considerando o preço total do item, ou seja, a quantidade x o preço unitário), observadas as
especificações técnicas definidas no Edital.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de vidros
comuns e temperados, espelhos e granitos, à medida que houver necessidade nas
dependências das secretarias participantes, de acordo com as especificações do edital e
seus anexos.

Retirada do edital, Local para informações: Divisão de Licitações - Avenida Clevelândia, nº 521,
Centro, Palmas – PR, telefone (46) 3263-7000 – Site: www.pmp.pr.gov.br e www.licitacoese.com.br.

Palmas, 26/05/2021

Kosmos Panayotis Nicolaou
Prefeito Municipal

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA POR LIMITE Nº 022/2021
Em análise ao processo de Dispensa de Licitação nº 022/2021, de 06 de junho
de 2021, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Urbanismo, no uso de suas atribuições o Sr. IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito Municipal, R A T I F I C A o procedimento com amparo na Lei nº
8.666/93, em seu artigo 24 Inciso II.
VALOR CONTRATADO R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais).
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DA FROTA DO
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA.
FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se tal contratação, baseando-se no
disposto no artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93.
CONTRATADO: CORDOVA BORTOLINI LTDA, CNPJ sob nº
79.432.126/0001/95, Francisco Beltrão – PR.
CONTRATANTE: Município de Renascença - Paraná.
Renascença – Pr, 02 de junho de 2021.
IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
DECRETO N° 65/2021
MUNICÍPIO DE
RENASCENÇA
- PR
DATA:
02/06/2021
SÚMULA:
Altera
a redação do art. 1º, art. 4º §2, 3 e 4 do Decreto nº
CNPJ
76.205.681/0001-96
61/2021 de 27/05/2021. Mario Eduardo Lopes Paulek, Prefeito
Rua Getúlio
Vargas,
– Fone/Fax
(46)
3550-8300
Municipal
de Mariópolis,
Estado 901
do Paraná,
no uso de suas
atribuições
legais, DECRETA: Art. 1º - Altera o art. 1º com a seguinte redação: Art.
CEP
85.610-000
–
Renascença
–
PR
1º Institui, o período das 20 horas do dia 03/06/2021 às 5 horas do dia
www.renascenca.pr.gov.br
07/06/2021,
diariamente, restrição provisória de circulação em espaços e
vias públicas (toque de recolher). Art. 2º - Altera os § 2, 3 e 4 do art. 4º
seguindo o toque de recolher conforme artigo 1º. Art. 3° - Este Decreto
entra em vigor das 20 horas do dia 03/062021 e é válido até às 5 horas
do dia 07/06/2021, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 02 de junho de 2021.
MARIO EDUARDO LOPES PAULEK - Prefeito Municipal.
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Publicações legais

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 5.765, DE 2 DE JULHO DE 2021
Autoriza o Executivo Municipal a contratar servidor por prazo
determinado, precedido de Teste Seletivo Simplificado – PSS.
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a

Art. 1º Fica autorizado o Executivo Municipal a contratar servidor, por prazo determinado de até
trezentos e sessenta e cinco dias, mediante teste seletivo simplificado, para atender a Procuradoria Geral do
Município, conforme descrição a seguir:
QUANTIDADE DE
EMPREGO
CARGA HORARIA SEMANAL
SALÁRIO R$
VAGAS
PÚBLICO
01
Advogado
40 horas
5.657,42
Art. 2º O contrato de trabalho terá seu vínculo empregatício regido pela Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 2 de junho de 2021.
ROBSON CANTU
Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 5.766, DE 2 DE JULHO DE 2021
Autoriza o pagamento de verba indenizatória excepcional e
temporária para servidores municipais que exercerem
atividades de combate à Pandemia da COVID-19.
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento de verba indenizatória
excepcional e temporária, aos servidores públicos municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde ou
designados mediante Portaria para o exercício de atividades de combate à Pandemia da COVID-19.
Art. 2º A verba indenizatória de caráter temporário de que trata esta Lei é fixada no valor mensal
de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a serem pagos na folha de pagamento dos servidores públicos que
fizerem jus ao seu recebimento, e não servirá de base de cálculo para a contribuição previdenciária.
Art. 3º A autorização para pagamento da verba indenizatória vigerá por 6 (seis) meses, contados
retroativamente à competência do mês de janeiro do ano de 2021, prorrogáveis, na hipótese de haver
disponibilidade orçamentária, mediante ato próprio do Chefe do Poder Executivo.
Art. 4º Compete à Secretaria Municipal de Saúde encaminhar ao Departamento de Recursos
Humanos a relação dos servidores que estiverem exercendo as atividades de combate à Pandemia da COVID-19.
Parágrafo único. Compete ao Prefeito Municipal autorizar o Departamento de Recursos Humanos a
realizar o pagamento da verba indenizatória de que trata esta Lei, mediante publicação de Portaria com a relação
dos servidores beneficiários.
Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão às expensas de rubrica
orçamentária própria, inscrita no Orçamento Geral do Município, suplementada se necessário.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 4 de janeiro de
2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 2 de junho de 2021.
ROBSON CANTU
Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 5.767, DE 2 DE JULHO DE 2021
Autoriza a contratação temporária em caráter emergencial através de Processo Seletivo Super Simplificado de
Farmacêuticos, Atendentes de Farmácia, Fisioterapeutas e Motoristas, no âmbito do Município de Pato Branco e
dá outras providências.
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, com
fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 60, de 17 de julho de 2014, fica o
Poder Executivo Municipal autorizado a contratar pessoal para os empregos públicos definidos a seguir:

Emprego Público

Nº de vagas

Carga Horária
Semanal

Salário
(R$)

Farmacêutico

5

40h

4.187,83

Atendente de Farmácia

5

40h

1.638,85

Fisioterapeuta

4

20h

2.975,80

Motoristas

6

40h

1.630,97

Art. 2º As contratações autorizadas por esta Lei servirão para garantir o suprimento de pessoal da
Secretaria Municipal de Saúde e os contratos poderão ser celebrados pelo prazo de até 1 (um) ano, mediante a
realização de Teste Seletivo Simplificado, observada a ordem de classificação.
§ 1º O Processo Seletivo Simplificado será feito por uma Comissão nomeada pelo Poder Executivo
Municipal para tal fim.
§ 2º As condições, prazos, exigências e critérios para a seleção, bem como as atribuições previstas
para a função, constarão no Edital do Processo Seletivo.
§ 3º Os contratados terão seu vínculo empregatício regido pela Consolidação das Leis do Trabalho
– CLT.
Art. 3º A contratação autorizada pela presente lei poderá ser rescindida antes do término do prazo
de sua vigência, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por dotações próprias do orçamento
vigente.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 2 de junho de 2021.
ROBSON CANTU

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
ATA DE PARECER TÉCNICO DE EMPRESA
ORTAC CLÍNICA DE ORTOPEDIA E ACUPUNTURA LTDA
CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2019
Aos 20 (vinte) dias do mês de maio do ano de 2021, às 10h00min,
na sala de Abertura e de Licitações da Secretaria Municipal de
Saúde do Município de Pato Branco – Estado do Paraná,
localizada na Rua Paraná, nº 1605, Centro, CEP: 85.501-025
reuniram-se os membros da Comissão de vistoria, que
subscrevem a presente ata ao final, para certificarem a
documentação da análise técnica da capacidade instalada da
empresa:
ORTAC
CLÍNICA
DE
ORTOPEDIA
E
ACUPUNTURA LTDA, CNPJ 04.992.140/0001-44, tem por
objeto o chamamento para credenciamento de instituições
privadas prestadoras de Serviços em Apoio a Diagnose e Terapia.
Depois de acatado o Parecer Técnico emitido pela Comissão de
Vistoria, nomeada pela Portaria 200/2021, registrou-se que a
empresa:
ORTAC
CLÍNICA
DE
ORTOPEDIA
E
ACUPUNTURA LTDA, CNPJ 04.992.140/0001-44, está apta a
prestação de serviços. Encaminha-se para contratação a
documentação da empresa: ORTAC CLÍNICA DE ORTOPEDIA
E ACUPUNTURA LTDA, CNPJ 04.992.140/0001-44, conforme
quantidades, serviços e valores constantes na proposta. Nada mais
havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente sessão, que
depois de lida e aprovada, vai assinada pelos participantes da
sessão. Gracieli Ariani Avila; Sabrina P. Rigon; Medianeira S.
Pernanguá – Membros.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 013/2021- PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DE MANGUEIRINHA
CNPJ: 26.213.316/0001-55
CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto deste termo aditivo o
aumento do valor mensal que será pago pelos próximos 02 (dois)
meses, para a contratada, no item n° 3 do referido contrato que
trata do “incentivo para prestação de serviços ambulatoriais e
hospitalares, para atendimento de urgência/emergência, 24
horas/dia, de forma interrupta, a fim de atender os usuários do
sistema único de saúde” em virtude da emergência da saúde
pública que assola o município de Mangueirinha, em decorrência da
infecção humana pelo novo corona vírus-COVID-19,
Com fundamento na Lei nº 8.666/93, em seu artigo 65, inciso I,
alínea b, no limite disposto no §1º.
VALOR- R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
RECURSOS FINANCEIROS – Os recursos financeiros para
cobertura da alteração promovida por meio deste Termo Aditivo
correrão a conta do Município de Mangueirinha, alocado na dotação
10.02.2035.3390.39 (421)
DATA DA ASSINATURA: 02 de junho de 2021.
Mangueirinha
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO DE CONTRATOS

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR
Extrato Contrato N° 2914/2021
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR
Contratado: Luciane Cirilo dos Santos - Me, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 31.414.172/0001 – 35.
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de
peças/materiais e prestação de serviços destinados a consertos e reparos
em geral em ar condicionados dos veículos, ônibus, caminhões, vans e
máquinas pesadas, pertencentes ao Município de Itapejara D’Oeste PR, conforme objeto do Edital de Pregão Eletrônico Nº 016/2021.
Valor do Contrato: R$ 70.000,00 (Setenta mil reais).
Vigência: De 01 (primeiro) de Junho de 2021 até 01 (primeiro) de
Junho de 2022.
Data do Contrato: 01 (primeiro) de Junho de 2021.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
ADITIVO Nº 01 ao contrato nº 61/2020 - Pregão Presencial nº 44/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE
CORONEL VIVIDA. CONTRATADA: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A, CNPJ n° 04.368.865/0001-66.
Prorroga-se a vigência do contrato por mais 12 meses, de 01 de junho de 2021 a 31 de maio de 2022. Fica
reajustado o valor mensal, com base no IPCA, acumulado nos últimos 12 meses, referente ao mês de abril
de 2021, na ordem de 6,76%, passando o valor mensal a ser de R$ 747,32. O valor total deste aditamento
é de R$ 8.967,84. Permanecem inalteradas as demais cláusulas Coronel Vivida, 26 de maio de 2021.
Anderson Manique Barreto, Prefeito.
CONTRATO n° 24/2021 – Inexigibilidade nº 08/2021 – Contratante: Município de Coronel Vivida juntamente
com o Fundo Municipal de Saúde de Coronel Vivida - Paraná. Contratada: CDIPSUL – CLÍNICA DE
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA, CNPJ nº 09.427.099/0001-87. Objeto: Credenciamento de
pessoas jurídicas para realização de exames de ultrassonografia, conforme as necessidades da secretaria
de saúde do município de Coronel Vivida – Pr. Valor total estimado: R$ 159.880,10. O prazo de contratação
é de 298 dias, de 25 de maio de 2021 a 15 de abril de 2022. Coronel Vivida, 24 de maio de 2021. Anderson
Manique Barreto, Prefeito.

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO DO PARANÁ

Decreto 7656/2021, de 31 de maio de 2021. Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no
valor de R$ 540.000,00. A publicação na íntegra do ato acima se encontra disponível no
seguinte endereço eletrônico: http://www.diariooficialmunicipiocoronelvivida.pr.gov.br,
conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e alterações constantes da Lei nº
2852/2018.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
RESUMO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Referente ao Edital: Pregão Eletrônico nº 16/2021. Objeto: registro de preços para futura e eventual
prestação de serviços de recapagens de pneus, atendendo as necessidades de todas as secretarias e
departamentos da administração municipal. Prazo: 12 meses, de 11.05.2021 a 10.05.2022. Contratante:
Município de Coronel Vivida. DETENTORAS:
ATA DE
VALOR
DETENTORAS
CNPJ nº
REGISTRO
ESTIMADO
DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E
03.050.725/0001-82
4.999,99
41/2021
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA
42/2021
IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA
36.445.798/0001-22
50.460,00
43/2021
RECAPADORA MARRECAS LTDA
05.689.415/0001-38
11.999,00
44/2021
RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI
77.092.617/0001-09
194.350,00
45/2021
ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA
17.680.732/0001-72
184.026,15
Coronel Vivida, 10 de maio de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR

PARECER E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2021
DATA: 14/05/21
ABERTURA: 28/05/21
PROPOSTAS: 13:30 HS
DISPUTA: 14:30 HS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LIXEIRAS
PARA INSTALAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR.;
conforme discriminado no objeto do presente edital.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2021
DATA: 14/05/21
ABERTURA: 28/05/21
PROPOSTAS: 13:30 HS
DISPUTA: 14:30 HS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LIXEIRAS
PARA INSTALAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR.;
conforme discriminado no objeto do presente edital.

A publicação na íntegra dos atos acima estará disponível no seguinte endereço eletrônico:
http://www.diariooficialmunicipio.coronelvivida.pr.gov.br, na edição de 04 de junho de 2021 conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e suas alterações.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR

PARECER E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 26/2021
DATA: 14/05/21
ABERTURA: 28/05/21
PROPOSTAS: 08:00 HS
DISPUTA: 09:00 HS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KIT DE CESTA
BÁSICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; conforme
discriminado no objeto do presente edital.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 26/2021
DATA: 14/05/21
ABERTURA: 28/05/21
PROPOSTAS: 08:00 HS
DISPUTA: 09:00 HS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KIT DE CESTA
BÁSICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; conforme
discriminado no objeto do presente edital.

A publicação na íntegra dos atos acima estará disponível no seguinte endereço eletrônico:
http://www.diariooficialmunicipio.coronelvivida.pr.gov.br, na edição de 04 de junho de 2021 conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e suas alterações.
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR

PARECER E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2021
DATA: 10/05/21
ABERTURA: 24/05/21
PROPOSTAS: 08:00 HS
DISPUTA: 11:00 HS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS
NOVOS, CÂMARAS E PROTETORES PARA TODA A FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA; conforme discriminado no objeto do presente edital.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2021
DATA: 10/05/21
ABERTURA: 24/05/21
PROPOSTAS: 08:00 HS
DISPUTA: 11:00 HS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS
NOVOS, CÂMARAS E PROTETORES PARA TODA A FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA; conforme discriminado no objeto do presente edital.

A publicação na íntegra dos atos acima estará disponível no seguinte endereço eletrônico:
http://www.diariooficialmunicipio.coronelvivida.pr.gov.br, na edição de 04 de junho de 2021 conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e suas alterações.

AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
ATA DE PARECER TÉCNICO DE EMPRESA
VIEIRA E VIEIRA CLÍNICA DE ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA LTDA
CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2019
Aos 18 (dezoito) dias do mês de maio do ano de 2021, às
16h30min, na sala de Abertura e de Licitações da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Pato Branco – Estado do
Paraná, localizada na Rua Paraná, nº 1605, Centro, CEP: 85.501025 reuniram-se os membros da Comissão de vistoria, que
subscrevem a presente ata ao final, para certificarem a
documentação da análise técnica da capacidade instalada da
empresa: VIEIRA E VIEIRA CLÍNICA DE ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA LTDA, CNPJ 11.524.073/0001-07, tem por
objeto o chamamento para credenciamento de instituições
privadas prestadoras de Serviços em Apoio a Diagnose e Terapia.
Depois de acatado o Parecer Técnico emitido pela Comissão de
Vistoria, nomeada pela Portaria 200/2021, registrou-se que a
empresa: VIEIRA E VIEIRA CLÍNICA DE ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA LTDA, CNPJ 11.524.073/0001-07, está
apta a prestação de serviços. Encaminha-se para contratação a
documentação da empresa: VIEIRA E VIEIRA CLÍNICA DE
ORTOPEDIA
E
TRAUMATOLOGIA
LTDA,
CNPJ
11.524.073/0001-07, conforme quantidades, serviços e valores
constantes na proposta. Nada mais havendo a tratar, deu-se por
encerrada a presente sessão, que depois de lida e aprovada, vai
assinada pelos participantes da sessão. Gracieli Ariani Avila;
Sabrina P. Rigon; Medianeira S. Pernanguá – Membros.
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA-ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE REABERTURA - EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021
O Município de Coronel Vivida - PR, torna pública a REABERTURA da Concorrência Pública nº
01/2021, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futura e eventual prestação de
serviços de elaboração, levantamentos dos estados de conservação de bens públicos e elaboração
de projetos de arquitetura e engenharia, das partes civis, elétricas, hidráulicas, estruturais, prevenção
contra incêndio e pânico para reforma das edificações, bem como elaboração de projetos construtivos
para obras novas, em todos os casos com elaboração de quantitativo de materiais e orçamento em
planilhas e tabelas estabelecidas pela administração e fornecimento das respectivas
responsabilidades técnicas pelos serviços elaborados, conforme termo de referência – anexo I. Fica
alterada a abertura dos envelopes para às 09:00 horas do DIA 08 DE JULHO DE 2021, na Sala de
licitações do município de Coronel Vivida, Paraná, sito a Praça Ângelo Mezzomo, s/n°. Fica alterado o
valor máximo total para R$ 1.137.200,00. O edital poderá ser retirado na sede do Município de
Coronel Vivida, das 08:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:30 horas ou através do site
www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações: (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 02 de junho de 2021.
Dinara Mazzucatto - Presidente da CPL.

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR
Extrato Contrato N° 2915/2021
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR
Contratado: Paulo Camargo Ultra-som, Suprimentos e Equipamentos
Médicos Eireli – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.134.634/0001
– 01.
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de
aparelho de ultrassom, para uso do Departamento Municipal de Saúde
de Itapejara D’Oeste – PR, conforme objeto do Edital de Pregão
Eletrônico Nº 017/2021.
Valor do Contrato: R$ 135.000,00 (Cento e trinta e cinco mil reais).
Vigência: De 01 (primeiro) de Junho de 2021 até 01 (primeiro) de
Dezembro de 2021.
Data do Contrato: 01 (primeiro) de Junho de 2021.

Município de Itapejara D’Oeste - Diária – Ato n° 135/2021
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Joãozinho da Maia, Matrícula: 112305-1. Órgão de Lotação: Depto de Saúde. Cargo ou função:
Motorista. ACOMPANHANTES: Naua Padilha e Edilaine Padilha. DADOS DA VIAGEM: Data da
Viagem: saída dia 31/05/2021 as 04h30min e retorno dia 31/05/2021 as 17h00. Destino: Cascavel. Valor
de diárias: R$ 125,00. Transporte utilizado: Cronos (carro oficial). Finalidade da viagem: Consulta.
Órgãos/locais a serem visitados ou eventos: CEONC. Declaro estar ciente das normas previstas na Lei
Municipal nº. 1911/2020, que aprova o regimento das diárias. Itapejara D’Oeste, 31.05.2021.
Município de Itapejara D’Oeste - Diária – Ato n° 136/2021
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Rodrigo Schuastz, Matrícula: 111546-1. Órgão de Lotação: Depto de Saúde. Cargo ou função:
Motorista. ACOMPANHANTES: Nelson D. A. Ziarski, Caroline de Avila, Jose V. Pilonetto, Maria F.
Oliveira, Klebson Lino, Ivete Detogni e Augustinho Petkowicz. DADOS DA VIAGEM: Data da Viagem:
saída dia 31/05/2021 as 12h00min e retorno dia 02/06/2021 as 20h00. Destino: Curitiba. Valor de diárias:
R$ 625,00. Transporte utilizado: Ducato (carro oficial). Finalidade da viagem: Consulta. Órgãos/locais a
serem visitados ou eventos: Hospital de Olhos, Hospital São Vicente e Clinica Life. Declaro estar ciente
das normas previstas na Lei Municipal nº. 1911/2020, que aprova o regimento das diárias. Itapejara
D’Oeste, 31.05.2021.
Município de Itapejara D’Oeste - Diária – Ato n° 137/2021
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Joãozinho da Maia, Matrícula: 112305-1. Órgão de Lotação: Depto de Saúde. Cargo ou função:
Motorista. ACOMPANHANTES: Leticia Cauvilla e Juliana Missel. DADOS DA VIAGEM: Data da
Viagem: saída dia 01/06/2021 as 04h30min e retorno dia 01/06/2021 as 18h00. Destino: Cascavel. Valor
de diárias: R$ 125,00. Transporte utilizado: Cronos (carro oficial). Finalidade da viagem: Consulta.
Órgãos/locais a serem visitados ou eventos: CEONC. Declaro estar ciente das normas previstas na Lei
Municipal nº. 1911/2020, que aprova o regimento das diárias. Itapejara D’Oeste, 01.06.2021.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ.
DECRETO Nº 7659 de 1 de Junho de 2021. Declara Situação de Emergência nas áreas do município
afetadas por Tempestade Local/Convectiva - Granizo (13213). A publicação na íntegra dos atos acima encontrase 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.

PROCESSO N° 79/2021
Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2021
O Município de Palmas, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO aos interessados que
realizará processo de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº. 35/2021, e
conforme especificações deste certame nas condições fixadas no Edital e seus anexos, sendo a
licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”.
INÍCIO DA SESSÃO: 09:15 do dia 22/06/2021;
CREDENCIAMENTO: Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por item
(considerando o preço total do item, ou seja, a quantidade x o preço unitário), observadas as
especificações técnicas definidas no Edital.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de transporte escolar nas
linhas n° 13 e 14 para conduzir os alunos matriculados na rede pública municipal de
ensino, conforme especificações do edital e seus anexos.
Retirada do edital, Local para informações: Divisão de Licitações - Avenida Clevelândia, nº 521,
Centro, Palmas – PR, telefone (46) 3263-7000 – Site: www.pmp.pr.gov.br e www.licitacoese.com.br.

Palmas, 02/06/2021

Kosmos Panayotis Nicolaou
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR
Extrato Contrato N° 2916/2021
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR
Contratado: Clinica Médica Stecca Ltda – Me, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 16.716.882/0001 – 26.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
médicos hospitalares de Clínica Geral, para atendimento de urgência e
emergência na sede da Unidade Municipal de Saúde do Município de
Itapejara D’Oeste - PR, conforme objeto do Edital de Pregão
Eletrônico Nº 024/2021.
Valor do Contrato: R$ 467.838,28 (Quatrocentos e sessenta e sete mil,
oitocentos e trinta e oito reais e vinte e coito centavos).
Vigência: De 02 (dois) de Junho de 2021 até 02 (dois) de Junho de
2022.
Data do Contrato: 02 (dois) de Junho de 2021.

