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Doses da vacina
Suspeito de arrombar
da Pfizer chegam a
posto morre em
Pato Branco
confronto com a PM
PÁG. 4

R$ 2,50

PÁG. 13

Pato Futsal joga em
Chopinzinho pelo
Estadual
PÁG. 15

Jovem é transferido para o Rio de
Janeiro após receber ʻpulmão artificialʼ
Vilson Bonetti

Pela primeira vez em Pato Branco foi realizado o procedimento de ECMO (sigla em inglês para Oxigenação por
Membrana Extracorpórea). A intervenção foi feita em um jovem de 30 anos que teve seu quadro clínico agravado pela
covid-19. Ele foi transferido na manhã do sábado (29). PÁG. 6

Legislativo aprova
pagamento de verba
indenizatória e
contratação de PSS
para a Saúde
PÁG. 2

Secretária de Saúde
e diretor da Vigilância
Sanitária vão à
Câmara explicar
ʻbaile testeʼ
PÁG. 2
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Legislativo aprova pagamento de verba
indenizatória e contratação de PSS para a Saúde
Cristina Vargas
cristina@diariodosudoeste.com.br

A Câmara Municipal de
Pato Branco aprovou em
primeira votação, na sessão
dessa segunda-feira (31),
dois projetos de lei que favorecem e amenizam a situação preocupante em que
se encontram os servidores
públicos municipais da área
da Saúde, principalmente os
que atuam na linha de frente no combate ao covid-19,
na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h, em Pato
Branco.
Na quinta-feira passada (27), o presidente do
Sindicato dos Servidores e
Funcionários Públicos Municipais de Pato Branco –
SINDSERVE, Alberi Giacomelli, protocolou ofício
junto ao Legislativo expondo relatos de servidores sobre a situação precária do
sistema de Saúde e as atuais condições de trabalho
relativas à UPA 24h. O documento encaminhado pelo
sindicato solicitava a adoção de medidas pelo Executivo Municipal.
De acordo com Giacomelli, diversos servidores
entraram em contato para

relatar as condições atuais de trabalho. “Constam
das informações que a UPA
24h está sem servidores suficientes para atendimento
da população, sendo que as
escalas estão contando com
apenas sete assistentes em
saúde e cinco enfermeiros,
sendo que o mínimo ideal é a atuação conjunta de
dez assistentes em saúde e
sete enfermeiros, sendo que
a farmácia precisa de ao menos dois assistentes e a recepção precisa de um”.
Segundo o ofício enviado pelo sindicato, a situação irá piorar nos próximos
dias, pois diversos servidores lotados naquela unidade
positivaram para covid-19 e
estarão ausentes por, no mínimo, 14 dias.
“Necessário e urgente,
portanto, que sejam adotadas medidas para a contratação de pessoal que possa imediatamente laborar
na UPA 24h, seja através de
PSS ou de contratação de
pessoas jurídicas especializadas. Em razão de diversos
servidores vacinados estarem sendo contaminados e
positivando para covid-19,
faz-se necessária nova sorologia naqueles lotados

AssessoriA/CMPB

Saúde, também serão beneficiados os servidores
que atuam no Departamento Municipal de Trânsito
de Pato Branco (Depatran),
por também atuarem na linha de frente no combate
ao covid-19, ajudando na
fiscalização.
Os vereadores solicitaram ao Executivo Municipal que a verba indenizatória seja paga o quanto antes,
em folha complementar, e
que a partir de julho entre
em fluxo contínuo, enquanto durar a pandemia.

Contratação
temporária

Os projetos de lei que favorecem a Saúde foram aprovados na sessão dessa segunda-feira (31)

no UPA para verificação da
imunidade. Caso não se verifique a imunização, devem os mesmos ser vacinados novamente”, destacou o
documento.
O presidente do sindicato ressaltou que dos relatos também se verificou
a inexistência de segurança
no local e a urgência do pa-

gamento do auxílio-covid, já
que diversos servidores estavam cogitando a ideia de
greve, por estarem exaustos.

Projetos aprovados

Na sessão dessa segunda-feira (31) foi aprovado em primeira votação,
por unanimidade, o Projeto de Lei Ordinária nº 72

de 2021, de autoria de Executivo Municipal, que autoriza o pagamento de verba
indenizatória excepcional
e temporária para servidores municipais que exercerem atividades de combate
à Pandemia da Covid-19.
A vereadora Maria Cristina Hamera (PV) ressaltou
que além dos servidores da

Também foi aprovado em primeira votação,
por unanimidade, o Projeto de Lei Ordinária nº
98 de 2021, de autoria
do Executivo Municipal,
que autoriza a contratação temporária em caráter emergencial através
de Processo Seletivo Super Simplificado (PSS) de
Farmacêuticos, Atendentes de Farmácia, Fisioterapeutas e Motoristas, no
âmbito do Município de
Pato Branco.

Secretária de Saúde e diretor da Vigilância Sanitária vão à Câmara explicar ‘baile teste’
AssessoriA/CMPB

Cristina Vargas
cristina@diariodosudoeste.com.br

O diretor de Vigilância em Saúde de Pato Branco, Rodrigo Bertol, e a secretária municipal
de Saúde, Lilian Cristina Brandalise

Participaram
como
convidados na sessão ordinária dessa segunda-feira
(31), a secretária municipal
de Saúde de Pato Branco,
Lilian Cristina Brandalise,
e o diretor de Vigilância em
Saúde, Rodrigo Bertol.
Eles foram convidados pelos vereadores Januário Koslinski (PSDB), Lindomar Rodrigo Brandão
(DEM), Marcos Junior Marini (Podemos), Rafael Celestrin (PSD) e Romulo Faggion (PSL) para falar sobre
a Portaria nº 3, de 23 de
abril de 2021, a qual dispõe sobre medidas excepcionais para realização de
eventos em Pato Branco.
Bertol explicou como
funcionou o ‘baile teste’, realizado no dia 9 de maio, em
Pato Branco. Segundo ele, o
objetivo foi avaliar a efetividade, na prática adequada das medidas sanitárias,
aplicadas em um quantitativo de público, mantendo o
distanciamento seguro, uso
de máscara, sanitização das
mãos, aferição da tempera-

tura, tapetes sanitizantes,
entre outros.
“Após o baile foi feita a
busca ativa dos participantes. No dia 10 de maio foi
entregue na Vigilância Sanitária as listas dos 406
presentes no evento, sendo 16 colaboradores e 390
clientes. Foram contatados 85,71% dos participantes. Posteriormente fizemos
um comparativo entre a lista de participantes e a lista dos pacientes positivados. Não tivemos nenhum
retorno de contaminados.
Nessa semana fizemos contato com 10% dessas pessoas e não obtivemos sintomatologia. Tivemos duas
pessoas que apresentaram
sintomas e foram contatadas através da 7°Regional
de Saúde, mas já havia passado 16 dias desde o baile.
Subintende-se que no baile
não ocorreu nenhum problema muito significativo
sobre o processo”, ressaltou Bertol.

Outro estudo piloto

O vereador Marini (Podemos) questionou se há
previsão de ser realizado

mais algum estudo piloto, como foi feito o do baile, mas para outros setores
da área de eventos, quando
passar essa terceira onda
da covid. Bertol explicou
que será estudado, porque
é uma necessidade encontrar alternativas para esse
setor.
O vereador Romulo Faggion (PSL) perguntou se
ao invés de baile não teria
sido melhor ter feito outro
tipo de evento, como um casamento, por exemplo. Bertol ressaltou que alguns casamentos foram liberados,
mas os bailes estão suspensos há mais de um ano,
e é preciso olhar para esse
segmento.
A vereadora Thania
Maria Caminski Gehlen
(DEM) pediu mais atenção
aos pequenos mercados da
cidade, cujos proprietários
estão sendo prejudicados
com as medidas restritivas de funcionamento impostas pelo último decreto
municipal. Bertol explicou
que o município está seguindo o decreto do Estado, mas que vai avaliar o
pedido futuramente.
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Coronel Vivida realiza audiência
pública do primeiro quadrimestre
Da Redação ADI-PR Curitiba
PALOMA STEDILE

Paloma Stedile

Auxílio

O chefe da Casa Civil, Guto Silva, comemorou a sanção do auxílio emergencial para microempreendedores
individuais (MEIs) e pequenos empresários. A proposta
sancionada pelo governador Ratinho Junior, destina R$
80 milhões em apoio às MEIs e pequenas empresas. “Essa
é uma ótima notícia, mais de 120 mil empresas serão beneficiadas. Serão quatro parcelas de R$ 250 para microempresas paranaense, os MEIs receberão duas parcelas
de R$ 250”, disse.

paloma@diariodosudoeste.com.br

A Prefeitura de Coronel Vivida realizou, na última sexta-feira (28), audiência pública na Câmara de
Vereadores, referente à avaliação do cumprimento das
metas fiscais no primeiro
quadrimestre de 2021, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Na oportunidade, o secretário de Administração e
Fazenda, Carlos Lopes, apresentou que a receita total
nesse período foi superior
a R$ 30 milhões, enquanto
que ̶ se comparado ao primeiro quadrimestre do ano
passado ̶ diminuiu cerca
de R$ 1,2 milhão (ou seja,
4,09%).
Já a despesa total no
município nos quatro primeiros meses deste ano
chegou a R$ 22,7 milhões,
enquanto que no mesmo período do ano passado foi R$
27,7 milhões (ou seja, redução de 18,03%).
Com isso, se for feito o
cálculo entre a receita [arrecadação], diminuindo as
despesas no Executivo [prefeitura] e Legislativo [câmara], o superávit ultrapassou
R$ 7,2 milhões.
“Conseguimos uma boa
economia de valores, de recursos para o Município, os
quais futuramente serão encaminhados para investimentos na cidade: um ponto
de ônibus, reforma de uma
escola, melhoria em uma
creche, enfim, no todo para
o atendimento à população”,
afirma Lopes.
O secretário completa
que “quando tratamos da
questão da gestão pública, estamos mexendo com
as finanças, estamos mexendo com o dinheiro dos
outros, do contribuinte,
dos vividenses. Então precisamos agir como fazemos a gestão em casa. Nós
não desperdiçamos dinheiro em casa. E tem que ser
assim também no seu local
de trabalho, na administração pública, primando pela
economicidade”.
Um dos pontos que Lopes atribui à economicidade
é referente à nomeação de
secretários.
“O Município tem nove
secretarias. O prefeito poderia ter nomeado nove secretários. Mas o que foi feito?
Juntamos algumas secretarias às outras. Por exemplo:
o Assioli Santos, secretário
de Desenvolvimento Rural,
foi designado também para
responder pelo Meio Ambiente. No meu caso tam-

jornalismo@adipr.com.br

Mobilização

Audiência ocorreu na Câmara de Vereadores

bém, fui nomeado secretário
de Administração e respondo pela Fazenda. Só aí, haverá economia anual de R$
234 mil”, exemplifica.
Para o prefeito Anderson Manique Barreto, a avaliação do primeiro quadrimestre “é muito positiva,
tendo em vista que nesses
quatro meses de governo
pudemos apresentar também as várias ações que desenvolvemos ao longo desse
período, o nosso planeja-

mento, a nossa prestação de
contas à comunidade daquilo do que investimos, daquilo que vamos investir”.
Ele acrescenta: “Então,
estamos na direção correta, tratando muito bem do
dinheiro público, investindo aonde deve ser investido, economizando aonde
deve ser economizado. Estou muito satisfeito com a
equipe que trabalhou para
confeccionar essa prestação
de contas, e também ao nos-

so funcionalismo público
que entendeu a nossa filosofia e tem nos ajudado a fazer
uma administração muito
correta, eficiente e desburocratizada”.
Ainda, durante a audiência pública, foram apresentadas as ações desenvolvidas até então em todas as
secretarias, bem como informações do Plano Plurianual
(PPA) 2022-2025 e da Lei
de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) 2022.

O deputado Michele Caputo (PSDB), coordenador da
Frente Parlamentar do Coronavírus da Assembleia Legislativa do Paraná, destacou a mobilização da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) pela vacinação contra a Covid-19
por critério de idade decrescente, a partir dos 59, independente de comorbidade ou não. “É na faixa etária entre 50 e 60 anos que se concentra as maiores partes das
comorbidades. A decisão desburocratiza, deixa de trazer
confusão, e agiliza a vacinação, o que mais precisamos
agora”, disse.

Patrimônio do Brasil

O edifício do Museu de Arte de Londrina ‒ antiga rodoviária da cidade ‒ foi tombado como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A construção será inscrita no Livro
do Tombo das Belas Artes. A antiga rodoviária é o primeiro bem localizado no Norte do Paraná a ser tombado nacionalmente. O edifício do Museu de Arte de Londrina é um
dos mais valiosos bens e símbolos culturais da cidade e representa um marco da arquitetura modernista no Paraná.

Nova estrutura

A Amop vai enviar ofício ao governo do Estado do Paraná, pedindo o fortalecimento da estrutura da Adapar
(Agência de Defesa Agropecuária do Paraná). A agência
promove a saúde animal, a sanidade vegetal, a inocuidade dos alimentos, a conformidade do comércio e uso de
insumos agropecuários, o uso adequado do solo agrícola,
com responsabilidades compartilhadas entre as partes interessadas, em benefício da sociedade. “Não faz sentido a
Adapar possuir mais colaboradores na capital do Estado
do que na nossa região”, entende Marcio Rauber, prefeito
de Marechal Cândido Rondon.

In Memorium

Fábio Campana faleceu no sábado (29), em Curitiba.
Foi escritor, poeta, jornalista, publicitário e editor. Campana nasceu em 1947 em Foz do Iguaçu. Viveu em Curitiba desde 1960. No jornalismo, além de editor de seu blog
por 15 anos, foi editor da revista Atenção e do jornal Correio de Notícias. Atuou como colunista em vários jornais
famosos, como Gazeta do Povo e o Estado do Paraná. Foi
preso político em 1966 e em 1970. Casado com a psicóloga e professora Denise de Camargo desde 1975, Fábio
Campana deixa, dois filhos, um neto e um grande legado
para a comunicação paranaense.

In Memorium II

Faleceu no dia 27 de maio, o jornalista Sr. Ary Leonel
da Cruz, com 81 anos. Ary era empresário, trabalhou em
grandes jornais do Paraná, reconhecidamente um expert
em impressão gráfica. Dono da Helvética, trabalhada com
a maioria dos jornais impressos no Estado. O jornalista foi
o fundador do jornal Metrópole, de São José dos Pinhais.

Com covid

Presidente do Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR), o conselheiro Fabio Camargo testou positivo para
a Covid-19. A informação foi divulgada por meio de sua
conta pessoal de Twitter. De acordo com a nota, ele está
em isolamento, com quadro estável e sem apresentar sintomas graves. O texto, assinado pela equipe de Fábio Camargo, diz ainda que “ele está confiante na recuperação e
pede orações para todos aqueles que estão lutando contra o vírus da Covid-19”.
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e portais
associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
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Pato Branco recebeu as
doses da Pfizer
Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.com,br
RotARy Club de PAto bRAnCo-AMizAde

No início da tarde desta segunda-feira (31), como
anunciado pela Secretaria
Estadual de Saúde (Sesa),
chegou a Pato Branco o lote
com 1.170 doses de imunizantes da Pfizer/BioNTech.
As doses ficarão armazenadas no freezer da Secretaria Municipal de Saúde, em temperatura de 2ºC
a 8º C e devem ser aplicadas em até cinco dias, um
dos pré-requisitos da Sesa
para que Pato Branco e outros 20 municípios recebes-

sem os imunizantes neste
momento.
Os imunizantes integram a 21ª remessa de vacinas do Ministério da Saúde,
e são destinadas a grupos
prioritários, pessoas com
comormidades e deficiências permanentes.
A coordenador do Programa Municipal de Imunização, Emanoeli Stein,
pontua que a nova remessa representa a possibilidade de vacinar mais pessoas. “Estávamos com uma
dificuldade de recebimento
[dos imunizantes], cada semana chega um pouco, en-

tão, com a vinda da Pfizer
vamos conseguir vacinar
mais pessoas”, disse destacando ainda o fator de proteção da vacina que é de
aproximadamente 94%.
Emanoeli afirma que o
mais importante é desenvolver a ação de vacinação,
sem perder dose, assim um
cronograma vacinal foi estabelecido para esta semana, levando em conta também o fato do recebimento
de 940 da Covishield Covid,
desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca/Universidade de Oxford.

Cronograma de vacinação da semana
terça-feira (1º):
trabalhadores da
educação

Reciclagem, Conscientização Ambiental
para Mudar Vidas
Muitas pessoas sabem que existem
formas de reciclagem de vários materiais,
mas nem sempre sabem o que fazer com
essa informação, e foi pensando nisso que
o Rotary Clube de Pato Branco-Amizade
buscou inspiração para o Projeto Seu Lacre + Tampinha do Bem.
Em meados de maio do ano de 2018,
inspirado em um projeto similar divulgado em uma edição da revista Rotary Brasil
(http://revistarotarybrasil.com.br/), que o
clube deu início ao projeto de arrecadação,
com intuito de retirar esses materiais do
meio ambiente e ainda fazer a troca dos
produtos de reciclagem por cadeiras de
rodas a serem doadas para pessoas com
necessidade na nossa comunidade.
Dentre os materiais coletados estão lacres de alumínio (de latas de refrigerante e
afins), tampas metálicas (como as de garrafas de vidro), e tampas plásticas em geral, principalmente de garrafas PET. Logo
após a coleta, os materiais são separados e
vendidos para empresas do ramo de reciclagem, utilizando os recursos para a compra das cadeiras de rodas.
Atualmente, existem pontos de coleta espalhados por toda a cidade de Pato
Branco, principalmente supermercados
e escolas, aonde são deixados recipientes grandes (latões) e recipientes menores
(galões de água). As empresas que se disponibilizaram a fornecer seu espaço como
ponto de coleta entram em contato com
integrantes do clube sempre que estão
com seus recipientes cheios, e assim é feita a coleta e separação dos materiais, pelos próprios integrantes do clube.
Uma pergunta que é feita com frequência é o porquê de o projeto receber doações de lacres apenas, ao invés de toda a
latinha, e a resposta para isso é bem simples: as latinhas de alumínio já tem sua co-

leta e destinação realizadas pelos coletores de recicláveis na cidade!
Realizando a coleta apenas dos lacres
e tampinhas nós podemos fazer nossa parte na reciclagem e a aquisição de cadeiras
de rodas sem interferir no trabalho dos coletores! É necessário a coleta de cerca de
220kg de tampinhas plásticas, que vai de
tampas de garrafas PET, tampas de desodorantes e tampas plásticas em geral, em
média 1,5 tonelada de tampinha metálica,
ou aproximadamente 180 kg de lacres de
alumínio para a compra de uma cadeira de
rodas.
Desde seu início até hoje o projeto já
possibilitou a aquisição de cerca de 20 cadeiras de rodas, que foram distribuídas
para pessoas da comunidade pato-branquense que tem necessidade do seu uso
contínuo.
Além do projeto proporcionar aquisição de recursos para a compra e distribuição das cadeiras de rodas, temos como
objetivos a conscientização sobre a reciclagem das tampinhas e lacres (meio ambiente), e nas escolas parceiras são ministradas palestras, realizadas gincanas e outras
atividades para a conscientização e coleta
(educação ambiental). Por meio deste projeto são retirados esses materiais do meio
ambiente sendo dado um novo propósito
para eles, em transformar o que seria lixo
em uma nova possibilidade de qualidade
de vida para quem precisa.
Gostou do projeto? e tem interesse em
participar? Você pode buscar maiores informações sobre os atuais pontos de coleta e materiais que podem ou não ser doados nas redes sociais do Rotary Clube de
Pato Branco-Amizade (@rcpatobrancoamizade - Site: https://rotarypbamizade.org.
br/home-clube; Facebook: https://www.facebook.com/rcpatobrancoamizade).

Todos os professores e
funcionários de escolas
públicas e privadas do Ensino
Básico (creche e pré-escola,
ensino fundamental, ensino
médio, profissionalizante
e EJA) acima de 40 anos;
Trabalhadores da assistência
social atuantes no Cras,
Creas, casas/unidades de
acolhimento, também com
mais de 40 anos.
Local: Largo da Liberdade, das
17h até as 18h30.

Quarta-feira (2):
Forças de Segurança e
Salvamento

Para este grupo, o critério
utilizado será a listagem
encaminhada pela Secretaria
de Segurança Pública do Estado
do Paraná (Sesp), — o município
vacinará conforme os nomes
contemplados nesta lista.
Local: Largo da Liberdade, das
17h às 18h30.

Com as novas doses, Município divulgou novo
cronograma vacinal

Quinta-feira (3):
Pessoas com
comorbidades
e deficiências
permanentes acima de
35 anos
Local: Parque de Exposições,
das 8h30 às 12h. Já no
período da tarde, das 13h
às 16h30, serão imunizados
pacientes com comorbidades
e deficiências permanentes de
30 a 34 anos.

Sexta-feira (4): Pessoas
com comorbidades
e deficiências
permanentes de 25
anos a 29 anos

Local: Parque de Exposições,
das 8h30 às 12h.
A imunização dos grupos
com comorbidades também
ocorrerá nas Unidades de
Saúde, a partir da próxima
segunda-feira (7), das 13h30
às 16h30. Gestantes com 18
anos completos acima e com
comorbidades devem agendar
a vacinação pelo telefone
número 46 98421 4088.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analista de marketing
Assistente de compras
Atendente balconista
Atendente de farmácia
Auxiliar de linha de produção
Auxiliar de marceneiro
Auxiliar de padeiro
Consultor de vendas
Costureira de máquina reta
Cuidador em saúde
Fresador CNC
Operador de caixa
Operador de retro-escavadeira
Repositor em supermercados
Serralheiro
Soldador
Técnico em segurança do trabalho
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Pato Branco realiza semana alusiva ao
Dia Mundial do Meio Ambiente
MARCILEI ROSSI

Júlia Heimerdinger
julia@diariodosudoeste.com.br

A Secretaria de Meio
Ambiente de Pato Branco
está desenvolvendo a semana alusiva ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que
é comemorado no próximo
sábado (5).
Nessa
segunda-feira
(31) foi realizado a coleta
de resíduos de equipamento eletroeletrônico (REEE),
a ação ocorreu em parceria
com o Instituto Água e Terra
(IAT). Quem participou da
ação ganhou em troca uma
muda de árvore frutífera de
pitangueira ou cerejeira.
A campanha tem o objetivo de estimular o descarte correto dos resíduos
eletrônicos e incentivar o
plantio de árvores. Na última ação que aconteceu no
dia 10 de abril foram arrecadados mais de 5,5 toneladas de lixo eletrônico,
além disso foram mais de
250 mudas de cerejeiras
doadas para a população
pato-branquense.
O recebimento desses resíduos acontece de maneira
permanente na Cooperativa
dos Agentes Ambientais de
Pato Branco [situada junto ao
Aterro Sanitário Municipal].
Ao longo desta semana também será realizado
a proteção de fonte na Co-

redacao@diariodosudoeste.com.br

A Coopertradição está
desenvolvendo a campanha
“Uma saca por uma cesta”,
que acontece até o dia 11
de junho. Os cooperados podem fazer doações através
da comercialização de sacas
de cereais ou em dinheiro.
Com o valor arrecado
será realizado a compra de
cestas básicas para pessoas em situação de vulnera-
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cretária de meio ambiente.

Projetos ambientais

A coleta de resíduos de equipamento eletroeletrônico é realizada frequentemente em Pato Branco

munidade São Caetano, em
parceria com a Secretaria de
Agricultura. Além de plantios de árvores em localidades do município, e também
será feito a limpeza de trechos de rios.

Relevância da data

De acordo com a secretária de Meio Ambiente, Keli
Starck ações alusivas ao Dia
do Meio Ambiente são extremamente positivas e necessárias. “Cada ano a Organização das Nações Unidas

(ONU) estabelece um tema
distinto, neste ano o tema
é restauração de ecossistemas, por isso nossa preocupação em fazer plantio
de árvores, limpeza de rios,
para que esses ecossistemas
sejam devidamente restaurados”, informa Keli.
A secretária acrescenta que em 2021 teve início a década da restauração de ecossistemas, que
também foi instituída pela
ONU. Tendo como finalidade aumentar os cuida-

Coopertradição está realizando
campanha de arrecadação de alimentos
Redação

CIDADE

bilidade social. “O objetivo é
ajudar as pessoas que estão
necessitadas nesse momento de pandemia, passando
fome” informa Julinho Tonus, diretor-presidente da
cooperativa.
De acordo com Tonus
a intenção da cooperativa
é se reunir com as prefeituras e entidades de assistência social de cada município,
para verificar quais famílias
necessitam das doações de
cestas básicas.

O presidente acrescenta que a expectativa com a
campanha é grande, e até o
momento já foram arrecadados R$ 60 mil. Além disso, ao final da campanha,
e após a soma dos valores
coletados, a Coopertradição realizará uma doação
extra de 50%, sendo o valor total da campanha que
será revertido em cestas
básicas, que serão doadas
para entidades e famílias
da região.

dos em restaurar os ecossistemas destruídos.

Consciência
ambiental

De uma maneira geral Keli avalia a consciência
ambiental da população pato-branquense como positi-

va, porém são necessários
pontos de melhoria. “Como
descartes de móveis, por
exemplo, materiais de grande porte, principalmente
são os pontos que merecem
atenção, e que sejam feitas melhorias para garantir
um ambiente ecologicamente equilibrado”, destaca a se-

A Secretaria de Meio
Ambiente de Pato Branco
iniciou na última terça-feira
(25) a preparação da distribuição de contêineres para
a realização da coleta de lixo
reciclável em distintos bairros do município.
Com as novas unidades,
o município totaliza 530
contêineres no sistema de
coleta de material reciclável.
Keli informa que o Município está em andamento
com processo licitatório para
a castração de animais de
rua, além de atendimentos de
animais para famílias de baixa renda e de Organizações
não Governamentais (ONGʼs).
“Agora estamos recebendo as orientações de
quem pode participar, para
daqui alguns dias conseguir
prestar o serviço, estamos
trabalhando desde o começo para que essa situação
seja realmente resolvida e
que os animais voltem a serem castrados para fazer o
controle de população”, finaliza a secretária de Meio
Ambiente de Pato Branco.
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Pato-branquense
recebe pulmão
artificial e é
transferido para o
Rio de Janeiro
Primeira ECMO realizada em Pato Branco foi feita no sábado

Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.com.br

Na manhã do sábado (29), Rafael Piccolo de 30 anos, que vem
travando uma batalha contra a covid-19 há 15 dias, foi transferido
de Pato Branco para o hospital no
Rio de Janeiro.
O jovem que antes de ter o
exame positivo, fez outros dois
testes que tiveram resultado negativo, e inicialmente teve sintomas leves, apresentou agravamento do seu quadro clínico
ainda na semana passada, quando
familiares e amigos começaram a
se mobilizar para captar recursos,
pela falta de leitos para internamento via Sistema Único de Saúde (SUS) em busca de uma possibilidade na rede privada.
Ainda em Pato Branco, Piccolo foi submetido a um procedimento, ̶ o primeiro feito no município ̶, que lhe deu o suporte
pulmonar, uma vez que utilizando o ECMO (sigla em inglês para
Oxigenação por Membrana Extracorpórea), que nada mais é do que
um equipamento de alta complexi-

dade que funciona como pulmão
artificial, com a finalidade de bombear o sangue dos pacientes. Tal
intervenção foi realizada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA),
onde o jovem estava internado.
O médico pediatra Julio Cesar
Pereira Dias, que vem trabalhando
com telemedicina em todo o país
e serviu como apoio local para a
equipe carioca que é coordenada pela Ludhimila Hajjar, um dos
maiores nomes na atualidade no
tratamento da covid.
“É fantástico a melhora da oxigenação, quando o sangue completa o circuito, voltando para o
organismo”, revela Dias, avaliando
que este tratamento específico poderia ser ofertado localmente, desde que havendo equipe especializada, mas que com a referência
obtida por Pato Branco na medicina, seria sim possível. Ele também
destaca ser um procedimento de
custo elevado.

Ajuda ao
sistema público

O pediatra afirma que prestes
a completar 15 meses da pande-

mia presente na vida da população, este é o momento de se colocar em prática o que se aprendeu
durante o período.
Para Julio, é o momento de
profissionais da área privada da
saúde auxiliarem aqueles que incansavelmente vem trabalhando
no enfrentamento da pandemia.
“Para esta terceira onda, temos
que usar o que todos aprendemos.
O Poder Público fazendo o impossível que é o que os colegas vêm
fazendo, a sociedade civil de modo
geral, porque é bom para todo
mundo”, disse completando “precisamos nos doar, e isso passa por
treinamento da equipe médica, de
enfermagem, e isso pode ser por
vídeo com grandes centros.”
Ele defendeu ainda a necessidade de realização de fisioterapia respiratória para os pacientes hospitalizados. “Me chama a
atenção da ausência deste profissional para dar suporte e ajudar
na evolução dos pacientes. Temos
uma faculdade no município com
o curso e temos convênio com o
Sírio Libanês para qualificar esses
fisioterapeutas.”

Como a covid-19 acometeu Rafael
ACERVO FAMILIAR

“O Rafael ainda precisa
de muitos cuidados (...), mas
ele é forte, tem saúde, nunca
fumou”, comenta a mãe que
descreve com muitos detalhes como foi a evolução da
covid no jovem de 30 anos.
Os quase 1.300 quilômetros de distância entre Pato
Branco, onde está a mãe Maria Ribeiro Piccolo e o Rio de
Janeiro, onde está Rafael, são
encurtados pelas orações,
e por uma espécie de corrente positiva de familiares,
amigos e até mesmo de desconhecidos, que se sensibilizaram com a história.
“Achando que estava
com sintomas o Rafael fez o
primeiro teste pouco antes
do Dia da Mães, deu negativo, depois fez um novo [teste]
e deu negativo de novo”, comenta dona Maria, lembran- Rafael já havia realizado dois testes antes
do que na segunda-feira pós de positivar em 17 de maio
Dia das Mães, a esposa de Rafael teve sintomas de resfriado vindo a positivar para covid-19.
Rafael voltou a sentir alguns sintomas, na segunda-feira
(17), quando novamente buscou ajuda médica e logo iniciou o
tratamento com medicamento. Naquela mesma semana, as dores
de cabeça e no corpo se acentuar, mas com o tratamento, dias
depois chegou a afirmar para a mãe que “nem parecia que [es]
tava doente, (...), que cada dias melhorava”, segundo o que conta dona Maria.
Dias depois, o quadro de Rafael piorou e o jovem passou a
ter crises de tosse, sendo necessário o suporte de oxigênio e intubação na quinta-feira (27).
Necessitando de internamento a família começou a busca
por um leito para o jovem. “Não achamos vaga [pelo SUS], aí a
gente começou a procurar particular, foi quando apareceu essa
vaga no Rio de Janeiro”, comenta dona Maria, lembrando que
todo o procedimento de ECMO e transferência estava previsto
para a noite da sexta-feira (28), porém, não ocorreu por conta
do mau tempo.
Maria releva ainda que por se tratar de um hospital particular, a família teve que depositar uma certa quantia para garantir
a vaga para o filho, valor este que é abatido com as diárias e procedimentos para o tratamento da covid.
Da mesma forma que a família vem buscando o suporte
emocional para passar por esse momento por meio da fé, conta
com a solidariedade das pessoas por isso foi criada uma campanha. As doações podem ser feitas em http://vaka.me/2109394.
Na descrição da campanha, a família afirma que o transporte com a aeronave médica, que levou o jovem ao Rio de Janeiro,
teve valor estimado de R$ 87 mil a R$ 125 mil.
Já o custo inicial do tratamento médico no hospital é considerado em R$ 300 mil, podendo sofrer alterações de acordo
com a necessidade de procedimentos, no entanto, a família afirma que a diária é de R$ 20 mil a R$ 25 mil.
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Contas públicas têm superávit recorde de R$ 24,2 bilhões em abril
Agência Brasil
As contas públicas registraram saldo positivo em abril pelo
segundo mês seguido, segundo
dados divulgados ontem (31), em
Brasília, pelo Banco Central (BC).
O setor público consolidado, formado por União, estados e municípios, apresentou superávit primário de R$ 24,255 bilhões no mês
passado, o maior resultado positivo para o mês da série histórica do BC, iniciada em dezembro de
2001.
O resultado primário é formado pelas receitas menos os gastos
com juros, sem considerar o pa-

gamento de juros da dívida pública. Assim, quando as receitas superam as despesas, há superávit
primário.
Em abril de 2020, houve déficit primário de R$ 94,303 bilhões,
devido aos gastos extraordinários
necessários para o enfrentamento
da pandemia de covid-19.
Segundo o chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, essa mudança no
resultado em relação a igual mês
do ano passado deve se repetir
nos próximos meses. Isso acontece porque o resultado do ano passado foi impactado por aumento

de despesas públicas para enfrentar a pandemia, recessão econômica e adiamento de pagamento de
impostos.
No primeiro quadrimestre,
houve superávit primário de R$
75,841 bilhões, contra o déficit
de R$ 82,583 bilhões, de janeiro a
abril de 2020.
Em 12 meses, encerrados em
abril, as contas acumulam déficit
primário de R$ 544,526 bilhões, o
que corresponde a 7,08% do Produto Interno Bruto (PIB), a soma
de todos os bens e serviços produzidos no país. Em dezembro, essa
porcentagem era de 9,44% (R$

de R$ 1,444 bilhão.
As empresas estatais federais,
estaduais e municipais, excluídas
as dos grupos Petrobras e Eletrobras, tiveram superávit primário de
R$ 1,019 bilhão no mês passado.

702,950 bilhões), devido aos déficits causados pela pandemia.
A meta para o déficit primário
do setor público consolidado é de
R$ 250,89 bilhões este ano.

Resultado mensal

Resultado nominal

No mês passado, o Governo
Central (Previdência, Banco Central e Tesouro Nacional) apresentou superávit primário de R$
16,265 bilhões. Os governos estaduais também contribuíram para
o resultado positivo no mês passado e registraram superávit de R$
5,528 bilhões. Os governos municipais apresentaram saldo positivo

Em abril, o superávit nominal,
formado pelo resultado primário e
os gastos com juros, ficou em R$
29,966 bilhões, contra o déficit de
R$ 115,820 bilhões em igual mês
de 2020.
Em 12 meses, houve déficit
nominal de R$ 827,224 bilhões,
ou 10,76% do PIB.

Projeção do Focus para o PIB de 2021 passa de +3,52% para +3,96%
Estadão Conteúdo
Os economistas do mercado
financeiro alteraram suas projeções para o Produto Interno
Bruto (PIB) em 2021. Conforme
o Relatório de Mercado Focus,
a expectativa para a economia

este ano passou de alta de 3,52%
para elevação de 3,96%. Há quatro semanas, a estimativa era de
3,14%.
Para 2022, o mercado financeiro alterou a previsão do PIB de
alta de 2,30% para 2,25%. Quatro

semanas atrás, estava em 2,31%
No Focus divulgado nesta
segunda-feira, a projeção para
a produção industrial de 2021
seguiu em alta de 5,50%. Há
um mês, estava em elevação de
5,03%. No caso de 2022, a esti-

mativa de crescimento da produção industrial seguiu em 2,30%,
ante 2,00% de quatro semanas
antes.
A pesquisa Focus mostrou
ainda que a projeção para o indicador que mede a relação entre

Mercado Agropecuário

Indicadores Econômicos
BOVESPA

31/05/21

CÂMBIO

31/05/21

DÓLAR COMERCIAL

INDICE BOVESPA
Alta: 0,52%

126.215 pontos

Volume negociado: R$ 21,86 bilhões
124.031 122.987 123.989 124.366 125.561 126.215

EURO
Var. maio: -3,81%
R$ 5,224
R$ 5,225

Alta: 0,21%
Compra
Venda

EURO TURISMO

Var. maio: -3,17%
R$ 5,2316
R$ 5,2322

24/05

25/05

26/05

Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Bradesco PN
Viavarejo ON
Cosan ON
IRB Brasil ON
Raiadrogasil ON

27/05

28/05

%
-0,44%
+2,86%
-0,30%
-0,23%
+2,04%
+6,61%
-1,00%
+3,11%

31/05

R$
26,87
114,78
29,54
26,48
12,98
23,37
5,94
28,18

BOLSAS NO MUNDO
Dow Jones (28/05)
Londres (28/05)
Frankfurt
Tóquio

%
34.529,45
7.022,61
15.421,13
28.860,08

OURO - BM&F
31/05

+0,19
+0,04
-0,64
-0,99
var. dia

R$ 316,00 /grama

-1,06%

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

Alíquota
%
7,5
15
22,5
27,5

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

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

Var. maio: -4,04%
R$ 5,02
R$ 5,47

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

109,49
0,70
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$ 0,0478
R$ 7,44
R$ 0,055

US$ 1 É IGUAL A:

REAJUSTE ALUGUÉIS

BASE (R$)

MÊS
Fev/21
Mar/21

Iene
Libra esterlina
Peso argentino

DÓLAR TURISMO

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

POUPANÇA, TR

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
MAR
ABR %m %ano
Paraná
1.770,20 1.806,60 2,06 5,03
Norte
1.807,42 1.823,31 0,84 3,28
Noroeste 1.678,03 1.738,87 3,63 11,02
Oeste
1.812,43 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
12,20
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$
175,00
168,00
167,00
167,00
167,50
167,00

SEM
-0,6%
-2,3%
-1,8%
-1,2%
-1,5%
-2,3%

30 d.
-2,8%
-4,0%
-1,8%
-1,5%
-1,5%
-1,8%

-2,3%
-6,0%
-6,5%
-6,0%
-6,0%
-4,1%

-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)

31/05
3.206,60
316,15
877,41
504,12

DIA
-0,22%
-0,30%
0,03%
-0,64%

MÊS
1,11%
1,02%
12,12%
-2,50%

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

31/05/21

média
var.
var.
var.
PR - R$
diária
7 dias 30 dias
SOJA
saca 60 kg
156,41
-0,6%
-1,1%
-2,3%
MILHO
saca 60 kg
83,53
-0,1%
-1,9%
-13,9%
TRIGO
saca 60 kg
82,26
0,0%
-0,1%
-9,2%
FEIJÃO CAR.
saca 60 kg
265,55
2,4%
1,6%
-0,3%
FEIJÃO PRETO
saca 60 kg
250,20
1,3%
-2,3%
-0,9%
BOI GORDO
arroba, em pé
292,43
0,0%
-0,2%
-2,2%
SUÍNO
kg, vivo
5,75
0,9%
-8,6%
-18,9%
ERVA MATE
arroba
22,53
0,0%
0,0%
-0,6%
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$
156,00
84,00
82,00
300,00
4,50
-

Pato B.
R$
156,50
84,20
82,00
240,00
230,00
290,00
17,00
-

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

*28/05/21
MILHO

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

FECH.
1.530,50
1.482,00

*DIF. 1 SEM.
-6,50
0,3%
-5,25
0,7%

1 MÊS
1,1%
1,8%

jul/21
ago/21

395,50
396,50

5,20
4,70

-0,9%
-0,4%

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

Cont.
jul/21
set/21

FECH.
656,75
573,25

*DIF. 1 SEM.
-7,75 -0,4%
-12,25
0,0%

1 MÊS
2,0%
0,3%

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

FARELO - US$ por tonelada curta (907,2kg)
-6,2%
-4,7%

jul/21
663,50 -12,75 -1,6%
* Ontem (31/05) foi feriado nos EUA

-8,2%

*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.

31/05/21

SOJA - saca 60kg

%
0,5000
0,5000

TR MÊS

OUTRAS MOEDAS X REAL

Var. maio: -4,02%
R$ 5,02
R$ 5,49

Baixa: 0,18%
Compra
Venda

Var. maio: -2,48%
R$ 5,93
R$ 6,69

Alta: 0,15%
Compra
Venda

DÓLAR PARALELO
Baixa: 0,18%
Compra
Venda

Var. maio: -1,56%
R$ 6,3972
R$ 6,4000

Alta: 0,37%
Compra
Venda

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Alta: 0,08%
Compra
Venda

a dívida líquida do setor público
e o PIB para 2021 foi de 63,75%
para 63,35%. Há um mês, estava em 65,00%. Para 2022, a expectativa passou de 66,00% para
65,80%, ante 66,30% de um mês
atrás.

Cont.
mai/21
jul/21

FECH.
162,35
164,30

*28/05/21
ALGODÃO

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

*DIF. 1 SEM.
7,00
8,2%
7,00
8,0%

1 MÊS
12,5%
12,6%

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

Cont.
FECH.
*DIF. 1 SEM.
jul/21
82,12
-0,49 -0,8%
* Ontem (31/05) foi feriado nos EUA

1 MÊS
-8,3%

*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

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

MÊS
4,5%
2,9%

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica)

46 - 3220 - 2066
1,62
0,89

2,3%
2,8%

8,5%
7,8%

set/17
dez/17

151,25
156,90

-3,45
-2,20

-0,2%
0,3%

-8,2%
-7,8%

regional
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São João desenvolve plano de retomada da economia
A iniciativa — desenvolvida em parceria entre o Sebrae, a Prefeitura e a Associação Comercial e Empresarial — busca mais
efetividade na gestão da crise e da retomada da economia no município
Paloma Stedile
paloma@diariodosudoeste.com.br

Na última sexta-feira
(28) foi publicada, na página do Facebook da Prefeitura de São João, a pesquisa “Impactos econômicos
da covid-19”, destinada aos
empresários e empresárias
do município.
A iniciativa — que deve
ocorrer pelos próximos 30
dias — faz parte do Plano
de Retomada da Economia
de São João, a qual vem sendo desenvolvida há cerca de
dois meses pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae),
Associação Comercial e Empresarial (Acesj) e prefeitura.
“No início de janeiro,
o prefeito Clóvis Cuccolotto; o vice Valdir Wiesenhutter; e o presidente da Acesj,
Tiago Roberto Wiesenhutter souberam que o Sebrae
estava com um programa
de retomada da economia
e vieram até nós, solicitando a realização desse projeto em São João”, conta a
gestora de negócios insti-

tucionais e liderança Regional Sul do Sebrae/PR, Maria
Auria Mülhmann.
A gestora informa que o
projeto começou no município no mês de março, com a
reunião de alinhamento junto aos secretários do município e a definição da escolha de alguns nomes a
serem convidados para fazer parte da retomada.
“Nesse momento também foi convidado, de forma
geral, por meio de chamamento, 26 líderes públicos
e privados, que estivessem
afim de estar conosco nessa
jornada, que estiveram nessa semana em reunião conosco, na Acesj”.

Como funciona

De acordo com Maria
Auria, o programa de retomada da economia é composto de diagnóstico, consultoria, treinamento e
capacitação, buscando mais
efetividade na gestão da crise e da retomada da economia no município; fortalecimento das instituições
públicas e privadas no en-

DouglAS NuNES/RáDio São João

O projeto começou em São João no mês de março

frentamento dos desafios
gerados pela crise covid-19;
e mais assertividade nas
ações e em eventuais correções de rumos.
Ainda, “tem como objetivo preparar o Município
para futuros eventos do gênero [cidade mais resiliente]; eficiência, eficácia e efetividade nas ações, porque
trabalha dados e pesquisas
com os empresários locais”,
completa.

Realeza adota o Plano de Retomada
da Economia
Assessoria
Realeza integra esforços de lideranças e vive um
desafio voluntário para a
transformação do presente
e do futuro. São ações que
fazem parte do Plano de Retomada da Economia que
une a Prefeitura Municipal e
o Sebrae Paraná. Uma iniciativa que tenta reverter a tendência de impactos negativos da covid-19 no Produto
Interno Bruto (PIB) no município e seus impactos. Os
trabalhos do Plano de Retomada iniciaram em março

deste ano e envolvem a capacitação do Grupo Gestor
da Força Tarefa de Potencialização da Economia.
Para o prefeito Paulo
Cezar Casaril a economia
vem enfrentando desafios
grandes a partir da pandemia. “Tivemos cerca de 30
falecimentos, o que é algo
irreparável e que machuca
nossas famílias e, ao mesmo tempo nos deparamos
atividades que enfrentam
sérias dificuldades como
as dos setores de eventos, de alimentação, aca-

demias e hotelaria. Outros
até vivem momento positivo como supermercados e
farmácias.”
O fato é que, frisa o
prefeito, que não podemos
nos desanimar e temos que
entender que a pandemia
passará e devemos, muito antes disso, traçar estratégias e adotar ações para
uma aceleração na retomada econômica, o que é positiva, também, no campo
social pois interfere na geração de empregos e melhores salários.

No momento, conforme
a gestora, o município está
na primeira das três etapas,
que consiste na capacitação
e na sensibilização dos líderes [preparação], para o início dos trabalhos.
“Também iniciamos na
última semana pesquisa
com 346 empresas e produtores rurais de São João.
Junto a isso já estão sendo
feitos todos os comparativos
dos indicadores econômicos

e sociais do município, em
relação aos municípios vizinhos e municípios de pequeno porte, como é São João”.
Maria Aurea diz que,
após a pesquisa, “serão
identificados quais são os
setores prioritários e aonde
é que estão sendo afetados
pela covid-19 ou se têm alguns setores. Em cima disso
será feito o Plano de Retomada com base empresarial,
que deve seguir até março

de 2022”.
Para o presidente da
Acesj, Tiago Roberto Wiesenhutter, essa parceria está
sendo importante, em que
o Município disponibiliza financeiramente parte de um
valor, e a outra parte está
sendo custeada pelo Sebrae.
Segundo ele, com a pesquisa de mercado, será possível verificar como o município responde à vinda da
covid-19. “Após pesquisa de
mercado, vamos trabalhar
em cima de estatísticas e
ver o que será possível fazer
para a retomada da economia. Também vamos buscar
o que pode ser agregado no
município, como por exemplo o turismo, a fim de que
São João possa se desenvolver mais”, observa.
Além de São João, conforme a gestora, há outros
municípios que estão participando da retomada [de
forma isolada]: Mangueirinha, União da Vitória e Realeza — que ocorrem simultaneamente. Está em
negociação também Pato
Branco.
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Representantes da Renovigi,
E3 Engenharia e família
rotária, em visita ao
Diário do Sudoeste

Luana e Silvano Perusso com
as filhas Laura e Helena.
Foto Chicoski Digital

Elenara Simone Giasson nas lentes
da Foto Chicoski Digital

~
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foto do diA
Vilson Bonetti

Pato Branco
com suas
cores e linhas
arquitetônicas,
vistas ao longo da
avenida Tupi em
direção ao centro
da cidade.

Artigo
Antes de cruzar uma velha ponte de ferro, olhe bem
Rosel Antonio Beraldo e Anor Sganzerla
A semana que ora é dedicada ao meio
ambiente de 2021, podemos afirmar acontece num panorama totalmente atípico,
fora da curva e que afeta sim todas as nossas relações, se alguém ainda pensa ou age
achando que não tem nenhuma parcela de
atuação nessa questão está extremamente
enganado, mais uma vez é preciso reafirmar
como nos lembra de modo magistral o Papa
Francisco, “tudo está ligado a tudo, o todo é
mais importante do que as partes”. No atual estágio pandêmico do século, uma relação pouco ou quase nada explorada e muito
menos ainda levada a sério, é a união da covid-19 com a tragicidade ambiental global,
todo sistema político ou econômico fez e faz
muito mal ao meio ambiente, basta vermos
isso na história nua e crua; aquilo que nos
forçaram a esquecer ainda permanece latente em nosso interior, é o fato de que somos muito posteriores à natureza.
O meio ambiente global do ano de 2021
não é nenhum pouco aquilo que realmente
gostaríamos de ter, profundamente machucado, alterado, posto à duras provas nas últimas décadas, uma relação marcadamente
hostil por parte dos seres humanos, pode-se
mesmo professar que ela é antiética quase
ao extremo, dependendo do ângulo que se
analisa a questão; ao se matematizar o meio
ambiente no sentido de que ele tudo pode
prover até o infinito se revelou um erro de
graves proporções, hoje se sabe que ele é finito e que exige sim cuidados. Hoje sabemos que o meio ambiente, assim como as

criaturas extra-humanas são seres éticos e,
portanto, são detentores de direitos, merecedores de respeito e dignidade; alcançar a
consciência de que somos parte dessa teia
vivencial não ocorre num piscar de olhos,
precisa sim de esforço, compreensão, cumplicidade e menos a ganância.
Muitas crianças já em tenra idade, para
as quais deixaremos o Planeta futuramente, já agora nos questionam abertamente
sobre a situação ambiental ter atingido níveis críticos, bem como todos os tipos de
perigos inerentes, elas têm percebido com
nitidez de que nem tudo que os seres humanos fazem para com o meio ambiente é
saudável, assim como notam que poucos estão usufruindo demais da usurpação criminosa dos bens naturais, enquanto milhões
de seres humanos, assim como toda a biodiversidade tem pagado um preço enorme.
Assim não precisamos ser gênios para entendermos que hoje para fazer o mal de proporções inimagináveis precisa-se apenas de
algumas pequenas atitudes insanas e irresponsáveis, trazendo assim enormes desafios
futuros para quem quer que seja; não sejamos atrasados no pensar, hoje tudo o que
diz respeito à sobrevivência está em risco.
Caso tudo esteja em perigo, um novo paradigma deve ser proposto de modo amplo,
mesmo que isso seja uma aventura incerta, é preciso ser colocado em pratos limpos
para todos, sejam crentes ou não crentes na
questão ecológica, seu nome: Responsabilidade glocal, em poucas palavras ela pode

assim ser traduzida do seguinte modo: a selvageria impetrada por séculos deve dar lugar à solidariedade para com todas as espécies, o tempo de pensar apenas no eu, me,
mim, comigo acabou, ele deve ser agora o
do nós; o paraíso descrito do livro do Gênesis provavelmente jamais poderá ser reconstruído em sua plenitude, entretanto em
conjunto temos muitas armas que precisam
ser reativadas e postas em prática para fazer o bem, isto é, capacidade, inteligência,
sobriedade, humildade, para remediarmos
aquelas muitas questões nocivas que tentam nos destruir todos os dias.
Brasil e o meio ambiente: Quem se atreve em sã consciência dizer que ele está são
e salvo, belo e formoso, gerando novas formas de vida para todos? A grande maioria
ao que tudo indica, não faz essas e tantas
outras perguntas que estão na pauta diuturnamente, todos experimentam na carne as
várias transformações do meio ambiente,
as causas verdadeiras do desastre ambiental são deixadas de lado sem nenhum pudor,
o maior estardalhaço é dirigido sempre para
que o novo normal reine absoluto entre nós,
mas esse novo normal não se efetivará senão se der uma olhada pelas práticas humanas impiedosas dos últimos tempos. O novo
normal, será resolver de uma vez por todas
as questões fundamentais que dizem respeito a continuação da vida no Planeta; o novo
normal deverá levar em conta que antes de
tudo, o mais importante é não se ter a morte do meio ambiente.

Bioeticamente, a questão meio ambiente é vital para a existência em seu sentido
mais amplo possível, seja ela dos humanos, seja dos extra-humanos, um sem o outro não pode resistir; por isso então nada
melhor do que um meio ambiente integral
sadio, com uma explosão de biodiversidade
por todos os lados, exercitarmo-nos na arte
da compaixão para com os outros seres que
não tem a mesma capacidade que nós, mas
que de alguma forma sabem que nós humanos agimos na maioria das vezes de modo
cruel, frio e estúpido. Os efeitos de um meio
ambiente sujo e deteriorado já estamos sentindo sob variadas formas e intensidade, um
não entendimento humano nos últimos séculos procurou caminhar numa só direção,
um apetite cada vez mais voraz e rejeitou
categoricamente a prudência, o limite, a humildade, a sensatez; aquilo que muitos acreditaram ser uma virtude para uma vida feliz, transformou-se agora num pesadelo, por
isso um bom início do novo normal é: comida sem veneno, ar puro, água limpa, florestas em pé, isso sim são vacinas eficazes e fazem bem.
Rosel Antonio Beraldo, mora em VerêPR, Mestre em Bioética pela PUCPR,
Especialista em Filosofia pela PUC-PR;
Anor Sganzerla, de Curitiba-PR, é Doutor e
Mestre em Filosofia, é professor titular de
Bioética na PUCPR

VARIEDADES

A12

diariodosudoeste.com.br 1º de junho de 2021
WWW.SIMEPAR.BR

PATO BRANCO
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CAÇA-PALAVRA
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.

O lado obscuro de todos nós
Como todos sabem, existem sentimentos BONS e RUINS. Dependendo da
VISÃO de mundo e da POSTURA que adotamos, podemos atingir os outros
e arruinar a nós mesmos. Quais seriam, portanto, os TRAÇOS de uma personalidade autodestrutiva? Veja alguns exemplos CLÁSSICOS:
• GANÂNCIA: trata-se da insatisfação com AQUILO que se tem, focando
sempre o que AINDA não conseguiu;

• INVEJA: não suportar o sucesso
ALHEIO, desejando-o para si;
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Se puder vá ao cinema ou teatro
e terá oportunidade de aprender
alguma coisa boa enquanto se
diverte em companhia das pessoas que estima ou de alguém
especial.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

PEIXES 20/02 A 20/03

Dia em que receberá o amor puro,
verdadeiro e desinteressado de
amigos e entes queridos. Contudo, terá algumas diﬁculdades com
os ﬁlhos aborrecimento com os
pais.

Dia em que poderá prosperar
pela inﬂuência do cônjuge, trazer
e ter sucesso nas pesquisas e em
tudo que está relacionado com o
ocultismo. Todavia, evite a precipitação, tome cuidado com seu
dinheiro.

CÂNCER 21/06 A 20/07

• arrogância: colocar-se
ACIMA de qualquer PESSOA,
superestimando as qualidades ou
BENS que possui.
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O bom aspecto astral denota neste dia lucros e adiantamentos pela
perspicácia nos negócios, por meio
dos pais ou por personalidades
governamentais.

Amigos lhe darão alguns desgostos
e a pessoa amada poderá ressentir-se de falta de atenção. Cuide para
que seu poder de concentração e
discernimento esteja favorecido e
aprimorado.

Atritos com parentes, perda de amizades e o sistema nervoso um tanto
quanto agitado estão previstos para
você neste dia. Aja com perícia e inteligência, que terá um dia razoavelmente bom.

• mesquinhez: é o OPOSTO de ser
visionário, tendo uma perspectiva
limitada;
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TOURO 21/04 A 20/05

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

GÊMEOS 21/05 A 20/06

• APATIA: desmotivação para iniciar ou LEVAR
projetos ADIANTE;
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Dia em que terá muita paz íntima e
que deverá colaborar decisivamente na solução de seus problemas ﬁnanceiros e proﬁssionais. Melhora
da saúde.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12
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Solução

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

LEÃO 22/07 A 22/08
Presságios dos mais favoráveis a
você. Propício aos encontros amorosos, para reatar velhas amizades,
para harmonizar-se com parentes
e para entender-se perfeitamente
com os amigos. Êxito proﬁssional e
social.

VIRGEM 23/08 A 22/09
Dedicar-se a rotina é o melhor que
pode fazer neste dia. Terá uma ideia
feliz a respeito dos seus próprios assuntos. Adote uma atitude mental
otimista e tudo sairá bem.

LIBRA 23/09 A 22/10
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Sua possibilidade de êxito será ampliada hoje, de acordo com a disposição que levantar para o trabalho.
Enfrente as pequenas diﬁculdades
com entusiasmo. Não esmoreça.
Fase excelente.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Fase propícia com oportunidades
de aprimoramento pessoal, mental,
intelectual e psíquica. Suas ideias
serão analisadas por pessoas amigas e alcançarão êxito.

BOLETIM COVID-19

SEGURANÇA
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Acusado de arrombar posto morre em
confronto com a Polícia Militar
Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de arrombamento, na madrugada de segunda-feira (31),
em um posto de combustíveis, localizado às margens
da PRC-280, na cidade de
Renascença. Dois homens
foram presos e quatro fugiram por um matagal, onde
um deles morreu em confronto com os policiais.
Participaram da ação equipes de Rádio Patrulha, Rotam e Serviço Reservado do
21º BPM, que recuperaram
cerca de R$ 11 mil furtados
do estabelecimento.
Segundo a Polícia Militar, após receberem informações do arromba-

mento, se deslocaram
para o local e avistaram
seis homens com mochilas no pátio do posto de
combustíveis. Dois deles
foram abordados e quatro fugiram com um Fiesta, cor prata. Durante a
perseguição, em direção a
Marmeleiro, eles abandonaram o veículo e fugiram
por um matagal.
Durante as buscas no
matagal, um dos envolvidos entrou em confronto
com os policiais e foi baleado. O Samu foi acionado,
mas quando chegou ao local constatou que o homem
já estava morto.
Os dois presos pelos policiais no posto de combustíveis informaram que havia
um Honda HRV, cor bran-

PLANTÃO
Preso em festa
com arma

DIVULGAÇÃO

ca, dando apoio ao furto.
No local indicado por eles,
foi encontrado o automóvel com o motor ligado e
o motorista empreendeu
fuga, abandonou o carro e
fugiu a pé, mas foi localizado e preso.
Outros três homens,
que fugiram pelo matagal,
não tinham sido localizados até o fim da tarde de
segunda-feira.

O dinheiro que
foi recuperado pela
Polícia Militar

PAULO TESSARO/TV SUDOESTE

Os dois
caminhões
incendiaram
após a
colisão

Pato Branco buscar o caminhão e no retorno sofreu o
acidente fatal.
A ocorrência foi aten-

dida pela Polícia Rodoviária
Estadual (PRE). Um perito do
Instituto de Criminalística fez
o levantamento do acidente.

Posteriormente, os corpos
dos caminhoneiros foram
encaminhados para necropsia no Instituto Médico Le-

gal (IML) de Pato Branco.
Outro acidente com
mortes tinha ocorrido no sábado, por volta das 19h30,
em Cruzeiro do Iguaçu. Um
Golf, com placas de Francisco Beltrão, conduzido por
Ivonir Gava, 32 anos, saiu da
pista, caiu em uma ribanceira e colidiu contra árvores. O
condutor e o passageiro Ângelo Gabriel Gava, 17 anos,
morreram. Já a passageira
Gisele Pedrina Ferreira, 25
anos, sofreu ferimentos graves e foi encaminhada para
receber cuidados médicos.
Os corpos de Ivonir e Ângelo foram encaminhados para
necropsia no IML de Francisco Beltrão. (AB)

Casal denunciado por tráfico é condenado a quase 220 anos de prisão
Em Santo Antônio do
Sudoeste, o Ministério Público do Paraná (MPPR) obteve a condenação de um
casal denunciado por tráfico
de drogas, associação para
o tráfico, comércio ilegal
de armas de fogo e outros
crimes. O homem foi sentenciado a 131 anos e dois
meses de reclusão em regime fechado e a mulher a 88
anos e quatro meses de reclusão, somando juntos quase 220 anos de prisão.
A Justiça determinou
ainda multas para cada um
dos réus e a perda da residência do casal, que servia
de base para as ações criminosas, além de outros bens,
como veículo, motocicleta
esportiva, notebook, aparelhos de telefone celular e dinheiro em espécie. Os dois

começaram a ser investigados em 2017, pela Promotoria de Justiça de Santo Antônio do Sudoeste, com apoio
da Agência Local de Inteligência da 3ª Companhia da
Polícia Militar. Foi apurado o
envolvimento deles com uma
facção criminosa que age
a partir de unidades prisionais. O homem seria o “chefe” da organização na cidade.
Na denúncia, apresentada pelo MPPR em 2019,
são citados 16 fatos criminosos que teriam sido praticados pelo casal, que ainda ostentava um padrão de
vida luxuoso nas redes sociais. Como destaca o Juízo
da comarca na decisão, os
dois eram “os responsáveis
pelo abastecimento de drogas na cidade, compravam
de um fornecedor maior e

revendiam para os seus associados disseminarem na
região. Possuíam clientela

A Polícia Militar foi informada, sábado à noite, que
havia uma festa com aglomeração de pessoas na comunidade de Passo Fundo,
em Coronel Domingos Soares. Equipes policiais foram
ao local e abordaram um homem, que estava com uma
espingarda calibre 32, cinco munições de calibre 30 e
outras 11 de calibre 38. Ele
foi entregue, juntamente
com a arma e as munições,
na Delegacia da Polícia Civil de Palmas. Outras nove
pessoas, que estavam na
festa, foram encaminhadas
para confecção de Termo
Circunstanciado por descumprimento de medida de
combate ao coronavírus.

Embriaguez ao
volante

Caminhoneiros morrem em grave acidente na PRC-280
Um grave acidente na
tarde de domingo (30) na
PRC-280, em Vitorino, causou a morte de dois caminhoneiros. A colisão transversal, seguida de incêndio,
envolveu dois caminhões,
um com placas de Palmas,
dirigido por Rodrigo Menegazzi, 30 anos, e outro (Scania), placas de Caibi (SC),
conduzido por Elbio Luiz
Frank, 59 anos.
Após a colisão, os dois
veículos incendiaram e foi
acionado o Corpo de Bombeiros para apagar as chamas. Os dois motoristas
morreram
carbonizados.
Rodrigo, que residia em
Marmeleiro, teria vindo a
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fixa, o que permitia ter um
ʻestoqueʼ de drogas em sua
própria residência, na certe-

za que venderia tudo, tirando um lucro desmedido com
o narcotráfico”. (MPPR)

Durante operação domingo à noite, em São João,
com relação ao decreto que
determina o isolamento social a partir das 20 horas, a
Polícia Militar abordou um
Gol e o motorista foi submetido ao teste de etilômentro,
que confirmou a embriaguez
ao volante. Além disso, ele
não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
O motorista do Gol foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Pato Branco para
as providências cabíveis ao
fato.

Tráfico de drogas

A Polícia Militar realizava patrulhamento domingo
à noite no bairro Miniguaçu,
em Francisco Beltrão, quando abordou um veículo e
encontrou duas porções de
cocaína. A princípio, o condutor alegou ser usuário,
mas depois confirmou que
iria entregar a droga para
um masculino. Na casa dele,
os policiais encontraram
mais nove porções de cocaína e 26 gramas de maconha. O preso e as drogas foram entregues na Delegacia
da Polícia Civil para as devidas providências.

Acusado de
roubo

Após uma denúncia
anônima, a Polícia Militar
prendeu um homem, no último sábado, no bairro Nossa
Senhora Aparecida, em Chopinzinho. Havia um mandado de prisão contra ele,
expedido pela Vara de Execuções Penais de Francisco
Beltrão pelo crime de roubo.
O preso foi conduzido ao Pelotão da Polícia Militar para
a confecção do Boletim de
Ocorrência e depois encaminhado ao Departamento Penitenciário (Depen), em Pato
Branco, estando à disposição
da Justiça.
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JoGo LIMpo
Agüero no
Barcelona

O Barcelona oficializou na segunda-feira o
que o mundo já sabia: Kun
Agüero será seu centroavante no início da próxima temporada. O atacante assinou o contrato até
junho de 2023 e formará
dupla argentina com o astro e amigo Messi. O técnico Pep Guardiola, que dirigia Agüero no Manchester
City, fez a “fofoca” antes da
decisão da Liga dos Campeões, ao afirmar que o
goleador “vai jogar com o
melhor do mundo.” O treinador espanhol é muito fã de Messi, com quem
brilhou no clube catalão,
e acabou antecipando o
anúncio oficial. Em suas
redes sociais, o Barcelona
anunciou o acordo no estilo grito de gol, com um
“Agueroooooooooo”. Depois, revelou os detalhes
da contratação. O clube
vai esperar o fim do contrato com os ingleses, dia
1° de julho. Serão duas
temporadas firmadas e
multa de 100 milhões de
euros. Agüero passou os
últimos dez anos no City,
no qual se tornou o maior
artilheiro do clube, com
260 gols. Aos 32 anos, vai
à Espanha para tentar repetir a façanha. O Barcelona confia muito em uma
parceria de sucesso ao
lado de Messi.

Coritiba

A equipe coxa-branca
foi a campo na manhã de
segunda-feira (31), abrindo uma semana cheia de
trabalho. O time alviverde se prepara para encarar o Botafogo, adversário
do próximo sábado, dando sequência ao Campeonato Brasileiro da Série
B. Os atletas que atuaram
durante todo o jogo na vitória contra o Avaí, se reapresentaram com atividades regenerativas. Já
quem não jogou ou entrou
no decorrer da partida, realizou trabalhos em campo. Uma das novidades
da reapresentação ficou
por conta dos trabalhos
ligados ao departamento de fisiologia. Em constante processo de atualização, o setor iniciou o dia
com avaliações realizadas
em um novo equipamento
bioquímico, que permite a
análise de marcadores de
inflamação muscular gerado pelo desgaste do jogo.
Trata-se de uma nova conquista para o clube, com a
intenção de otimizar processos internos de avaliação. Nesta terça-feira, a
equipe alviverde volta aos
trabalhos, novamente no
Centro de Treinamento da
Graciosa.
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Taekwondo vitorinense é campeão do
Paranaense de Poomsae online
Divulgação

A equipe de Vitorino sagrou-se campeã geral com 172 pontos

A equipe Sales Taekwondo
Team, de Vitorino, sagrou-se, no último dia 23, campeã geral do Campeonato Paranaense de Poomsae
online. Na primeira fase, 35 atletas
vitorinenses representaram a equipe, com excelentes resultados: 16
atletas ficaram em primeiro lugar,
nove em segundo e cinco em terceiro, somando 172 pontos para conquistar o primeiro lugar geral da
competição. Em segundo lugar ficou
a equipe Madureira Taekwondo de
Londrina, com 125 pontos, seguida
pela Associação Desportiva Taegeuk
de Francisco Beltrão com 82 pontos,

Academia Dfighr Lutas de Londrina
e Academia Rodrigo Ferla de Curitiba, ambas com 48 pontos. Foram
177 atletas inscritos nas categorias
individuais e 28 nas categorias par
e trio. Ao todo, a competição contou
com 14 equipes do Estado.
De acordo com o professor Rafael Sales, neste ano a competição
acontecerá em três fases de forma
remota e ao vivo. Em cada uma delas, os alunos irão receber certificado digital. Em agosto, na última etapa, será realizada a soma das notas,
que definirá os três primeiros colocados de cada categoria, que rece-

berão medalha. As 15 maiores médias do evento ganharão um Dobok
(roupa do taekwondo).
Sales afirmou que as competições vêm sendo de forma remota devido à Pandemia do coronavírus. “São tempos difíceis que todos
estamos enfrentando. Devemos nos
cuidar, cuidar do próximo e principalmente da nossa saúde. Estar bem
fisicamente e mentalmente é uma
grande vantagem no combate a covid-19”, destacou.
Com esse resultado, a equipe
de Vitorino sagrou-se tetracampeã
das competições online realizadas

pela Federação Paranaense de Taekwondo. Segundo Sales o Poomsae
é uma série de movimentos para as
técnicas de ataque e defesa, que exige coordenação motora, expressão
corporal e muita concentração. Durante os treinos todos os protocolos
de segurança e enfrentamento contra a covid-19 são seguidos.
Sales Parabeniza todos os seus
alunos pela excelente participação.
Ele agradece também o apoio incondicional dos pais e deixa seu agradecimento para o prefeito de Vitorino
Marciano Vottri e o diretor de Esportes Vanderson Echer. (Assessoria)

Conmebol revela ter recebido garantias do Brasil por Copa América
Estadão Conteúdo
O paraguaio Alejandro Domínguez agradeceu ao Brasil por se colocar à disposição para ser a sede
da Copa América após desistências
de Colômbia e Argentina, por causa
de problemas internos e da pandemia da covid-19, respectivamente.
O presidente da Conmebol revelou
que o governo do País deu garantias
para a organização do evento.
“O presidente (Rogério) Caboclo conversou com o presidente Jair

Bolsonaro, que apoiou a iniciativa
de imediato, com o aval dos Ministérios da Casa Civil, da Saúde, das
Relações Exteriores e da Secretaria
Nacional do Esporte”, afirmou Alejandro Domínguez
O dirigente da Conmebol foi
além: “O governo brasileiro demonstrou agilidade e capacidade de decisão em um momento fundamental para o futebol sul-americano”,
acrescentando que “o Brasil vive um
momento de estabilidade.”

Autoridades sanitárias da Argentina não admitiram a realização da Copa América em seu país.
Sem saída, a Conmebol apelou ao
Brasil, que mesmo ainda registrando alto número de infecções e mortes diárias, se prontificou a ser sede
do torneio originalmente marcado
para começar no dia 14 de junho.
“O Brasil tem comprovada infraestrutura e experiência acumulada recentemente para organização
a competição”, enfatizou Domín-

guez, lembrando da Copa do Mundo de 2014, dos Jogos Olímpicos
de 2016 e também da final da Libertadores, em janeiro
Agora, os dirigentes definem
quais estádios serão sede dos jogos Neo Química Arena, Allianz Parque, Maracanã, Beira-Rio, Mineirão
e Mané Garrincha estão contados.
A ideia e evitar muito deslocamento com as delegações. Brasília deve
ser sede de abertura e a final seria
no Maracanã.

Inter empata e vê a pressão aumentar em Ramírez
Estadão Conteúdo
O Internacional caminhava para
uma vitória tranquila no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, após abrir 2
a 0, mas levou empate do Sport na
estreia do Campeonato Brasileiro e
viu a pressão aumentar em cima do
técnico Miguel Ángel Ramírez com
a igualdade por 2 a 2, no domingo.
Edenílson (em cobrança de pênalti) e
Rodrigo Lindoso (cabeça) anotaram
para o atual vice-campeão nacional,
mas os veteranos Thiago Neves (também de pênalti) e André, com auxílio
do VAR, deixaram tudo igual.
O empate deixou o Internacio-

nal na 11ª colocação com um ponto,
enquanto que o Sport ficou em oitavo com a mesma pontuação. Esse foi
o primeiro jogo de Série A em toda a
carreira do técnico Umberto Louzer,
que, no ano passado, foi campeão da
Série B com a Chapecoense.
O Internacional começou a partida em cima e abriu o marcador aos
18 minutos. Caio Vidal foi derrubado na área por Sander. Na cobrança do pênalti, Edenílson bateu na esquerda, deslocou o goleiro Maílson
e abriu o marcador.
O Sport tentou a reação aos 35
minutos. Thiago Neves tentou de ca-

beça e a bola sobrou para Thyere,
que bateu, mas o goleiro Marcelo
Lomba fez boa defesa. Aos 43, Rodrigo Lindoso aproveitou escanteio
batido e, de cabeça, aumentou o
marcador para o clube gaúcho.
No segundo tempo, o Internacional não diminuiu o ritmo e quase
fez o terceiro aos oito minutos. Yuri
Alberto acertou a trave do Sport.
Aos 16, Thiago Neves chutou e a
bola pegou na mão de Maurício. Na
cobrança de pênalti, o camisa 30 bateu no meio, Marcelo Lomba pulou
para a esquerda e o clube pernambucano diminuiu o marcador.

O Sport foi em busca do empate.
Maxwell chutou com perigo para fora
aos 38 minutos. Na sequência, ele teve
mais uma chance, mas Marcelo Lomba fez boa defesa. Aos 44, chegou ao
empate. André recebeu de Gustavo e
anotou, mas o árbitro paulista Vinícius
Gonçalves Dias Araújo marcou impedimento. Após análise do VAR, ele voltou
atrás e confirmou o gol.
Na segunda rodada, o Internacional visitará o Fortaleza no domingo, às
16 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza. No mesmo dia, mas às 20h30, o
Sport receberá o Atlético-MG, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife.

esporte
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Pato Futsal encara ACEL
pelo Estadual

Carlos eduardo admite
que tentou cruzar
mauricio moreira

O ala Felipinho vive grande momento
com a camisa do Pato Futsal

O Pato Futsal volta a atuar pela Série Ouro do Paranaense nesta terça-feira (1º), às
18h, no Ginásio Deonisto Debona, em Chopinzinho, contra a ACEL. A partida, marca
o reencontro do ala Felipinho
com a ex-equipe.
Após empate diante do
Praia Clube, em Uberlândia
(MG), por 4 a 4, pela Liga
Nacional de Futsal 2021, o
Pato Futsal está de volta ao
Paraná e de olho no confronto fora de casa pelo Estadu-

al. “A sequência de jogos é
importante para aprimorarmos cada vez mais o entrosamento. Independentemente da competição, seja
Liga ou Estadual, nós, atletas do Pato Futsal, estamos
concentrados na busca pelos resultados positivos. As
vitórias vão nos credenciar
a encaminhar classificação
para os playoffs”, disse o ala
Felipinho.
Ainda segundo o atleta,
um dos destaques do Pato

Futsal na atual temporada,
a partida contra a ACEL se
torna especial. Felipinho foi
um dos responsáveis em colocar o time de Chopinzinho
na elite do futsal paranaense. “É um clube que gosto
muito, fiz muitas amizades e
o mais importante que atingimos o objetivo de subir
para a elite do futsal paranaense. Por outro lado, vivo
um dos melhores momentos da minha carreira defendendo o Pato Futsal e nesta

terça-feira certamente vou
me dedicar ao máximo para
conquistarmos os três pontos. A nossa meta inicial é
classificarmos entre os quatro primeiros do Estadual e
isso passa por uma vitória
em Chopinzinho”, revelou.
Na Série Ouro do Paranaense, o Pato Futsal disputou cinco partidas e soma
10 pontos, com o retrospecto de três vitórias, um empate e apenas uma derrota.
(Assessoria)

O atacante Carlos Eduardo saiu do banco para garantir a vitória do Furacão sobre o América Mineiro, domingo (30). Para o jogador, seu gol e os três pontos conquistados na estreia no Campeonato Brasileiro são mais uma
prova da qualidade do elenco athleticano.
Para Cadu, a participação decisiva de atletas que entraram no decorrer da partida mostra um Athletico preparado para a maratona de competições desta temporada. A assistência para o gol foi do estreante David Terans,
que também começou a partida entre os reservas.
“Isso mostra que é um elenco de boa qualidade. Tenho que respeitar o meu companheiro que está jogando
bem e merece estar entre os titulares. O importante é estar sempre ajudando a equipe, seja jogando desde o início ou vindo do banco. Estamos em quatro competições
e todos terão oportunidades. Ninguém vai conseguir jogar todos os jogos e quem entrar tem que estar bem preparado”, afirmou.
O atacante admitiu, que no lance do gol, sua tentativa foi cruzar para Matheus Babi, que entrava pela pequena área. “Eu tentei cruzar, vi o Babi bem posicionado. Bati
em direção ao gol, mas o objetivo era cruzar para o Babi.
Foi o primeiro gol que eu marquei assim, tentando cruzar.
Mas o importante é que o gol nos deu a vitória”, destacou.
Foi o décimo gol de Carlos Eduardo pelo Furacão.
Para ele, o triunfo por 1 a 0 na estreia deixa todos no
elenco satisfeitos e com a sensação de dever cumprido.
“Fico muito feliz de começar ganhando e fazendo gol. A
gente tem criado bastante. Claro que queremos mais gols.
Mas o importante é a vitória. Se conseguirmos chegar dez
vezes, conseguimos marcar um gol e sairmos com a vitória, está bom. O importante é vencer e mostramos isso”,
completou. (Assessoria)
José TramonTin

Grêmio treina para a Copa do Brasil
A equipe do Grêmio realizou atividades no Centro de
Treinamentos do Fortaleza
na manhã de segunda-feira
(31), após estreia com derrota No Campeonato Brasileiro.
Voltando suas atenções para
a Copa do Brasil, o time já iniciou sua preparação para o
jogo desta quarta-feira, contra o Brasiliense, às 16h30,

na Arena do Grêmio.
Em Fortaleza, os jogadores participaram de atividades técnicas e táticas além
de ações regenerativas para
recuperação após o confronto de domingo. Em Porto
Alegre, no CT Luiz Carvalho,
os atletas que não viajaram
também já iniciaram os trabalhos para o próximo jogo.

seleção feminina de vôlei
vence o Japão
Estadão Conteúdo
A seleção brasileira feminina de vôlei iniciou a segunda semana da Liga das Nações com uma grande vitória sobre o Japão, por 3 a 0, segunda-feira, em Rimini, na Itália. O
time do técnico José Roberto Guimarães não deu oportunidade às orientais, que ainda não haviam perdido um set na
competição, e venceram por 3 a 0, com parciais de 25/15,
25/19 e 25/21.
O Brasil volta a jogar nesta terça-feira, às 16 horas,
diante da Rússia. Na quarta-feira, no mesmo horário, o adversário será a seleção italiana.
Com uma atuação quase perfeita, o Brasil foi muito forte
em todos os fundamentos e jamais perdeu o controle da partida. No primeiro set, com sete pontos de bloqueio, a seleção
conseguiu abrir boa vantagem desde o início e fechou com 25
a 15. Tandara foi o destaque no início do segundo set, com
grande participação no bloqueio e no ataque. Fe Garay, com
13 pontos, também desequilibrou a favor do time nacional.
As japonesas vieram para o terceiro set para o tudo ou
nada e tiveram o melhor momento no jogo, mas esbarraram
na forte defesa brasileira, que serviu tanto para segurar o
ímpeto adversário como para distribuir bem a bola para o
ataque. Desta forma, o Brasil suportou a pressão japonesa
e seguiu sem sustos para a conquista da terceira vitória em
quatro jogos disputados na competição.

O auxiliar técnico Evandro Fornari foi quem comandou as atividades da equipe.
Antes de iniciar a concentração para o próximo confronto, os jogadores vão participar do último treinamento
na tarde da terça-feira, em
Porto Alegre.
O técnico Tiago Nunes
não acompanhou a delegação
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que atuou em Fortaleza. Após
novo PCR, testou positivo, no
domingo, para a covid-19.
Além do treinador, o zagueiro Rodrigues e o meia Pedro
Lucas também testaram positivos. Todos estão isolados,
passam bem e estão sendo
constantemente acompanhados pelo Departamento Médico do Clube. (Assessoria)

Carlos Eduardo fez o gol da vitória do Furacão diante
do América
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Paraná ultrapassa 50% do grupo prioritário
vacinado com 1ª dose contra Covid-19
AEN
Mais da metade do grupo prioritário estabelecido pelo Ministério da Saúde recebeu a primeira dose
(D1) da vacina contra a Covid-19 no Paraná. De acordo
com o Vacinômetro do Sistema Único de Saúde (SUS),
o Estado alcançou nesta segunda-feira (31) a marca de
2.512.993 pessoas imunizadas com a aplicação inicial.
O quantitativo equivale a
52,2% do conjunto formado
por 4.812.142 paranaenses.
Desses,
1.172.102
concluíram o ciclo vacinal
(24,3%), garantindo também a segunda dose (D2)
e a proteção por completo. No total, os 399 municípios do Paraná aplicaram
3.685.095 doses.
“Contamos com a colaboração de todos os municípios para que possamos
vacinar cada vez mais paranaenses”, afirmou o secretá-

rio de Estado da Saúde, Beto
Preto.
Números que devem
avançar significativamente nos próximos dias com a
distribuição de mais vacinas
por parte do Governo do Estado. Nesta segunda-feira, a
Secretaria da Saúde encaminhou 37.440 doses produzidas pela Pfizer/BioNTech a
21 municípios paranaenses.
Está prevista ainda a chegada nesta semana de uma
nova remessa de imunizantes da AstraZeneca ao Paraná – a Fiocruz concluiu
também nesta segunda a entrega de 6,5 milhões de doses ao governo federal.
Cronograma que permitiu ao Estado ampliar o alcance das pessoas a serem
vacinas, com a recente inclusão de trabalhadores portuários, ligados à assistência social e população geral de 18
a 59 anos. “O objetivo do Estado e a orientação do nosso

Geraldo BuBniak/aen

governador Ratinho Junior
caminham juntos: descentralizar as doses rapidamente e fazer com que as vacinas
cheguem até os paranaenses”, disse Beto Preto.

Faixas

Considerando os números absolutos, foram imunizados com a primeira dose
495.127 pessoas com idade entre 60 e 64 anos;
417.127 entre 60 a 64
anos; 347.624 trabalhadores da saúde; 305.203 entre 70 a 74 anos; 283.835
pessoas com comorbidades; 226.771 com mais de
80 anos; 207.957 entre 75
a 79 anos; e 52.256 trabalhadores da educação do ensino básico.
O painel aponta, ainda,
que 34.196 primeiras doses
foram destinadas para vacinar pessoas com mais de
60 anos institucionalizadas;
16.912 para pessoas com do-

Estado alcançou
nesta
segunda-feira
(31) a marca
de 2.512.993
pessoas
imunizadas com
primeira dose

enças permanentes graves;
11.766 para forças de segurança e salvamento; 11.733
para gestantes e puérperas; e 9.209 para indígenas.

Cidades

Também em números
absolutos, segundo a ferramenta do SUS, Curitiba
foi a que mais imunizou,
com 669.348 aplicações,

levando em consideração
as duas doses, seguida por
Maringá (217.228), Londrina (213.823), Cascavel (112.867), São José dos
Pinhais (105.216), Ponta Grossa (87.270), Foz
do Iguaçu (81.395), Colombo (54.823), Guarapuava (51.763), Paranaguá (48.593), Arapongas
(41.501) e Toledo (40.549).

Já o ranking da vacinação elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde
aponta que proporcionalmente os municípios com
maior taxa de proteção com
a primeira dosagem são: São
Jorge d’Oeste (43,48%), Diamante do Norte (42,65%),
Pontal do Paraná (40,13%),
Kaloré (35,84%) e Bom Jesus do Sul (33,77%).

Ministros dizem que população será vacinada até o final do ano
Agência Brasil
Os ministros da Saúde,
Marcelo Queiroga, e da Economia, Paulo Guedes, disseram ontem (31) que o Brasil
terá toda sua população vacinada até o final do ano. A
fala foi feita por Queiroga e
confirmada por Guedes em
videoconferência,
durante o Fórum de Investimentos Brasil 2021 – evento organizado pela Apex-Brasil,
pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento e pelo
governo federal, voltado a
investidores estrangeiros.
“Como disse o minis-

tro Queiroga, a vacinação
em massa é a principal política econômica que podemos fazer por agora”, disse
Guedes ao reafirmar a intenção do governo em garantir o retorno seguro dos
trabalhadores brasileiros
ao ambiente de trabalho.
“Não faltarão recursos para
[a importação e a produção
de] vacinas”, garantiu o ministro da Economia.
Momentos antes, Queiroga disse ter “certeza de
que até o fim do ano vamos conseguir imunizar todos os cidadãos”, e apon-

tou como prioridade de sua
pasta dar celeridade à campanha de vacinação e o reforço de medidas sanitárias. Ele acrescentou que a
vacinação contribuirá para
o crescimento da economia
brasileira, e que, para cada
10% da população vacinada projeta-se um crescimento de 0,13 ponto porcentual para a economia do país.

Ambiente
econômico

Em seu discurso, o ministro Paulo Guedes corroborou com as declarações
do ministro da Saúde, no
que se refere à correlação
entre vacinação e melhora
do ambiente econômico, e
disse estar otimista com os
resultados que o país vem
apresentando em termos de
receita.
Segundo ele, a expectativa é de que a economia
tenha crescimento superior
aos 3,5% projetados para
este ano. Ainda de acordo
com o ministro, os recordes de receita que vêm sendo registrados “demonstram
o vigor da recuperação econômica” do país.
Guedes listou algumas
medidas adotadas pelo governo, no sentido de garantir “emprego e proteção aos
mais vulneráveis”, o que, segundo ele, possibilitou a manutenção de 11 milhões de
empregos formais.
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com dois ambientes, cozinha, área
de serviço, garagem para 02 veículos. www.joaresbrasil.com.br Creci f 12.632. Fone (46) 999720112

Aluga-se Apartamento no Residencial Ágape II na área central de Pato
Branco!! Com 98.10 m² de área total: 1 Suíte, 1 Demi suíte Sala, Cozinha com churrasqueira Banheiro
social, Área de serviço 2 elevadores 1 vaga de Garagem Ótimo acabamento, (laminado e porcelanato) Área de lazer completa Salão
de festas. Playground com campo de futebol. Fica situado ao lado
da Prefeitura Municipal, próximo
de mercado, hospital e uma quadra da praça central e igreja Matriz. Valor: 1.250,00+ condomínio
(170,00). Maiores informações: Mariely Corretora de Imóveis e Realize Correspondente Caixa, Creci
32792. Contato: (46) 99105-8064.
Endereço: Av Tupy, 3204 - Baixada,
Em frente ao Patão Supermercado.
--------------------Apartamento Locação Edifício San
Marino Rua Barão do Rio Branco Centro. 01 suíte, 02 dormitórios, sala, cozinha, Wc social, lavanderia, 02 sacadas 02 vagas de
garagem por apartamento, Medidor de Água e Gás individual, sacada com churrasqueira e ponto de gás, plataforma de elevação
para portadores necessidades especiais, salão de festas com playground, água quente em todos
os ambientes, ponto de ar condicionado em três ambientes. Creci
J-4.201.Tratar fone: 046 30251911
ou
99101-1743(Whatsapp)
--------------------Aluga-se Apto Edifício Porto Seguro com 03 suítes, sacadas, sala

DIÁRIO DO SUDOESTE
1º de junho de 2021

Classificados

--------------------Aluga-se apartamento 403 B no Edifício Solimar. Contendo 95 m2 com
2 quartos , 2 banheiros , sala para 2
ambientes , cozinha , área de serviço, sacada , 1 vaga de garagem.
Localizado na rua tapejara, n 520.
Aluguel R$ 780,00. Condomínio
R$ 200,00. Telefone para contato
(46)3224-7127 das 13:30 as 15:30
ou (45) 99133-6252 WhatsApp
--------------------Aluga-se apartamento semi mobiliado (cozinha, área de serviço e banheiros no Centro da cidade de Pato
Branco/PR, Rua Itabira nº 1115, com
01 suíte e 03 quartos e garagem.
Valor R$ 1.600,00. Creci J-05566
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------------Aluga-se apartamento semi mobiliado (cozinha, área de serviço
e banheiros) no Centro da cidade de Pato Branco/PR, Ed. Residencial Montebello, Rua Iguaçu nº
281, com 01 suíte e 01 quarto, sacada com churrasqueira, e garagem.
Valor R$ 1.700,00. Creci J-05566
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------------Habitar aluga: Apartamento para
Locação no Centro, Edifício Goianases. Com 03 quartos, 01 suíte, 02 banheiros e 01 vaga de garagem. Aluguel: R$2.000,00 +
taxa. Código: 176. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
--------------------Habitar aluga: Apartamento Para
Locação no Centro, Edifício Monte

Efraim. Com 01 quarto, uma suíte e
01 banheiro. Aluguel: R$ 1.800,00
+ taxa. Código: 702. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
--------------------Habitar aluga: Apartamento para
Locação no Centro, Edifício Imperatriz. Com 02 quartos, 01 suíte, 01 banheiro e 02 vagas de garagem. Aluguel: R$ 1.800,00 +
taxa. Código: 700. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Apartamento - 203 – Localizado na Rua Itabira, Nº 1789, Centro.
Composto de 03 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço e garagem. Aluguel R$ 900,00 +
cond. Fones: 46-3225-1769/ 32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Residencial Dona Hilda - Localizada na Rua Paraná N°564 - Centro
(em frente ao Restaurante Proteína).
Apartamento 204 - semi-mobiliado,
composto de 01 suíte + 01 quarto, sala, cozinha mobiliada, área
de serviço, banheiro social, sacada com churrasqueira e uma vaga
de garagem. Prédio com elevador.
Valor de R$ 1.500,00 + condomínio. Fones: 46-3225-1769/ 32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari
Corretora
de
Imóveis – Aluga Residencial Moradas de São Francisco, Torre 04 Localizado na Rua Itabira Nº 110 -

Jardim Primavera - (próximo ao DETRAN). Apartamento - 703 Moradas
de São Francisco Torre- 04, composto de 01 suíte, 02 quartos, sala,
cozinha, banheiro social, área de
serviço sacada com churrasqueira
e garagem. Aluguel R$ 1.300,00 +
cond. Fones: 46-3225-1769/ 32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Apartamento Belluno II - Localizado na Rua Itabira N°1778. Apartamento composto por 02 quartos,
sala, cozinha, área de serviço,
banheiro social e garagem. Valor de r$ 1.000,00 + condomínio. Fones: 46-3225-1769/ 32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga
Residencial Jardim Europa - Localizado na Rua Aimoré Nº 55 La Salle. Apartamento - 103 Bloco - 01
composto de 01 suíte + 02 quartos, sala, cozinha, banheiro social,
área de serviço separada, sacada
e garagem. Aluguel R$ 900,00 +
cond. Fones: 46-3225-1769/ 32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Residencial Dona Amabile - Localizado na Rua José Fraron Nº
155 Bairro Fraron- (próximo a Policia Rodoviária Federal). Apartamento - 15 composto de 02 quarto, sala com rack, cozinha com pia,
banheiro social, sacada e garagem. Aluguel R$ 1.000,00 + 140,00
cond. Fones: 46-3225-1769/ 32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,

email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga
Apartamento Efraim - Localizado
na Rua Av. Brasil (próximo a Policlínica) no Centro. Apartamentos em
prédio novo 1°locação, compostos
por 02 e 03 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, banheiro social,
sacada com churrasqueira e garagem. Valor a partir de R$ 1.200,00.
Fones:
46-3225-1769/
32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Ed. Araucária - Localizado na
Rua Aimoré esquina com Jaciretã.
Composto por 01 quarto, sala, cozinha mobiliada, área de serviço,
banheiro social e 01 vaga de garagem. Valor de R$ 800,00 + condomínio. Fones: 46-3225-1769/ 32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Famex imobiliária aluga Apartamento 502 B, localizado na Rua
caramuru n° 370, centro, Ed Monna Lisa, área privativa de 60,75
m², sendo 01 cozinha, 01 sala de
tv, 01 bwc social, 01 área de serviço, 01 suíte, 01 quarto, 01 vaga
de garagem. Valor da locação R$
1.100 + taxas. Consulte-nos no
site: https://www.famexempreendimentos.com.br. Fone: 3220-8030/
Whats 99104-5445. CRECI J5858
------------------Famex imobiliária aluga apartamentos Stúdios. Localizado na Rua Itacolomi n° 830, esquina com a Rua
Caramuru, centro, área Privativa de 37,00 m², sendo 01 cozinha
planejada, 01 bwc. Valor da locação R$ 1.100,00. Consulte-nos no
site: https://www.famexempreendimentos.com.br. Fone: 3220-8030/
Whats 99104-5445. CRECI J5858
------------------Famex imobiliária aluga Apartamento 702 A, localizado na Rua
caramuru n° 370, centro, Ed Monna Lisa, área privativa de 60,25
m², sendo 01 cozinha, 01 sala de
tv, 01 bwc social, 01 área de serviço, 01 suíte, 01 quarto, 01 vaga
de garagem. Valor da locação R$
1.100,00 + taxas. Consulte-nos no
site: https://www.famexempreendimentos.com.br. Fone: 3220-8030/
Whats 99104-5445. CRECI J5858

Quem compara, compra! 2 banheiros, 3 quartos, sala com varanda com churrasqueira e pia,
uma
garagem, aquecimento a
gás, no Centro. Para morar ou
para investir (já locado). Edif. Tamoio primeiro andar R$ 2.539 o M²
tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
--------------------Quem compara, compra! Custo
para mobiliar padrão luxo R$ 280
mil. Suíte mais dois quartos, banheiro social, 2 garagens privati-

vas e individuais no Centro, Apartamento de Face Oeste, Leste
e Sul. Elevador, salão de festas,
tudo isso por R$ 715.000,00. tratar 98404-0568 Creci-pr 1.530-J
--------------------Ed. Luiza 113 m², 2 quartos revitalizado, com garagem. Valor:
R$ 299.000,00. Tratar: Tel. 9 8404
0568 /9 8404 0572. Creci-Pr 1.530-J
--------------------Vendo apartamento ótimo para casal ou estudante com 60 m2, próximo ao Teatro Municipal, no centro. Não possui garagem. Valor a
negociar. Tratar no 46 991013174.
--------------------Vendo apartamento no Edifício
Ana, localizado na Rua Aimoré esquina com Itabira. Com 3 dormitórios, sendo uma suíte completa mobiliada, banheiro com balcão, box
em vidro temperado e grande banheira de hidromassagem. Mais
dois dormitórios menores, e um banheiro social com balcão. Sala ampla com lareira, duas amplas sacadas sendo uma com churrasqueira
e mobiliada. Cozinha e área de serviço também montadas com mobília, 2 vagas de garagem separadas,
e depósito. Tratar (46) 9 9132-6238
--------------------Vende-se apartamento 140,00 m²
no Centro da cidade de Pato Branco-Pr, Cozinha, sala, suíte, 02 quartos, banheiro social, área de serviço e garagem. Cortinas e persianas,
compridas em todo o apartamento. Cozinha e suíte mobiliada. Valor R$ 350.000,00. Creci J-05566
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------------Ederson Imóveis vende apartamento novo com 01 suíte + 02 quartos, sala 02 ambientes com espaço
gourmet, bwc, cozinha, lavanderia e garagem individual. Elevador
e salão de festas. R$ 358.000,00.
CRECI/PR 06596-J. Agende uma
visita e confira: (46) 3225-4150
/ 99933-5074. Mais opções em:
www.edersonimoveis.com.br
--------------------Favero Corretores De Imóveis –
Vende: Apartamento Espaço confortável, excelente localização no
centro de Pato Branco próximo a
comércios, restaurantes, hospitais.
Ambiente tranquilo sendo 2 apartamentos por andar. Vidros duplos que permite desfrutar uma
noite tranquila. Varanda com churrasqueira e abertura móveis. Possui
3 suítes, sendo 1 master com closet. 2 salas, 2 banheiros, 2 vagas
para garagem. Infraestrutura de lazer completa, ideal para confraternização com amigos e famílias com
crianças. Contém espaço Gourmet com Churrasqueira, Academia,
Brinquedoteca e Salão de Jogos.
Área privativa 163 m²; Área de garagem 25 m²; Área total 193 m². Endereço: Rua Araribóia, 282, Centro,
Pato Branco, Paraná. Agende sua
visita! Mais informações sobre valor (46) 99912 3045 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
--------------------Favero Corretores De Imóveis –
Vende: Apartamento seguro, ambiente agradável, com cômodos
amplos e confortáveis. Conta com 1
Suíte + 2 Quartos, Sala de estar, Sa-
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cada com churrasqueira, Cozinha,
área de serviço, 1 Garagem coberta. 91 M² Área construída e 82 M²
Área privativa. Localizado no Condomínio residencial Maria Eduarda,
bloco IV. Apartamento N°13, 4° andar. Bairro Pinheirinho- Pato Branco. Valor: R$ 230.000,00. Mais informações (46) 99912 30 45 e pelo
site www.faverocorretores.com.br

Vende-se linda chácara na Comunidade de São João Batista,
zona rural de Pato Branco-PR,
á 12km da cidade. Propriedade possui 130.000m² contendo: casa de alvenaria, galpão
para carros e trator, galpão para
gado leiteiro, 4.500m² de aviários construídos com equipamentos para galinha poedeira, três casas de madeira.
Valor a tratar com proprietário. Aceita imóveis como parte do pagamento. Contato:
(46) 98801-5115 (whatssap) ou
(46) 99129-0548 (whatssap).
--------------------Beto Corretor de Imóvel Vende:
chácara com área de lazer em Itapejara D`Oeste na linha palmeirinha, com 16.000 metros na beira do
Rio Chopin, possui sobrado misto
com 200m² e uma casa de madeira
de 100m², contém mais de 200 pés
de frutas de várias espécies e uma
água composta de 25%de mineral.
Tratar telefone (46) 9 9101-2506.

Aluga-se casa 130,00 m² no Centro da cidade de Pato Branco-Pr, para Locação Comercial. Valor R$ 2.050,00 com IPTU incluso
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neste valor. Creci J-05566 Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Casa – Localizada na Rua dos
Pica Paus Nº 61 Bairro Planalto.
Casa de alvenaria composto de 02
quartos, sala, cozinha, banheiro social, cozinha, área de serviço, churrasqueira e garagem. Aluguel R$
750,00. Fones: 46-3225-1769/ 32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga 02 Casas novas - Localizada na
Rua Santa Clara no Bairro Planalto.
Composta por 02 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço, garagem coberta e churrasqueira. Valor de R$ 900,00 (cada
casa). Fones: 46-3225-1769/ 32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br

Vende-se Casa no Bairro Bancários rua Tapir, 1925 Suíte mais
dois quartos, demais cômodos, garagem.
Área construída 145 m² terreno 354 m² tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
--------------------Sobrado bairro Sta. Terezinha. Suíte c/roupeiro planejado, mais
dois quartos amplos (sacada), cozinha com móveis planejados,
parte inferior com salão de festas, imóvel com 144 m². Estuda-se terreno como parte de pagamento. Rua Casemiro de Abreu,
próximo Res. Alexandre´s. Tratar 984040568. Creci-Pr 1.530-J
--------------------Sobrado Res. Carol. Próprio para
investidor , 110 m² com laje, Parte
Sup. 3 Quartos e um banheiro, Parte Inf. Sala, Cozinha, Lavabo, Garagem fechada, área de serviço.

Construído pela Ceni Construtora.
Tratar (46)98404-0568 Creci 1.530-J
--------------------Vendo excelente casa no bairro
Cristo Rei próxima da UPA, aceita
apartamento de menor valor, com: 3
dormitórios, sendo uma Suíte c/ closet, Lavabo e banheiro social, mezanino Lareira Cozinha em conceito
aberto Varanda com churrasqueira Pergolado de madeira 03 vagas
de garagem. Pisos em porcelanato e laminado de madeira Aquecimento de água a gás, Área construída: 160,22 m². Área de terreno:
361,94 m². Próximo da UPA. Bairro Cristo Rei. Pato Branco. Agende sua Visita!! Realize Correspondente Caixa e Mariely Corretora de
Imóveis. Creci 32792. Telefone: (46)
98800-9572 ou (46) 99105-8064.
Avenida Tupy, n° 3204, Baixada Em Frente ao Patão Supermercado.
--------------------Vende-se casa mista com 75 mts

contendo sala, copa, cozinha, bwc
social, 03 quartos sendo 01 deles suíte. Lote de 360 mts com sobra no terreno para futura construção. Valor: R$ 214.000,00.
Interessados entrar em contato pelo fone 46 9 99131420
--------------------Vendo Casa em Alvenaria no Bairro
Santa Terezinha, Sendo: Área Total:
190,00 m², Área Terreno: 450,00 m²,
01 suíte com hidromassagem, 02
quartos, sala c/lareira e ar condicionado, cozinha, banheiro social, edícula, piscina c/aquecimento solar,
sistema de água quente R$ 600.00
0,00. Tratar Fone 47 99758-1976
--------------------Casa à venda no Vila Izabel com
cozinha, sala conjugada, escritório, WC social, 01 suíte com closet, 01 quarto, garagem com
churrasqueira, lavanderia, dispensa, com 150,00m² construído e
84,39m2 averbado mais espaço

para construir piscina, toda murada. Creci J-4.201. Tratar fone: 046
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp).
Valor
sob
consulta.
-------------------Vende-se Casa com móveis sob
medida no Bairro Fraron: 02 dormitórios, sala, 01 banheiro social, cozinha, lavanderia, 01 vaga de garagem. Valor: R$ 210.000,00. Telefone:
(46) 3025-3557 / Whatsapp (46)
99971-4087 / 9973-4188 - Email:
atendimento@ciroimoveispb.com.
br- Endereço: Rua Ibiporã n.° 735,
Sala n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
--------------------

Vende-se sobrado bairro Jardim
das Américas, rua Visconde de Nacar n.º 447: 01 suíte, mais 02 dormitórios, 01 banheiro Social, mais
01 Lavabo, sacada, sala de tv, cozinha, lavanderia, vaga de garagem, edícula com lavabo e churrasqueira. valor R$ 400.000,00.- Email:
atendimento@ciroimoveispb.com.
br- Endereço: Rua Ibiporã n.° 735,
Sala n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
-------------------Favero Corretores De Imóveis –
Vende: Casa com ótima estrutura
com 94,49 M² averbados mais 15
m² de área de serviço (sem aver-
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Classificados
co c/611,52m², por menos de 600
reais o m², na Rua Iguaçu, com
14 metros de frente x 43,68 fundo.
Valor R$ 350.000,00. Aceita carro
de até 40.000 - Interessados chamar WhatsApp (46) 9 8404-1525
--------------------Vende - se Terreno Rua Arthur Bernardes próximo Escola Mundo Encantado e praça do bairro São
Luiz e caminho Shopping Metragem 637m² Frente terreno de 15
metros.Valor R$ 350.000,00 Tratar 984040568. Creci-Pr 1.530-J
--------------------Vende Terreno de 360 m² com casa
de 50m². Proximidades da UNIDEP
e Parque de Exposições. Oferta R$
260.000,00 estuda-se terreno ou
apartamento até R$ 120.000 como
parte de pagamento. Rua Natalino Dartora 100 metros da UNIDEP.
Tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
--------------------Vende-se Terreno no Bairro Menino Deus. Área Total 406.87 m²,
R$ 140.000,00. Gostou? Entre
em contato e Agende uma Visita! Realize Correspondente Caixa e Mariely Cattoni corretora de
imóveis. Creci 32792. (46) 991058064 OU (46) 98800-9572. Avenida Tupy, n° 3204, Baixada - Em
Frente ao Patão Supermercado
--------------Vende-se somente terreno com
429,60m², localizado na Rua Alagoas Bairro La Salle. Tratar fone: 046
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp). Valor sob consulta. CRECI J-4.
--------------Terreno a venda na Rua Pedro Soares, bairro Vila Isabel com 612,57m².
Creci J-4.201. Tratar fone: 046
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp).
Valor
sob
consulta.
--------------Vende-se Terreno no Bairro Fraron,
Rua Frederico Barancelli. Terreno
com área de 335,16m² ( 14,00m x
23,94m ), acima do nível da rua.
Promoção de R$ 156.000,00 por
r$ 135.000,00. Excelente localização, próximo ao Parque de Exposições, a Universidade Unidep,
Utfpr. Telefone: (46) 3025-3557
/ Whatsapp (46) 99971-4087 /
9973-4188 - Email: atendimento@ciroimoveispb.com.br - Endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
--------------Vende-se Terreno no Bairro Fraron, Rua Arno Weber. Terreno com
área de 360,00m² ( 12,00m x 30,00).
Promoção De R$ 115.000,00 por
R$ 110.000,00. Terreno com vista para o Aeroporto. Telefone: (46)
3025-3557 / Whatsapp (46) 999714087 / 9973-4188 - Email: atendimento@ciroimoveispb.com.br- Endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR

bação). Contendo 3 quartos sendo 1 com sacada, sala, cozinha,
2 banheiro, lavanderia e garagem
com churrasqueira. Ótima localização, local calmo e seguro, toda
murada com grades. Endereço:
Rua Leduir Viganó, bairro São Luiz.
Pato Branco- PR. Agende sua visita! Mais informações sobre valor (46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br

------------------Famex imobiliária aluga Sala Comercial, localizado na Rua Itabira, n° 1414, centro, área privativa de 240 m², sendo 01 copa,
02 bwc, mezanino. Valor da locação R$ 7.850,00 + taxas. Consulte-nos no site: https://www.
famexempreendimentos.com.
br. Fone: 3220-8030/ Whats
99104-5445.
CRECI
J5858

Aluga- se Sala Comercial. Localizada na Av Tupi Bairro Bortot. Contato: (46) 9 9132-3652
------------------Famex imobiliária aluga sala 01, localizado na Rua Itabira, n° 1402,
centro, área privativa de 120,00 m²,
sendo 01 copa, 02 bwc, mezanino. Valor da locação R$ 4.200,00
+ taxas. Consulte-nos no site: https://www.famexempreendimentos.com.br.
Fone:
3220-8030/
Whats 99104-5445. CRECI J5858

------------------Habitar aluga: Sala Comercial Para
Locação no Centro. Com 230,00 m²
de área total e 03 banheiros. Aluguel:
R$ 4.000,00. Código: 688. Acesse www.habitar.imb.br ou entre em
contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
------------------Corretores De Imóveis – Aluga:
Sala Comercial com amplo espaço aproximadamente 300 m². Excelente localização central, que proporciona ótima prospecção para
comércio, como farmácias, lojas em geral etc. Agende sua visita! Mais informações sobre valor (46) 99912 3045 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
------------------Favero Corretores De Imóveis – Alu-

ga: Sala Comercial com amplo espaço aproximadamente 74 m². Excelente localização central, na rua
Guarani, 1088. Valor: 1.800,00 (já
com o desconto por pontualidade). Mais informações sobre valor (46) 99912 3045 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br

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

te à Prefeitura Municipal de
Pato Branco. Interessados entrar em contato pelos telefones:
(46)3025-1902 ou (41)99206-0606.
------------------Ederson Imóveis vende excelentes salas comerciais térreas com vaga de garagem, localização privilegiada, próximo ao
comércio, feiras, clínicas, colégios
e da Praça. Entrada e saldo parcelado. CRECI/PR 06596-J. Agende uma visita e confira: (46) 32254150 / 99933-5074. Mais opções
em: www.edersonimoveis.com.br

Vende-se Terreno no centro. Terreno de esquina com 900 m²
com a mais bela vista da cidade. Aceito veículos ou imóveis como parte do pagamento.
Tratar
(46)99112-9660.
--------------------Oportunidade de Negócios: Vendo
terreno área central de Pato Bran-

--------------Vende-se lote 17 da quadra 928
com 360,00 m² (12,00 x 30m) no
antigo Clube de Campo Iguaçu, na
Rua Papa João XXIII no Bairro São
Cristóvão em Pato Branco – Pr. Valor R$ 100.000,00. Creci J-05566
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------Ederson Imóveis vende excelente terreno com 1.679,99m2, sendo
33,50m de frente para a rua, ideal para construção de condomínio de casas/sobrados para vender no Programa Minha Casa Verde
e Amarela. R$ 460.000,00. CRECI/PR 06596-J. Agende uma visita e confira: (46) 3225-4150 /
99933-5074. Mais opções em:
www.edersonimoveis.com.br
--------------Solar Imóveis Vende: Loteamento Jardim Primavera, lotes a partir
de 372,00m²no valor de R$ 550,00
o m². Entrada, restante parcelado direto com o proprietário. Pronto para construir, confira esse e
outros imóveis no site www.solar.
imb.br ou 3225 8800, Creci J-3779
---------------------		
Solar Imóveis Vende: Loteamento
Vó Normélia, bairro Fraron, próximo
a Faculdade Fadep, lotes a partir
de 290,00m² no valor a partir de R$
98.000,00, entrada, restante parcelado em até 48 vezes, confira esse

e outros imóveis no site www.solar.
imb.br ou 3225 8800, Creci J-3779.

Vendo Caminhonete Hilux ano
2003, a diesel, 4x4, cor; preta e turbinada. Troco por carro de menor
valor. Interessados entrar em contato pelo fone (whats) 46 99984-3044.
--------------------Vende-se Fiesta 1.0, SE Sedan,
2014, com ar condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava, alarme e som. Valor à vista ou financiado: R$ 27.500,00.
Troca R$ 29.500,00. Recebo carro ou moto de menor valor. Informações: (46) 99102-1017 (WhatsApp) ou (46) 3225-4655. www.
bolicarveiculos.blogspot.com.
br. Atendemos após as 18h,
nos finais de semana e feriados.
--------------------Vende-se Uno Evo Fire, 1.0, 4 portas, 2013, cor branca, ar quente,
limpador e desembaçador traseiro.
Valor R$ 23.500,00. Troca a combinar. Troco por moto de menor valor com partida elétrica ou carro
de maior valor até R$ 45.000,00.
Informações:
(46)
99102-1017
(WhatsApp) ou (46) 3225-4655.
www.bolicarveiculos.blogspot.
com.br. Atendemos após as 18h,
nos finais de semana e feriados.
--------------------Vende-se Corsa Premium Sedan
1.4, ano 2008, na cor branca, com
ar condicionado, D.H., V.E., T.E.,
alarme, jogo de rodas, bancos em
couro. Valor à vista ou financiado R$
21.000,00. Troco por moto de menor valor com partida elétrica ou carro de maior valor até R$ 45.000,00.
Informações:
(46)
99102-1017
(WhatsApp) ou (46) 3225-4655.
www.bolicarveiculos.blogspot.
com.br. Atendemos após as 18h,
nos finais de semana e feriados.

Vendo 13,5m de grade tubo
quadrado, ótimo estado. Fone
whatsapp
46
98404-1525
-----------------Vendo forno elétrico de embutir, da Tramontina em ótimo estado de conservação.
Fone whatsapp 46 98404-1525

Estou disponibilizando serviços de
diarista, mensalista, auxiliar de cozinha, serviços gerais. Com experiência comprovada e referência.
Tratar: DaLuz ( 46 ) 9 9114-6959
-----------------Giga Pet Contrata Urgente
Tosador(a) de animais. Av Tupi
4490. Contato (46) 9 9919-1794
-----------------Contrata-se Costureira com experiência com máquinas industriais, costura e reformas. Interessadas entrar em contato pelos
fones: 46 3025 6777/ 46 991306777
-----------------Vaga para Departamento de Marketing / Publicidade e propaganda. Enviar currículo para: coordenacaogeral@pmed.com.br
-----------------Valdir está à procura de trabalho
em Pato Branco, tem experiência
em pintura, jardinagem, e serviços
gerais. Contato 45 – 99141-8902
-----------------Contrata-se Motorista de Bitrem.
Possuir CNH
categoria e desejável Curso MOPP. Interessados entrar em contato pelos fones 46 3025 6777/ 46 9 91306777

O JORNAL NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER TIPO DE ANÚNCIO APRESENTADO NESTE CADERNO

Caderno Integrante da Edição nº 7900 | Pato Branco, 1º de junho 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.
CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO - ESTADO DO PARANÁ

A Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR torna público que requereu ao IAT
Autorização Florestal do seguinte empreendimento: Atividade: Corte de vegetação para obras
de utilidade pública de ampliação do SES Pato Branco (ETE, EEE 1, Interceptor e Emissário
final). Endereço: Bairros São Francisco, São Luiz, Vila Isabel, Parque do Som e Picolo, Jardim
Primavera, Menino Deus. Município: Pato Branco / PR.

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA

ESPÉCIE: Extrato do Contrato nº 009/2021. CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE
CHOPINZINHO/PR. CONTRATADA: TALITA CASAGRANDE - MEI, CNPJ nº 31.061.718/000111. OBJETO: aquisição de notebook, HD externo para armazenamento, kit de teclado e mouse,
nobreak e toners. VALOR TOTAL: R$ 8.786,00 (oito mil, setecentos e oitenta e seis reais).
ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 004/2021. FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, II, da Lei nº
8.666/93. ELEMENTOS DE DESPESA: R-23 e R-39. PRAZO DE EXECUÇÃO: 15 dias. DATA
DA ASSINATURA: 27/05/2021. Assinam: Enio Valdir Ceni, pela Câmara, e Talita Casagrande,
pela empresa.

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

1

CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO - ESTADO DO PARANÁ
ESPÉCIE: Extrato do Contrato nº 010/2021. CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE
CHOPINZINHO/PR. CONTRATADA: C. J. CENTOFANTE & CIA. LTDA - ME, CNPJ nº
07.559.294/0001-35. OBJETO: aquisição de monitor e toners originais para as impressoras
existentes na Câmara Municipal. VALOR TOTAL: R$ 1.289,60 (um mil, duzentos e oitenta e nove
reais e sessenta centavos). ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 004/2021. FUNDAMENTO
LEGAL: art. 24, II, da Lei nº 8.666/93. ELEMENTOS DE DESPESA: R-23 e R-39. PRAZO DE
EXECUÇÃO: 15 dias. DATA DA ASSINATURA: 27/05/2021. Assinam: Enio Valdir Ceni, pela
Câmara, e Carlos José Centofante, pela empresa.

DECRETO LEGISLATIVO 11/2021

ASSOCIAÇÃO TIRINGOL DE PATO BRANCO – PARANÁ - BRASIL
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

Súmula: “Decreta Recesso na
Câmara Municipal no dia 04 de junho
de 2021.”

Denomina-se: ASSOCIAÇÃO TIRINGOL DE PATO BRANCO – PARANÁ - BRASIL,
com sede na Rua Ibiporã, nº 1394, andar superior, sala 2, Bairro Parzianello, Cep: 85504450, Pato Branco - PR, é uma Associação Desportiva, Cultural e Social, com
personalidade jurídica nos termos do código civil, com patrimônio distinto de seus
associados, esses em números ilimitados, sem distinção de credo religioso, político ou
nacionalidade, e terá tempo de duração indeterminado, com eleição de 2 (dois) em 2 (dois)

O Presidente da Câmara Municipal de Palmas, Estado do Paraná, José Maria
de Araújo Perpétuo Filho, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei
Orgânica Municipal e Regimento Interno,

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2021 – PROCESSO Nº. 019/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2021
ITEM Nº 53 – AMPLA CONCORRENCIA
ITENS Nº 01 ao 52 e do 54 ao 89 - 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 15/06/2021, 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 de materiais
gráficos para atender as necessidades das Secretarias e Departamentos da
Administração, assim como as escolas, 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, 31 de maio de 2021.
LUCIA JACINTA PREUSS TONIAL
PREGOEIRA

anos, tendo como conselho fiscal, 3 (Três) membros, sendo 1 (hum) Presidente e 1 (hum)
Vice-presidente e 1(hum) secretário, e a Diretoria terá 4 membros, sendo 1(hum)

Decreta

Presidente , 1 (hum) Vice-presidente executivo, 1 (hum) Diretor técnico, e 1 (hum)
Diretor Financeiro, e suas finalidades são: promover reuniões, palestras, congressos,
seminários, cursos e eventos de caráter Desportivo, Cultural e Social.

Art.1º. Fica decretado recesso na Câmara Municipal de Palmas no dia 04 de
junho de 2021, em período integral, em decorrência do Feriado de Corpus
Christi.

Pato Branco 28 de Abril de 2021.

EDITAL DE EXTRAVIO DE________________________
DOCUMENTOS
_________________________
MARCIELE BORGES FERNANDS, CPF:006.492.119-01, RG 4.624.551, comuRibeiro
Silvio Antonio
Giordani
nica oValdir
extravio
dos seguintes documentos: DIPLOMA
DE CONCLUSAO
DE
CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, PELA FACULDADE MATER DEI
COM COLACAO DE GRAU EM 09 DE FEVEREIRO DE 2007.
Conforme Boletim de Ocorrência nº 0409594/2021
– BO 00629.2021.0000962.
_________________________
__________________________
Ernesto Elias Piassa

SÚMULA DE RECEBIMENTO LICENÇA PRÉVIA
Sérgio Soczek, inscrita no CPF nº 353.530.079-72 torna público que recebeu
do IAP, sua Licença prévia n°239197, com validade até 31/05/2023, para
posto de abastecimento, a ser instalado na Avenida Ubirajara Araujo 1800,
Município de Palmas, Estado do Paraná.

Art.2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
1

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

SÚMULA DE REQUERIMENTO LICENÇA INSTALAÇÃO
Sérgio Soczek, inscrito no CPF nº 353.350.079-72 torna público que requereu
do IAP, sua Licença de Instalação, para posto de abastecimento, a ser
instalado na Avenida Ubirajara Araujo 1800, Município de Palmas, Estado do
Paraná.

Câmara Municipal de Palmas, 31 de maio de 2021.

Nelson Schavalla

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PARANÁ.

José Maria de Araújo Perpétuo Filho

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2021 – Processo Licitatório 25/2021

Presidente do Legislativo

De acordo com o resultado por fornecedor, também de acordo com o parecer jurídico, e em concordância com a
Ata de Sessão eletrônica de Abertura do processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico nº 27/2021, cujo objeto é
a Aquisição de 1(uma) retroescavadeira de fabricação nacional, conforme especificações, condições e prazos
descritos no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, sendo parte do pagamento a ser realizado por dação em
pagamento de 1 (uma) retroescavadeira usada, pertencente à frota Municipal (Bem Patrimonial nº 2294), que será dada
como parte do pagamento (valor mínimo, conforme avaliação feita pela Comissão de Avaliação de Bens Móveis designada

Espécie: Extrato do 1º Termo de Aditamento ao Contrato 362/2020. Concedente: Município de Chopinzinho.
Concessionária: Reinaldo Antonio Rodrigues. CNPJ nº 18.594.227/0001-78. Objeto: Supressão de valores do
Contrato. Valor da Supressão R$ 31.500,00. Origem: Concorrência nº 7/2020. Fundamento Legal: Artigo 65 da
Lei Federal nº 8.666/93. Data da assinatura: 27/05/2021. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e
Reinaldo Antonio Rodrigues, pela Empresa.

pela Portaria nº 085/2021, em 27 de abril de 2021, e Lei 1.546/2021 devidamente aprovada em Sessão Ordinária pela
Câmara de Vereadores no dia 4 de maio de 2021), assim, HOMOLOGO por seus próprios fundamentos, determinando
que seja ADJUDICADO o seu objeto a favor da empresa PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A, com o CNPJ nº
76.527.951/0001-85, conforme descrição e valores abaixo relacionados:
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).

Qtde Unid.

Marca/
Modelo

Valor Unit.
(R$)

Valor Total do
Item em (R$)

Marca
CATERPILLER
1

Unid.

325.000,00

325.000,00

Modelo
420

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO
R$ 325.000,00
(Trezentos e Vinte e Cinco Mil Reais)
Bom Sucesso do Sul, 31 de Maio de 2021.
NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
AVISO DE SUSPENSÃO DE EDITAL

DATA: 31/05/2021
REFERÊNCIA: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 6/2021
OBJETO: PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE RUA URBANO, DIGITAL ELETRÔNICO, COM
PAINEL PUBLICITÁRIO INFORMATIVO, DATA, HORA, TEMPERATURA E MENSAGENS DIVERSAS.
Tendo recebido, tempestivamente, pedido de Esclarecimento referente ao Edital supracitado, decido:
Suspender temporariamente o Edital de Chamamento Público nº 6/2021.
Após análise e decisão, o referido processo será republicado.
André Felipe Moraes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
Município de CHOPINZINHO/PR. Modalidade: TOMADA DE PREÇOS. Edital nº 4/2021. Data da Licitação: Dia 18 de
junho de 2020, às 09:00 (nove) horas. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE
REFORMA ESCOLA TASSO AZEVEDO DA SILVEIRA. Gênero: Obras Públicas. Valor máximo: R$ 39.862,09. O Edital
e a Pasta Técnica encontram-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho-PR, Divisão de
Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho-PR, das 08:00/12:00 e 13:00/17:00 horas e
no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br - Informações pelo telefone: (46) 3242-8614.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS nº 3/2021
Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento, que apuraram o resultado do processo licitatório, na
modalidade Tomada de Preços, tipo Menor Preço Lote - Obra Execução Indireta Preço Global, nº 3/2021, e após
expirado o prazo recursal, eu Edson Luiz Cenci, Prefeito, torno público a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório
em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO do objeto às empresas:
Empresas
Valor Total – R$
MARTINS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
212.757,00
Que apresentou o menor preço.
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, autorizo a elaboração do Contrato.
É A DECISÃO.
Chopinzinho - PR, 24 de maio de 2021.
Edson Luiz Cenci
Prefeito
EXTRATO DO CONTRATO Nº 99/2021
CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, Estado do Paraná, com sede à Rua Miguel Procópio Kurpel,
3.811, inscrito no CNPJ/MF nº 76.995.414/0001-60, neste ato representado pelo seu Prefeito,
em pleno exercício de seu mandato e funções, Edson Luiz Cenci, portador do CPF nº
518.894.719-68 e do RG nº 3.533.593-5 SSP/PR, e

CONTRATADO(A):

MARTINS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na
Rua Frei Everaldo, n° 4887, Sala 01, Bairro Verdi, na cidade de Chopinzinho – PR, CEP
85.560-000, CNPJ nº 17.856.086/0001-51, Fone (46) 9106-6914 / (46) 99907-8678, e-mail:
lojamartinschz@hotmail.com, doravante denominada CONTRATADA, representado neste ato
pelo Senhor Antônio Claudio Martins, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.426.062-1
SSP/PR e do CPF/MF sob nº 546.465.619-72.

Ref.: Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 3/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTA-ÇÃO
POLIÉDRICA EM ESTRADAS RURAL, LINHA RALDI, COM 6.720,00 M². CONVÊNIO Nº 189/2020 – SEAB.
VALOR: R$ 212.757,00 (duzentos e doze mil, setecentos e cinquenta e sete reais). As despesas com a execução da(s)
obra(s) correrão a conta dos recursos do Município, na seguinte Dotação Orçamentária: Secretaria de Viação e Serviços
Urbanos: 05.01.267820008.1.029.4.4.90.51 (1775/F930).
APLICAÇÃO DE MULTA: Compete à Divisão de Tesouraria do CONTRATANTE a aplicação de multas.
PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme cronograma será de 150 (cento e cinquenta) dias, contatos a partir da emissão da
ordem de serviço.

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 047/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2021
Regido pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93
OBJETO: Registro de Preços para aquisição futura de materiais e utensílios de limpeza/produtos de
higienização, gêneros alimentícios e utensílios para copa e cozinha, destinados para manutenção das
Secretarias Municipais, 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 15/06/2021 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, 31 de maio de 2021.
DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 003/2021
OBJETO: Credenciamento de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais, para
aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar nas Escolas Municipais e Centros
Municipais de Educação Infantil, para alunos da rede de educação básica pública, em atendimento ao
PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme § 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e
Resoluções do FNDE relativas ao PNAE, conforme quantitativos estimados e especificações descrita no
edital.
FORMA DE ENTREGA: conforme a necessidade do Município.
PRAZO DE VIGENCIA: 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado.
LOCAL DE ENTREGA: Escola Municipal Padre Felipe, Centro Municipal de Educação Infantil Sonho
Encantado e Centro de Educação Infantil Pequeno Anjo.
ABERTURA DOS ENVELOPE: A entrega dos envelopes de credenciamento e documentação será
realizado até as 09:00 do dia 22/06/2021 na sala de licitações na sede da Prefeitura Municipal de
Saudade do Iguaçu na Rua Frei Vito Berscheid, 708 em Saudade do Iguaçu –PR.
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., ou pelo site: http://www.saudadedoiguacu.pr.gov.br/licitacoes.php ou pelo
telefone No. (046) 3246-1166/ e-mail: licitacoespmsi@yahoo.com.br.
Saudade do Iguaçu, 31 de maio de 2021.

PRAZO DE VIGÊNCIA:210 (duzentos e dez) dias a partir da data de assinatura.
FORO: Comarca de Chopinzinho, Estado do Paraná.
Chopinzinho, 24 de maio de 2021.
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DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

B2

Publicações legais
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2021- PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR
CONTRATADA: AUTO POSTO BONATTO LTDA
CNPJ: 05.390.697/0001-78
CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto deste Termo de
apostilamento reajuste do preço pago para a contratada, com
fundamento no artigo 65, inciso II, alínea “d”, § 5° e § 6°da Lei nº
8.666/1993, e a CLÁUSULA QUARTA – CRITÉRIO DE REVISÃO
DE PREÇOS, do contrato 015/2021.
VALOR- R$ 3,67 (três reais e sessenta e sete reais), por litro, para
4,01 (quatro reais e um centavo), por litro.
RECURSOS FINANCEIROS – Os recursos financeiros para
cobertura da alteração promovida por meio deste Termo Aditivo
correrão a conta do Município de Mangueirinha, alocados nas
dotações consignadas no orçamento de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 27 de maio de 2021.
Mangueirinha
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO DE CONTRATOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº052/2021
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021– PMM
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.
FORNECEDOR REGISTRADO: R C FERREIRA E CIA LTDA
CNPJ/MF n.º 11.399.644/0001-10
OBJETO: Fornecimento de materiais de consumo para os grupos
assistidos nos programas serviços e equipamentos do CRAS,
CREAS, Casa Lar, SCFV e Projetos Sociais mantidos pela
Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde com
campanha e grupos da Atenção Básica.
I
T
1

Q
T
1.150

Unid.

Especificação

Marca

KG

ABACAXI in natura,
apresentando grau
de maturação tal
que lhe permita
suportar a
manipulação, o
transporte e a
conservação em
condições
adequadas para o
consumo. Com
ausência de
sujidades, parasitos
e larvas, de acordo
normas e
resoluções vigentes
da ANVISA/PR.
ABOBRINHA IN
NATURA - De
primeira,
apresentando grau
de maturação tal
que lhe permita
suportar a
manipulação, o
transporte e a
conservação em
condições
adequadas para o
consumo. Com
ausência de
sujidades, parasitos
e larvas.
ACHOCOLATADO
EM PO, a base de
açucar, cacau em
pó, maltodextrina,
complexo
vitamInico, sal e
lecitina de soja, e
outros ingredientes
permitidos pela
legislação
Embalagem: pacote
de polietileno de
700g.
ARROZ BRANCO
TIPO 1, de primeira
qualidade. Produto
obtido a partir de
matéria prima sã e
limpa isento de
matéria terrosa,
detritos, cascas, cor
própria, cheiro
característico, sem
odor. Embalagem
contendo 5 kg, com
data de fabricação,
prazo de validade e
nº do lote. OBS: O
produto das marcas
RAMPINELLI /
NARDELLI /
DALLARROZ já
foram testados e
aprovados pela
comissão de análise
sensorial do
município. Caso o
mesmo seja
apresentado na
proposta, não

CANTU

3

850

KG

4

1.000

UN

10

11

1.000

1.200

UN

UN

estranhos, deve ser
de procedência
nacional e ser de
safra corrente,
produto isento de
registro no
Ministério da
Agricultura - Serviço
de Inspeção Federal
(SIF) ou Serviço de
Inspeção Estadual
(SIE), informações
do fabricante,
especificação do
produto, data de
validade e lote,
estampados na
embalagem, sem
glúten, contendo no
mínimo 90% de
grãos inteiros com
no máximo 14% de
umidade. Com
rendimento após o
cozimento de no
mínimo 2,5 vezes a
mais do peso
anterior à cocção,
devendo também
apresentar
coloração branca,
sem odor, grãos
íntegros e soltos
após o cozimento.
OBS: O produto das
marcas FEMILA /
DELLARROZ já
foram testados e
aprovados pela
comissão de análise
sensorial do
município. Caso o
mesmo seja
apresentado na
proposta, não
haverá prévia
necessidade de
apresentação de
amostra, salvo sob
solicitação do
Responsável
Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a
amostra no dia da
Licitação para
realização de teste
sensorial.
BANANA
CATURRA, in
natura de boa
qualidade, ou seja,
graúdas, em penca,
frutos com 60 a 70%
de maturação (nem
muito verdes, nem
muito maduras),
com casca uniforme,
aroma e sabor
característico da
espécie, sem
ferimentos ou
defeitos, firmes e
com brilho. Com
ausência de
sujidades, parasitos
e larvas.
BANHA SUIINA.
embalagem sem
ranhuras, intacta,
com mínimo de 1kg.
produto
inspecionado em
condições
adequadas de
consumo,
embalagem
contendo
informações do
produto, data de
fabricação e prazo
de validade.

haverá prévia
necessidade de
apresentação de
amostra, salvo sob
solicitação do
Responsável
Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a
amostra no dia da
Licitação para
realização de teste
sensorial.
ARROZ
PARBOILIZADO,
classe longo fino,
polido, tipo 1,
acondicionado em
embalagem plástica
de polipropileno
original do
fabricante,
resistente e
transparente, com 5
Kg, isento de
matéria terrosa,
pedras, fungos ou
parasitas, livre de
umidade e
fragmentos
estranhos, deve ser
de procedência
nacional e ser de
safra corrente,
produto isento de
registro no
Ministério da
Agricultura - Serviço
de Inspeção Federal
(SIF) ou Serviço de
Inspeção Estadual

Preço
Unit.
7,20

Preço
Total
10.800,00

CANTU

5,10

4.335,00

APTI

10,90

10.900,00

RAMPINELLI

26,90

13

1.500

KG

14

300

UN

26.900,00

16

17

RAMPINELLI

25,90

100

100

UN

UN

26

500

CX

28

500

PAC

31.080,00

BARRA DE
CHOCOLATE:
fracionado branco,
embalagem de 1kg.
Açúcar, leite em pó
integral, manteiga
de cacau, lactose,
gordura vegetal,
emulsificantes
lecitina de soja e
poliglicerol
polirricinoleato e
aromatizante
BARRA DE
CHOCOLATE:
fracionado ao leite,
embalagem de 1kg
açúcar, leite em pó,
manteiga de cacau,
gordura vegetal,
emulsificantes
lecitina de soja e
poliglicerol
polirricinoleato e
aromatizante.
CALDO DE
GALINHA - (Caixa
com 6 tabletes)
contendo
informações do
produto, data de
fabricação e prazo
de validade.
CANJICA DE
MILHO
BRANCA/AMARELA
tipo 1, embalagem
de 500 gr. A
embalagem deve
esta intacta, prazo
de validade mínima
de 6 meses a partir
da data de entrega.
OBS: O produto das
marcas PINDUCA /
INCAS / YOKI já
foram testados e
aprovados pela
comissão de análise
sensorial do
município. Caso o
mesmo seja
apresentado na
proposta, não
haverá prévia

CANTU

4,93

7.395,00

PALMALI

17,00

5.100,00

CLASSY

CLASSY

33,40

33,40

29

500

UN

36

2.000

KG

39

1.000

UN

40

500

UN

54

300

UN

55

300

UN

3.340,00

3.340,00

APTI

2,23

1.115,00

INCAS

4,02

2.010,00

OBS: O produto das
marcas PINDUCA /
INCAS / YOKI já
foram testados e
aprovados pela
comissão de análise
sensorial do
município. Caso o
mesmo seja
apresentado na
proposta, não
haverá prévia
necessidade de
apresentação de
amostra, salvo sob
solicitação do
Responsável
Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a
amostra no dia da
Licitação para
realização de teste
sensorial.
CANJIQUINHA DE
MILHO tipo 1
embalagem de 1
KG. A embalagem
deve esta intacta,
prazo de validade
mínima de 6 meses
a partir da data de
entrega. OBS: O
produto das marcas
PINDUCA / INCAS /
ZAELI já foram
testados e
aprovados pela
comissão de análise
sensorial do
município. Caso o
mesmo seja
apresentado na
proposta, não
haverá prévia
necessidade de
apresentação de
amostra, salvo sob
solicitação do
Responsável
Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a
amostra no dia da
Licitação para
realização de teste
sensorial.
CENOURA, fresca
de primeira
qualidade, de
tamanho médio,
tenra, uniforme, sem
ferimentos, defeitos
ou mofo, sem terra
ou corpo estranho
aderido a sua
superfície externa
(limpas),
apresentando grau
de maturação tal
que lhe permita
suportar a
manipulação, o
transporte e a
conservação em
condições
adequadas para o
consumo. Com
ausência de
sujidades, parasitos
e larvas, de acordo
com a Resolução
vigente da
ANVISA/PR.
CHOCOLATE EM
PÓ: em pó solúvel
50% cacau,
embalagem com no
mínimo 500kg a
1kg. Produto em
condições
adequadas de
consumo
embalagem
contendo
informações do
produto, data de
fabricação e prazo
de validade.
CHOCOLATE
GRANULADO embalagem com
minimo 400gr. produto em
condições
adequadas de
consumo,
embalagem
contendo
informações do
produto, data de
fabricação e prazo
de validade.
FERMENTO
BIOLÓGICO, seco
para pão, ausente
de qualquer
característica que
não seja inerente ao
produto.
Embalagens
íntegras e livres de
sujidades. Prazo de
validade de no
mínimo 06 meses a
partir da entrega do
produto.
Fornecimento:
embalagem de
500g. OBS: O
produto da marca
APTI já foi testado e
aprovado pela
comissão de análise
sensorial do
município. Caso o
mesmo seja
apresentado na
proposta, não
haverá prévia
necessidade de
apresentação de
amostra, salvo sob
solicitação do
Responsável
Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a
amostra no dia da
Licitação para
realização de teste
sensorial.
FERMENTO
QUÍMICO seco para
bolo, pó fino,

DIÁRIO DO SUDOESTE
1º de junho de 2021

INCAS

6,82

3.410,00

CANTU

4,80

9.600,00

APTI

9,37

9.370,00

INCAS

10,80

5.400,00

APTI

21,60

6.480,00

APTI

7,90

2.370,00

Responsável
Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a
DIÁRIO DO SUDOESTE
amostra no dia da
1º de junho de 2021
Licitação para
realização de teste
sensorial.
55
300
UN
FERMENTO
QUÍMICO seco para
bolo, pó fino,
homogêneo,
coloração branca,
produto formado de
substâncias
químicas que por
influência do calor
e/ou umidade
produz
desprendimento
gasoso capaz de
expandir massas
elaboradas com
farinhas, amidos ou
féculas,
aumentando-lhes o
volume e a
porosidade, não
contendo glúten,
acondicionado em
embalagem de 250
gr. original do
fabricante, com
especificações do
produto,
informações do
fabricante, prazo de
validade e lote,
produto isento de
registro no
Ministério da
Agricultura - Serviço
de Inspeção Federal
(SIF) ou Serviço de
Inspeção Estadual
(SIE). OBS: O
produto da marca
APTI já foi testado e
aprovado pela
comissão de análise
sensorial do
município. Caso o
mesmo seja
apresentado na
proposta, não
haverá prévia
necessidade de
apresentação de
amostra, salvo sob
solicitação do
Responsável
Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a
amostra no dia da
Licitação para
realização de teste
sensorial.
57
600
UN
FUBÁ PRÉ-COZIDO
tipo 1. Fabricado a
partir de matérias
primas sãs e limpas.
Produto obtido pela
ligeira torração do
milho. Previamente
lavado e isento de
radical cianeto. Livre
de matéria terrosa
parasitos, larvas e
detritos animais e
vegetais. Não
podendo estar
fermentada, rançosa
e ter no máximo
14% de umidade.
Com validade
mínima de 12
meses. Embalagem
em saco de
polietileno atóxico
resistente com 1 kg.
OBS: O produto da
marca SINHÁ já foi
testado e aprovado
pela comissão de
análise sensorial do
município. Caso o
mesmo seja
apresentado na
proposta, não
haverá prévia
necessidade de
apresentação de
amostra, salvo sob
solicitação do
Responsável
Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a
amostra no dia da
Licitação para
realização de teste
sensorial.
58
850
UN
GELATINA EM PÓ:
produto constituído,
açúcar, gelatina, sal,
vitamina C,
regulador de acidez:
citrato de sódio, e
ácido fumárico,
aromatizante,
edulcorantes
artificiais:
aspartame,
ciclamato de sódio,
acesulfame de
potássio e sacarina
sódica e corantes
artificiais, não
contendo glúten
embalagem com no
mínimo 25g,
embalagem
contendo
informações do
produto, data de
fabricação e prazo
de validade.
59
1.500 KG
LARANJA de
primeira, in natura,
fresca, de tamanho
médio, sabor
adocicado, sem
ferimentos ou
defeitos, não deve
ceder à pressão
com os dedos,
apresentando grau

mínimo 25g,
embalagem
contendo
informações do
produto, data de
fabricação e prazo
de validade.
LARANJA de
primeira, in natura,
fresca, de tamanho
médio, sabor
adocicado, sem
ferimentos ou
defeitos, não deve
ceder à pressão
com os dedos,
apresentando grau
de maturação
adequado (não
pode estar verde),
tal que lhe permita
suportar a
manipulação, o
transporte e a
conservação em
condições
adequadas para o
consumo. Com
ausência de
sujidades, parasitas
e larvas, de acordo
com a Resolução
vigente da
ANVISA/PR.
MANDIOCA: de
primeira qualidade,
lavada,
apresentando grau
de maturação tal
que lhe permita
suportar a
manipulação, o
transporte e a
conservação em
condições
adequadas para o
consumo. Com
ausência de
ferimento ou
defeitos
(rachaduras,
perfurações, e
cortes), sem
manchas, sem
danos físicos e
mecânicos
(podridão) e inseto
de parasitas e
larvas, de acordo
com as Normas e/ou
Resoluções vigentes
da ANVISA/PR.
MANJERICÃO
DESIDRATADOEmbalagem com
minimo 10g, produto
em condições
adequadas de
consumo,
embalagem
contendo
informações do
produto, data de
fabricação e prazo
de validade.
MAMÃO FORMOSA
de primeira
qualidade, in natura,
apresentando grau
médio de maturação
tal que lhe permita
suportar a
manipulação, o
transporte e a
conservação em
condições
adequadas para o
consumo, casca
lisa, sem ferimentos
ou defeitos, sabor
característico.
Entrega deverá ser
feita em caixas
plásticas vazadas e
limpas. O produto
de estar com
ausência de
sujidades, parasitas
e larvas, de acordo
com a Resolução
vigente da
ANVISA/PR.
MEL DE ABELHAEmbalagem com no
minimo 500g,
produto em
condições
adequadas de
consumo,
embalagem
contendo
informações do
produto, data de
fabricação e prazo
de validade.
MELÃO AMARELO:
de primeira, in
natura, as frutas
devem ser limpas,
firme, com polpa
tenra, de cor, aroma
e sabor
característico, sem
podridão. E
apresentar-se sem
deformação e
ausentes de danos
mecânicos e
doenças.
Apresentando grau
de maturação tal
que lhe permita
suportar a
manipulação, o
transporte e a
conservação em
condições
adequadas para o
consumo. Com
ausência de
sujidades, parasitos
e larvas, de acordo
com a Resolução
vigente da
ANVISA/PR.
NÉCTAR DE
FRUTAS: sabor uva,
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APTI

SINHÁ

APTI

7,90

4,64

1,35

2.370,00

59

1.500

KG

68

1.200

KG

69

100

UN

2.784,00

73

1.500

KG

76

100

UN

1.147,50

78

CANTU

7,83

2.000

KG

11.745,00

83

500

UN

CANTU

7,83

11.745,00

83

500

UN

NINA

4,90

5.880,00

84

200

UN

INCAS

2,67

267,00

86

200

PAC

100

300

UN

105

300

UN

CANTU

8,70

13.050,00

COLONIAL

24,20

2.420,00

CANTU

DELL VALLE

5,87

2,78

11.740,00

1.390,00

adequadas para o
consumo. Com
ausência de
sujidades, parasitos
e larvas, de acordo
com a Resolução
vigente da
ANVISA/PR.
NÉCTAR DE
FRUTAS: sabor uva,
abacaxi, morango,
coco, sem adição de
açúcares e
conservantes, o
produto deverá estar
de acordo com a
NTA 02 e22
(decreto12,342/78),
ingredientes,
mínimos: água, suco
concentrado,
demais ingrediente,
desde permitidos
por legislação e que
não descaracterize
o produto. Deverá
ser isento de
gorduras. Sem
adição de açúcar.
Embalagem primaria
treta prack de 200
ml com canudo.
Deverá dispor de no
mínimo 05 meses
de validade
NOZ MOSCADA
amêndoa seca,
isenta de sujidades,
mofos, insetos e
outras substâncias
estranhas ao
produto.
Embalagem de no
mínimo 20 Gr. OBS:
O produto das
marcas INCAS /
GERIBA já foram
testados e
aprovados pela
comissão de análise
sensorial do
município. Caso o
mesmo seja
apresentado na
proposta, não
haverá prévia
necessidade de
apresentação de
amostra, salvo sob
solicitação do
Responsável
Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a
amostra no dia da
Licitação para
realização de teste
sensorial.
ORÉGANO
desidratado pacote
de 100 gr - O
produto deverá
apresentar registro
no órgão
competente. Não
deverá apresentar
misturas
inadequadas ao
produto, presença
de impurezas,
formação de
grumos, coloração
clara demais, sabor
alterado e peso
insatisfatório. A
embalagem deve
estar intacta, prazo
de validade mínimo
de 06 meses a partir
da data de entrega.
OBS: O produto das
marcas INCAS /
GERIBA já foram
testados e
aprovados pela
comissão de análise
sensorial do
município. Caso o
mesmo seja
apresentado na
proposta, não
haverá prévia
necessidade de
apresentação de
amostra, salvo sob
solicitação do
Responsável
Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a
amostra no dia da
Licitação para
realização de teste
sensorial.
POLVILHO DOCE,
empacotado em
plástico atóxico,
isento de bolores,
substâncias nocivas,
odores e sabor
estranhos ao seu
aspecto normal embalagem 500 gr.
OBS: O produto da
marca PINDUCA já
foi testado e
aprovado pela
comissão de análise
sensorial do
município. Caso o
mesmo seja
apresentado na
proposta, não
haverá prévia
necessidade de
apresentação de
amostra, salvo sob
solicitação do
Responsável
Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a
amostra no dia da
Licitação para
realização de teste
sensorial.
SABOR DE
SORVETE: base
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DELL VALLE

2,78

1.390,00

INCAS

3,67

734,00

INCAS

6,40

1.280,00

PRATA

4,87

1.461,00

APTI

5,70

1.710,00
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108

109

111

113

300

1.000

2.000

500

UN

KG

KG

UN

até a entrega no
estabelecimento, às
caixas de entrega e
o carro devem
apresentar-se em
condições higiênicas
ideais, sem sujeira e
parasitas.
CHÁ SABORES EM
SACHÊS,
embalagem: caixa
contendo mínimo 10
unidades
(CAMOMILA,
CIDREIRA E ERVA
DOCE). Validade de
06 meses no
momento da
entrega. OBS: O
produto da marca
MATTE LEÃO já foi
testado e aprovado
pela comissão de
análise sensorial do
município. Caso o
mesmo seja
apresentado na
proposta, não
haverá prévia
necessidade de
apresentação de
amostra, salvo sob
solicitação do
Responsável
Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a
amostra no dia da
Licitação para
realização de teste
sensorial.

gelados
comestíveis,
sabores chocolate,
blue, ice, morango,
nata embalagem
mínimo de 100g,
contendo
informações dos
produtos e prazo de
validade, não
contem glúten.
SAL refinado,
iodado, com
granulação uniforme
e com cristais
brancos, com no
mínimo de 98,5% de
cloreto de sódio e
com dosagem de
sais de iodo de no
mínimo 10 mg e
máximo de 15 mg
de iodo por quilo de
acordo com a
Legislação Federal
Específica –
embalagem em
plástico de
polietileno com 1 kg.
OBS: O produto das
marcas DIANA /
BOM SAL já foram
testados e
aprovados pela
comissão de análise
sensorial do
município. Caso o
mesmo seja
apresentado na
proposta, não
haverá prévia
necessidade de
apresentação de
amostra, salvo sob
solicitação do
Responsável
Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a
amostra no dia da
Licitação para
realização de teste
sensorial.
SALSICHA hot dog,
embalagem com
data de validade,
peso e ingredientes
impresso no rótulo,
registro no
ministério da
agricultura,
congelada e
armazenada em
uma temperatura
18°c negativos ou
inferior. Deverá
apresentar textura,
cor, odor e sabor
característico. Não
será aceito produto
que apresente
superfície úmida
e/ou pegajosa,
exsudato liquido ou
partes flácidas ou de
consistência
anormal, com
indícios de
fermentação pútrida.
Não será tolerada a
presença de
manchas
esverdeadas ou
pardacentas ou
coloração sem
uniformidade. O
produto deverá ser
transportado em
carro refrigerado de
acordo com a
temperatura exigida
pelo produto ou em
caixas térmicas que
mantenham sua
temperatura desde a
saída do mercado
até a entrega no
estabelecimento,
este deverá
apresentar-se em
condições higiênicas
ideais ao transporte,
apresentando a
planilha de controle
de temperatura no
local de entrega.
OBS: O produto da
marca COOPAVEL
já foi testado e
aprovado pela
comissão de análise
sensorial do
município.
TOMATE in natura,
de boa qualidade,
apresentando grau
de maturação tal
que lhe permita
suportar a
manipulação, o
transporte e a
conservação em
condições
adequadas para o
consumo. Com
ausência de
sujidades, parasitos
e larvas, de acordo
com a Resolução
vigente da
ANVISA/PR. O
produto deverá ser
transportado em
carro apropriado
para a temperatura
exigida, pelo
produto para manter
sua temperatura e
qualidade, desde a
saída do mercado
até a entrega no
estabelecimento, às
caixas de entrega e
o carro devem
apresentar-se em
condições higiênicas
ideais, sem sujeira e
parasitas.
CHÁ SABORES EM
SACHÊS,

113

5
ESTRELAS

1,79

500

UN

537,00

PRENDA

4,75

2.375,00

9

300

PAC

22

1.700

UN

27

200

UN

VALOR TOTAL: R$ 225.085,50 (duzentos e vinte e cinco mil
oitenta e cinco reais e cinquenta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros decorrentes
do objeto desta ATA correrão da conta do município de
Mangueirinha, alocado nas dotações consignadas no orçamento
2021.
ENTREGA: 06 (seis) meses
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA:15 de maio de 2021.
Mangueirinha,
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO DE CONTRATOS

COOPAVEL

12,78

12.780,00

CANTU

5,75

11.500,00

PRENDA

4,75

2.375,00

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº0532021
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021– PMM
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.
FORNECEDOR REGISTRADO: A.E.M OESTE COMERCIAL
EIRELI
CNPJ/MF n.º 12.144.365/0001-79
OBJETO: Fornecimento de materiais de consumo para os grupos
assistidos nos programas serviços e equipamentos do CRAS,
CREAS, Casa Lar, SCFV e Projetos Sociais mantidos pela
Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde com
campanha e grupos da Atenção Básica.
Item

Quant

Unid.

Especificação

Marca

5

1.800

UN

AÇÚCAR
CRISTAL, branco
de 1ª qualidade,
acondicionado em
embalagem
plástica de
polipropileno
transparente e
resistente, original
do fabricante, com
5 Kg, aspecto
granuloso de fino
a médio, isento de
matéria terrosa,
livre de umidade e
fragmentos
estranhos,
contendo
aproximadamente
99,3% de
carboidrato por
porção, deverá
ser de origem

ESTRELA

9

300

PAC

vegetal fabricado
a partir de
sacarose de cana
de açúcar, livre de
fermentação, de
parasitos e de
detritos animais
ou vegetais, não
contendo glúten,
produto isento de
registro no
Ministério da
Agricultura Serviço de
Inspeção Federal
(SIF) ou Serviço
de Inspeção
Estadual (SIE), na
embalagem deve
constar
informações do
produto, prazo de
validade de no
mínimo 12 meses
e lote. OBS: O
produto das
marcas ALTO
ALEGRE /
CRISTAL /
ESTRELA já
foram testados e
aprovados pela
comissão de
análise sensorial
do município.
Caso o mesmo
seja apresentado
na proposta, não
haverá prévia
necessidade de
apresentação de
amostra, salvo
sob solicitação do
Responsável
Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a
amostra no dia da
Licitação para
realização de
teste sensorial.
AMIDO DE
MILHO, produto

VALAR

Preço
Unit.
15,70

9,59

Preço
Total
28.260,00

2.877,00

38

550

UN

42

500

UN

Responsável
Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a
amostra no dia da
Licitação para
realização de
teste sensorial.
AMIDO DE
MILHO, produto
amiláceo extraído
do milho,
fabricado a partir
de matérias
primas sãs,
limpas, isentas de
matérias terrosas
e parasitos, não
podendo estar
úmido,
fermentado ou
rançoso, deve
estar sob a forma
de pó e produzir
ligeira crepitação
quando
comprimido entre
os dedos,
umidade máxima
de 14%, acidez de
2,5%, mínimo de
84% de amido e
resíduo mineral
fixo de 0,2%, não
contendo glúten,
acondicionado em
embalagem
plástica de
polietileno leitoso
de 1 kg, original
do fabricante, com
especificações do
produto,
informações do
fabricante, prazo
de validade,
produto isento de
registro no
Ministério da
Agricultura Serviço de
Inspeção Federal
(SIF) ou Serviço
de Inspeção
Estadual (SIE).
BALAS
(MASTIGÁVEIS)
sabores diversos
(embalagem com
mínimo 600 g)
contendo
informações do
produto, data de
fabricação e prazo
de validade.
CANELA EM PÓ
embalagem com
30g, com textura
fina e homogênea,
deverá apresentar
registro no órgão
competente. Não
deverá apresentar
misturas
inadequadas ao
produto, presença
de impurezas,
formação de
grumos coloração
claro demais,
sabor alterado e
peso
insatisfatório. A
embalagem deve
esta intacta, prazo
de validade
mínima de 6
meses a partir da
data de entrega.
OBS: Os produtos
das marcas
INCAS e KITANO
já foram testados
e aprovados pela
comissão de
análise sensorial
do município.
Caso o mesmo
seja apresentado
na proposta, não
haverá prévia
necessidade de
apresentação de
amostra, salvo
sob solicitação do
Responsável
Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a
amostra no dia da
Licitação para
realização de
teste sensorial.
CHÁ MATE, sabor
natural para
infusão, tostado.
Embalagem com
mínimo 250 gr.
Livre de parasitas,
mofo e de
qualquer
substância nociva,
odores estranhos,
prazo de validade
mínimo de 06
meses a partir da
data de entrega.
OBS: O produto
da marca MATTE
LEÃO já foi
testado e
aprovado pela
comissão de
análise sensorial
do município.
Caso o mesmo
seja apresentado
na proposta, não
haverá prévia
necessidade de
apresentação de
amostra, salvo
sob solicitação do
Responsável
Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a
amostra no dia da
Licitação para
realização de
teste sensorial.
COCO RALADO
sem açúcar, sem

DIÁRIO DO SUDOESTE
1º de junho de 2021
VALAR

9,59

2.877,00

PIETROBOM

10,35

17.595,00

INCAS

2,98

596,00

CHILENO

7,64

4.202,00

VALAR

4,95

2.475,00

Responsável
Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a
DIÁRIO DO SUDOESTE
amostra no dia da
1º de junho de 2021
Licitação para
realização de
teste sensorial.
42
500
UN
COCO RALADO
sem açúcar, sem
glúten,
desidratado
contendo polpa de
coco,
parcialmente
desengordurada.
Embalagem de no
mínimo 100g, com
identificação do
produto, marca do
fabricante, prazo
de validade e
peso líquido. O
produto devera ter
registro no
Ministério da
Agricultura e/ou
Ministério da
Saúde. OBS: O
produto das
marcas APTI /
PINDUCA / ZAELI
já foram testados
e aprovados pela
comissão de
análise sensorial
do município.
Caso o mesmo
seja apresentado
na proposta, não
haverá prévia
necessidade de
apresentação de
amostra, salvo
sob solicitação do
Responsável
Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a
amostra no dia da
Licitação para
realização de
teste sensorial.
45
200
UN
CRAVO DA
ÍNDIA. Obtido do
botão floral de
espécime genuína
de coloração
pardo escura,
cheiro e sabor
próprios, isento de
detritos do próprio
produto e
impurezas dos
grãos ou
sementes.
Validade mínima
de 10 meses a
contar da entrega.
Embalado em
embalagem
plástica
transparente,
fornecido em
pacotes de 10 g.
OBS: O produto
da marca INCAS
já foi testado e
aprovado pela
comissão de
análise sensorial
do município.
Caso o mesmo
seja apresentado
na proposta, não
haverá prévia
necessidade de
apresentação de
amostra, salvo
sob solicitação do
Responsável
Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a
amostra no dia da
Licitação para
realização de
teste sensorial.
50
200
UN
ERVA DOCEEmbalagem com
mínimo 10gr,
produto em
condições
adequadas de
consumo,
embalagem
contendo
informações do
produto, data de
fabricação e prazo
de validade.
51
100
UN
EXTRATO DE
TOMATE:
concentrado
Tomate, açúcar e
sal, não podendo
estar violado, ou
amassado, livre
de parasitas e de
qualquer
substância nociva,
odores estranhos,
prazo de validade
mínima de 06
meses a partir da
data de entrega.
Embalagem
mínimo 850 kg
52
500
PAC
FEIJÃO PRETO
tipo 1, novo,
constituído de no
mínimo 90 a 98%
de grãos inteiros e
íntegros, sem a
presença de grãos
mofados e/ou
cartuchos, na cor
característica e
variedade
correspondente
de tamanho e
formato naturais,
maduros, limpos e
secos, não
contendo glúten,
com valor
nutricional para
porção de 100g
de

variedade
correspondente
de tamanho e
formato naturais,
maduros, limpos e
secos, não
contendo glúten,
com valor
nutricional para
porção de 100g
de
aproximadamente:
12,2g de
carboidrato, 22g
de proteína e 0,3g
de lipídio,
acondicionado em
embalagem
plástica de
polipropileno,
transparente,
resistente, de
1Kg, original do
fabricante, com
especificações do
produto,
informações do
fabricante, data de
fabricação, prazo
de validade
mínimo de 6
meses e lote,
produto isento de
registro no
Ministério da
Agricultura Serviço de
Inspeção Federal
(SIF) ou Serviço

Publicações legais
VALAR

INCAS

4,95

2,75

2.475,00

550,00

60

INCAS

2,70

540,00

D JUDA

9,45

945,00

65

REI DA
MESA

9,70

1.000

300

UN

UN

4.850,00

94

2.500

PAC

106

300

UN

de Inspeção
Estadual (SIE).
OBS: O produto
da marca CANTU
/ CINDERELA/
ZAELI já foi
testado e
aprovado pela
comissão de
análise sensorial
do município.
Caso o mesmo
seja apresentado
na proposta, não
haverá prévia
necessidade de
apresentação de
amostra, salvo
sob solicitação do
Responsável
Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a
amostra no dia da
Licitação para
realização de
teste sensorial.
LEITE
CONDENSADO
produzido com
leite integral,
açúcar e lactose,
acondicionado em
embalagem de no
mínimo 395 gr,
que deverá conter
externamente os
dados de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais,
número do lote,
data de validade,
quantidade de
produto e atender
as especificações
técnicas da
ANVISA e
Inmetro. Prazo de
validade de no
mínimo 6 meses a
partir da entrega
do produto. OBS:
O produto das
marcas
PIRACANJUBA /
MARAJOARA /
FRIMESA já
foram testados e
aprovados pela
comissão de
análise sensorial
do município.
Caso o mesmo
seja apresentado
na proposta, não
haverá prévia
necessidade de
apresentação de
amostra, salvo
sob solicitação do
Responsável
Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a
amostra no dia da
Licitação para
realização de
teste sensorial.
LOURO
DESIDRATADOEmbalgem com
no minimo 50g,
produto em
condições
adequadas de
consumo,
embalagem
contendo
informações do
produto, data de
fabricação e prazo
de validade.
PIRULITOS Sabores sortidos,
pacote com
mínimo 450g contendo 50
unidades,
embalagem
contendo
informações do
produto e prazo
de validade.
SAGU tipo 1,
grupo tapioca,
subgrupo sagu

106

300

UN

mínimo 450g contendo 50
unidades,
embalagem
contendo
informações do
produto e prazo
de validade.
SAGU tipo 1,
grupo tapioca,
subgrupo sagu
artificial,
preparado com
matéria prima sã,
limpa, isenta de
matéria terrosa,
parasito, detrito
animai ou vegetai,
com no máximo
15% de umidade,
não contendo
glúten,
acondicionada em
embalagem
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MANU

7,28

2.184,00

plástica de
polipropileno
resistente e
transparente,
original do
fabricante, de 1
Kg, na
embalagem
deverá constar
informações do
fabricante,
especificação do
produto, prazo de
validade e lote,
produto isento de
registro no
Ministério da
Agricultura Serviço de
Inspeção Federal
(SIF) ou Serviço
de Inspeção
Estadual (SIE).
OBS: O produto
das marcas
GERIBA / ZAELI
já foram testados
e aprovados pela
comissão de
análise sensorial
do município.
Caso o mesmo
seja apresentado
na proposta, não
haverá prévia
necessidade de
apresentação de
amostra, salvo
sob solicitação do
Responsável
Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a
amostra no dia da
Licitação para
realização de
teste sensorial.

MARAJOARA

6,00

6.000,00

VALOR TOTAL: R$ 99.999,00 (noventa e nove mil novecentos e
noventa e nove reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros decorrentes
do objeto desta ATA correrão da conta do município de
Mangueirinha, alocado nas dotações consignadas no orçamento
2021.
ENTREGA: 06 (seis) meses
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA:15 de maio de 2021
Mangueirinha,
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº054/2021
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021– PMM
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.
FORNECEDOR REGISTRADO: EMPÓRIO REALLE - LTDA
CNPJ/MF n.º 14.186.229/0001-77
OBJETO: Fornecimento de materiais de consumo para os grupos
assistidos nos programas serviços e equipamentos do CRAS,
CREAS, Casa Lar, SCFV e Projetos Sociais mantidos pela
Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde com
campanha e grupos da Atenção Básica.

INCAS

6,00

Item

Quant

Unid.

Especificação

Marca

20

1.100

UN

BISCOITO SALGADO
tipo água e sal ou cream
cracker, embalagem
mínima de 400 gr. O
biscoito deverá ser
fabricadas a partir de
matérias primas sãs e
limpas, isentas de
matérias terrosas,
parasitos, livre de
umidade, fragmentos
estranhos e em perfeito
estado de conservação,
serão rejeitados biscoitos
mal cozidos, queimados e
de caracteres
organolépticos anormais,
não podendo apresentar
excesso de dureza e nem
se apresentar quebradiço,
embalagem primária em
pacotes impermeáveis
lacrados, na embalagem
deverá constar
informações do
fabricante, especificação
do produto, prazo de
validade e lote, produto
isento de registro no
Ministério da Agricultura Serviço de Inspeção
Federal (SIF) ou Serviço
de Inspeção Estadual
(SIE). SEM
COLESTEROL, SEM
LACTOSE E SEM
PROTEÍNA DO LEITE.
ISENTO DE PRODUTOS

DIANA

1.800,00

PIETROBOM

10,85

27.125,00

MANU

7,28

2.184,00

21

1.600

UN

DE ORIGEM ANIMAL.
OBS: O produto das
marcas PARATI /
ISABELA já foram
testados e aprovados pela
comissão de análise
sensorial do município.
Caso o mesmo seja
apresentado na proposta,
não haverá prévia
necessidade de
apresentação de amostra,
salvo sob solicitação do
Responsável Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a amostra no
dia da Licitação para
realização de teste
sensorial.
BOLACHA DOCE TIPO
MARIA, Ingredientes:
farinha de trigo

DIANA

Preço
Unit.
7,40

5,85

Preço
Total
8.140,00

9.360,00
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21

37

47

49

1.600

1.000

500

200

UN

UN

UN

UN

apresentação de amostra,
salvo sob solicitação do
Responsável Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a amostra no
dia da Licitação para
realização de teste
sensorial.
BOLACHA DOCE TIPO
MARIA, Ingredientes:
farinha de trigo
enriquecida com ferro e
ácido fólico (vit. B9),
açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, soro de leite
em pó, açúcar invertido,
fubá de milho enriquecido
com ferro e ácido fólico,
sal, fermentos químicos:
bicarbonato de sódio,
bicarbonato de amônio,
estabilizante lecitina de
soja, aromatizante,
acidulante ácido lático,
contendo glúten, com
valor nutricional para
porção de 30g: 25g de
carboidrato, 2,2g de
proteína e 3,8g de
gorduras totais,
acondicionado em
embalagem plástica de
polipropileno original do
fabricante, sem corantes
artificiais. O biscoito
deverá ser fabricadas a
partir de matérias primas
sãs e limpas, isentas de
matérias terrosas,
parasitos, livre de
umidade, fragmentos
estranhos e em perfeito
estado de conservação,
serão rejeitados biscoitos
mal cozidos, queimados e
de caracteres
organolépticos anormais,
não podendo apresentar
excesso de dureza e nem
se apresentar quebradiço,
embalagem primária em
pacotes impermeáveis
lacrados com peso líquido
de 400 gr, na embalagem
deverá constar
informações do
fabricante, especificação
do produto, prazo de
validade e lote, produto
isento de registro no
Ministério da Agricultura Serviço de Inspeção
Federal (SIF) ou Serviço
de Inspeção Estadual
(SIE). OBS: O produto
das marcas PARATI /
ISABELA já foram
testados e aprovados pela
comissão de análise
sensorial do município.
Caso o mesmo seja
apresentado na proposta,
não haverá prévia
necessidade de
apresentação de amostra,
salvo sob solicitação do
Responsável Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a amostra no
dia da Licitação para
realização de teste
sensorial.
CEREAL MATINAL DE
MILHO sabor tradicional/
chocolate, em formato de
esferas, ou laminado.
Ingredientes: milho,
açúcar, farinha de arroz,
farinha de trigo
enriquecida com ferro e
ácido fólico, farinha de
milho enriquecida com
ferro e ácido fólico, ácido
ascórbico (vitamina c),
óxido de zinco (zinco),
niacinamida, ferro
reduzido (ferro), palmitato
de retinol (vitamina a),
cloridrato de piridoxina
(vitamina b6), riboflavina
(vitamina b2), mononitrato
de tiamina (vitamina b1),
ácido fólico (vitamina do
complexo b) cobalamina
(vitamina b12). Óleo de
palma, cacau em pó,
massa de cacau, leite em
pó integral, farinha de
aveia, glicose, vitaminas e
sais minerais, mel,
estabilizante lecitina de
soja e aromatizante.
Validade de 12 meses a
partir da data de
fabricação. Embalagens
de no mínimo 320
gramas. OBS: O produto
da marca ALCAFOODS já
foi testado e aprovado
pela comissão de análise
sensorial do município.
Caso o mesmo seja
apresentado na proposta,
não haverá prévia
necessidade de
apresentação de amostra,
salvo sob solicitação do
Responsável Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a amostra no
dia da Licitação para
realização de teste
sensorial.
DOCE DE FRUTAS
/LEITE; pastoso,
resultante do
processamento adequado
das partes comestíveis
desintegradas de frutas
ou vegetais ou leite, com
açucares, com ou sem
adição de água, pectina,
ajustador do ph e outros
ingredientes e aditivos
permitidos por estes
padrões até uma
consistência apropriada,
sendo finalmente,
acondicionada de forma a
assegurada sua perfeita
conservação. Deve ser
produzido de acordo com
as normas de boas
práticas de fabricação, em
estabelecimento
possuidor de licença
sanitária. Fornecimento,
embalagem plástica
atóxicas ou de vidro com
mínimo 400kg
ERVILHA, grãos inteiros
de ervilhas cozida, com
líquido, isento de

produzido de acordo com
as normas de boas
práticas de fabricação, em
estabelecimento
possuidor de licença
sanitária. Fornecimento,
embalagem plástica
atóxicas ou de vidro com
mínimo 400kg
ERVILHA, grãos inteiros
de ervilhas cozida, com
líquido, isento de
sujidades, parasitos e
larvas. Cor: verde odor:
característico, isento de
odores estranhos. Sabor:
característico, isento de
sabores estranhos.
Validade mínima de 06
(seis) meses a partir da
data de entrega do
produto. Embalagem lata,
caixa ou saches com no
mínimo 170g. OBS: O
produto das marcas
QUERO / FUGINI já
foram testados e
aprovados pela comissão
de análise sensorial do
município. Caso o mesmo
seja apresentado na
proposta, não haverá
prévia necessidade de
apresentação de amostra,
salvo sob solicitação do
Responsável Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a amostra no
dia da Licitação para
realização de teste
sensorial.
MASSA PENNE OU
ESPAGUETE pacote de
500 gramas - Cor
amarela, obtida pelo
amassamento da farinha
de trigo especial, ovos, e
demais substâncias
permitidas, isenta de
corantes artificiais
sujidades, parasitas,
admitida umidade máxima
13%. Embalagem em
sacos plásticos
transparentes e atóxicos,
limpos não violados,
resistentes que garantam
a integridade do produto
até o momento do
consumo acondicionados
em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter
externamente claros os
dados de identificação e
procedência, informação
nutricional, número do
lote, data de validade,
quantidade do produto. O
produto deverá
apresentar validade
mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de
entrega na unidade
requisitante. OBS: O
produto das marcas
PARATI / DIANA / NINFA
já foram testados e
aprovados pela comissão
de análise sensorial do
município. Caso o mesmo
seja apresentado na
proposta, não haverá
prévia necessidade de
apresentação de amostra,
salvo sob solicitação do
Responsável Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a amostra no
dia da Licitação para
realização de teste
sensorial.
MILHO PARA PIPOCA:
primeira qualidade com
adequado com estouro
dos grãos. Isento de
sujidades, mofo, insetos e
outros grãos. Embalagem
deve estrar integra,
transparente, não violada,
conteúdo dados de
identificação do produto.
Validade mínima de
06(seis) meses a contar
da data de entrega.
Fornecimento: pacote de
500g de acordo com a
resolução vigente da
ANVISA/PR.
MILHO VERDE EM
CONSERVA simples
grãos inteiros, tamanho e
coloração uniforme.
Produto preparado com
grãos de milho
previamente debulhados,
envasados e cozidos ou
pré-cozidos, imersos em
líquido de cobertura
apropriada, submetidos a
processo tecnológico
adequado, antes ou
depois de
hermeticamente fechados
nos recipientes utilizados
a fim de evitar sua
alteração. Embalagem
com 250 g. OBS: O
produto das marcas
QUERO / FUGINI já
foram testados e
aprovados pela comissão
de análise sensorial do
município. Caso o mesmo
seja apresentado na
proposta, não haverá
prévia necessidade de
apresentação de amostra,
salvo sob solicitação do
Responsável Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a amostra no
dia da Licitação para
realização de teste
sensorial.
POLVILHO AZEDO,
empacotado em plástico
atóxico isento de bolores,
substâncias nocivas,
odores e sabor estranhos
ao seu aspecto normal embalagem 500 gr. OBS:
O produto da marca
PINDUCA já foi testado e
aprovado pela comissão
de análise sensorial do
município. Caso o mesmo
seja apresentado na
proposta, não haverá
prévia necessidade de
apresentação de amostra,
salvo sob solicitação do
Responsável Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a amostra no
dia da Licitação para
realização de teste
sensorial.
POLVILHO DOCE,
empacotado em plástico
atóxico, isento de bolores,

apresentação de amostra,
salvo sob solicitação do
Responsável Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a amostra no
dia da Licitação para
realização de teste
sensorial.
POLVILHO DOCE,
empacotado em plástico
atóxico, isento de bolores,
substâncias nocivas,
odores e sabor estranhos
ao seu aspecto normal embalagem 500 gr. OBS:
O produto da marca
PINDUCA já foi testado e
aprovado pela comissão
de análise sensorial do
município. Caso o mesmo
seja apresentado na
proposta, não haverá
prévia necessidade de
apresentação de amostra,
salvo sob solicitação do
Responsável Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a amostra no
dia da Licitação para
realização de teste
sensorial.
PREPARO SOLIDO
ARTIFICIAL PARA
REFRESCO- Embalagem
com minimo 1kg, diversos
sabores, produto em
condições adequadas de
consumo, embalagem
contendo informações do
produto, data de
fabricação e prazo de
validade.
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1º de junho de 2021
PRATA

4,87

1.461,00

CELLI

10,80

5.400,00

VALOR TOTAL: R$ 65.881,00 (sessenta e cinco oitocentos e
oitenta e um reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros decorrentes
do objeto desta ATA correrão da conta do município de
Mangueirinha, alocado nas dotações consignadas no orçamento
2021.
ENTREGA: 06 (seis) meses
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA:15 de maio de 2021.
Mangueirinha,
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO DE CONTRATOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº055/2021
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021– PMM
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.
FORNECEDOR REGISTRADO: LORO & SOUZA LTDA- ME
CNPJ/MF n.º 14.174.321/0001-17
OBJETO: Fornecimento de materiais de consumo para os grupos
assistidos nos programas serviços e equipamentos do CRAS,
CREAS, Casa Lar, SCFV e Projetos Sociais mantidos pela
Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde com
campanha e grupos da Atenção Básica.

BEIJA
FLOR

4,85

9.700,00

ODERICH

3,39

3.390,00

PRATA

5,30

1.590,00

PRATA

4,87

1.461,00

Item

Quanti

Unid.

Especificação

Marca

30

2.000

KG

CARNE BOVINA
DE PANELA SEM
OSSO, tipo coxão
mole, cortada em
cubos in natura,
congelada.
Embalagem: o
produto deverá ser
embalado com
materiais
adequados para as
condições de
armazenamento e
que lhe confiram
uma proteção
apropriada (saco
plástico
transparente
intacto, atóxico, de
polietileno 140
micras em
embalagem dupla
para não
vazamento de
sangue, resistente
à manipulação e
transporte). Peso
líquido: 05 kg. o
produto deverá
apresentar validade
mínima de 06 (seis)
meses a partir da
data de entrega.
Critérios de
avaliação do
produto: deve
apresentar no
máximo 10% de
gordura e isenta de
tecidos inferiores
como: ossos,
cartilagens,
gordura, tendões,
coágulos e nódulos
linfáticos. Não será
permitida a
obtenção do
produto a partir de
moagem de carnes
oriundas da raspa
de ossos e carne
mecanicamente
separada a carne
deve: apresentar
aspectos próprios,
não amolecidos e
nem pegajosa, cor,
cheiro e sabor
próprio sem
machas
esverdeadas; estar
livre de parasitas,
sujidades e
qualquer
substância
contaminante que
possa alterá-la ou
encobrir qualquer
alteração; estar de
acordo com a
legislação sanitária
e ministério da
agricultura,
contendo na
embalagem o rótulo
com as seguintes
informações:
SIM/POA;
procedência e lote;
data de fabricação
e validade; nome
do fornecedor,
endereço, telefone,
CNPJ do

ALBERTI

Preço
Unit.
39,50

Preço
Total
79.000,00

DIÁRIO DO SUDOESTE
1º de junho de 2021

31

32

2.000

1.800

KG

KG

fornecedor e,
quantidade (peso),
identificação do tipo
da carne, além da
informação
nutricional.
CARNE MOIDA
PRIMEIRA - tipo
coxão mole,
patinho ou
fraldinha, sendo
entregue
congelada .
Embalagem: o
produto deverá ser
embalado com
materiais
adequados para as
condições de
armazenamento e
que lhe confiram
uma proteção
apropriada (saco
plástico
transparente
intacto, atóxico, de
polietileno 140
micras em
embalagem dupla
para não
vazamento de
sangue, resistente
à manipulação e
transporte). Peso
líquido: 05 kg. o
produto deverá
apresentar validade
mínima de 06 (seis)
meses a partir da
data de entrega.
Critérios de
avaliação do
produto: deve
apresentar no
máximo 10% de
gordura e isenta de
tecidos inferiores
como: ossos,
cartilagens,
gordura, tendões,
coágulos e nódulos
linfáticos. Não será
permitida a
obtenção do
produto a partir de
moagem de carnes
oriundas da raspa
de ossos e carne
mecanicamente
separada a carne
deve: apresentar
aspectos próprios,
não amolecidos e
nem pegajosa, cor,
cheiro e sabor
próprio sem
machas
esverdeadas; estar
livre de parasitas,
sujidades e
qualquer
substância
contaminante que
possa alterá-la ou
encobrir qualquer
alteração; estar de
acordo com a
legislação sanitária
e ministério da
agricultura,
contendo na
embalagem o rótulo
com as seguintes
informações:
SIM/POA;
procedência e lote;
data de fabricação
e validade; nome
do fornecedor,
endereço, telefone,
CNPJ do
fornecedor e,
quantidade (peso),
identificação do tipo
da carne, além da
informação
nutricional.
CARNE MOIDA
PRIMEIRA - tipo
acém, paleta ou
agulha, sendo
entregue
congelada.
Embalagem: o
produto deverá ser
embalado com
materiais
adequados para as
condições de
armazenamento e
que lhe confiram
uma proteção
apropriada (saco
plástico
transparente
intacto, atóxico, de
polietileno 140
micras em
embalagem dupla
para não
vazamento de
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39,20

78.400,00
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ALBERTI

43,20

77.760,00

2.000

UN

sangue, resistente
à manipulação e
transporte). Peso
líquido: 05 kg. o
produto deverá
apresentar validade
mínima de 06 (seis)
meses a partir da
data de entrega.
Critérios de
avaliação do
produto: deve
apresentar no
máximo 10% de
gordura e isenta de
tecidos inferiores
como: ossos,
cartilagens,
gordura, tendões,
coágulos e nódulos
linfáticos. Não será
permitida a
obtenção do
produto a partir de
moagem de carnes
oriundas da raspa
de ossos e carne
mecanicamente
separada a carne
deve: apresentar
aspectos próprios,
não amolecidos e
nem pegajosa, cor,
cheiro e sabor
próprio sem
machas
esverdeadas; estar
livre de parasitas,
sujidades e
qualquer
substância
contaminante que
possa alterá-la ou
encobrir qualquer
alteração; estar de
acordo com a
legislação sanitária
e ministério da
agricultura,
contendo na
embalagem o rótulo
com as seguintes
informações:
SIM/POA;
procedência e lote;
data de fabricação
e validade; nome
do fornecedor,
endereço, telefone,
CNPJ do
fornecedor e,
quantidade (peso),
identificação do tipo
da carne, além da
informação
nutricional.
CARNE SUÍNA –
(TIPO PERNIL),
sem pele, cortado
em pedaços
(cubos, com
espessura de 4-6
cm), congelado.
Embalagem: o
produto deverá ser
embalado com
materiais
adequados para as
condições de
armazenamento e
que lhe confiram
uma proteção
apropriada (saco
plástico
transparente
intacto, atóxico, de
polietileno 140
micras em
embalagem dupla
para não
vazamento de
sangue, resistente
à manipulação e
transporte). Peso
líquido: 02 kg. o
produto deverá
apresentar validade
mínima de 06 (seis)
meses a partir da
data de entrega.
Critérios de
avaliação do
produto: deve
apresentar no
máximo 10% de
gordura e isenta de
tecidos inferiores
como: ossos,
cartilagens, gordura
parcial, tendões,
coágulos e nódulos
linfáticos. Não será
permitida a
obtenção do
produto a partir de
moagem de carnes
oriundas da raspa
de ossos e carne
mecanicamente
separada a carne
deve: apresentar

MIOLAR

23,15
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56

1.500

KG

64

1.000

UN

74

1.000

KG

46.300,00

aspectos próprios,
não amolecidos e
nem pegajosa, cor,
cheiro e sabor
próprio sem
machas
esverdeadas; estar
livre de parasitas,
sujidades e
qualquer
substância
contaminante que
possa alterá-la ou
encobrir qualquer
alteração; estar de
acordo com a
legislação sanitária
e ministério da
agricultura,
contendo na
embalagem o rótulo
com as seguintes
informações:
SIM/POA;
procedência e lote;
data de fabricação
e validade; nome
do fornecedor,
endereço, telefone,
CNPJ do
fornecedor e,
quantidade (peso),
identificação do tipo
da carne, além da
informação
nutricional.
FILÉ DE TILÁPIAInspecionada,
categoria primeira,
in natura,
congelada. Com
aspecto, cor e
cheiro
característicos.
Acondicionada em
embalagem
primária de
polietileno atóxica
transparente,
resistente,
hermeticamente
fechada,
devidamente
selada e rotulada,
com identificação
do produto,
marca/procedência,
especificação do
peso, prazo de
validade, que
deverá ser no
mínimo de três
meses a contar da
data da entrega e
também em
embalagem
secundária nas
mesmas
características para
não vazamento de
sangue. A carne
deverá estar
rotulada em acordo
com a legislação
vigente, atendendo
as normas de
inspeção municipal,
estadual ou federal,
constando
obrigatoriamente
registro no SIF
(Serviço de
Inspeção Federal)
ou SIE (Serviço de
Inspeção Estadual)
ou SIM (Serviço de
Inspeção
Municipal) e quanto
as características
microbiológicas
deve obedecer a
legislação da
ANVISA (Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária).
LINGUIÇA TIPO
CALABRESAEmbalagem com
no minimo 400g,
produto em
condições
adequadas de
consumo,
embalagem
contendo
informações do
produto, data de
fabricação e prazo
de validade.
MANGA TOMMY
de primeira, in
natura,
apresentando grau
médio de
maturação tal que
lhe permita
suportar a
manipulação, o
transporte e a
conservação em

COSTA
MAR

48,95

73.425,00

SEARA

17,30

17.300,00

CANTU

8,85

8.850,00
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condições
adequadas para o
consumo, casca
brilhante, polpa
firme e intacta, sem
ferimentos ou
defeitos, sabor
característico.
Entrega deverá ser
feita em caixas
plásticas vazadas e
limpas. O produto
de estar com
ausência de
sujidades, parasitas
e larvas, de acordo
com a Resolução
vigente da
ANVISA/PR.

61

1.200

UN

VALOR TOTAL: R$ 381.035,00 (trezentos e oitenta e um mil e
trinta e cinco reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros decorrentes
do objeto desta ATA correrão da conta do município de
Mangueirinha, alocado nas dotações consignadas no orçamento
2021.
ENTREGA: 06 (seis) meses
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA:15 de maio de 2021.
Mangueirinha,
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO DE CONTRATOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº056/2021
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021– PMM
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.
FORNECEDOR REGISTRADO: A. LAUXEN MERCADO EIRELI –
ME
CNPJ/MF n.º 15.158.600/0001-50
OBJETO: Fornecimento de materiais de consumo para os grupos
assistidos nos programas serviços e equipamentos do CRAS,
CREAS, Casa Lar, SCFV e Projetos Sociais mantidos pela
Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde com
campanha e grupos da Atenção Básica.
Item

Quant

Unid.

Especificação

Marca

12

2.000

KG

ALFACE, lisa ou
crespa, de primeira
qualidade, com folhas
verdes, sem traços de
descoloração,
intactas, firmes e bem
desenvolvidas em pés
com 175 gramas.
BETERRABA de boa
qualidade,
apresentando grau de
maturação tal que lhe
permita suportar a
manipulação, o
transporte e a
conservação em
condições adequadas
para o consumo. Com
ausência de
sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com
as Normas e/ou
Resoluções vigentes
da ANVISA/PR.
CAFÉ EM PÓ
tradicional. Torrado e
moído Embalagem:
de 500gr a vácuo, de
primeira qualidade.
OBS: O produto da
marca COAMO já foi
testado e aprovado
pela comissão de
análise sensorial do
município. Caso o
mesmo seja
apresentado na
proposta, não haverá
prévia necessidade de
apresentação de
amostra, salvo sob
solicitação do
Responsável Técnico.
Do contrário, se faz
necessária a amostra
no dia da Licitação
para realização de
teste sensorial.
CEBOLA cabeça, de
boa qualidade,
branca, não brotada,
tamanho médio,
uniforme, sem
ferimentos ou
defeitos.
Apresentando grau de
maturação tal que lhe
permita suportar a
manipulação, o
transporte e a
conservação em
condições adequadas
para o consumo. Com

NNA

19

1.000

24

2.000

34

850

KG

UN

KG

35

500

mç

43

1.000

mç

48

500

UN

61

1.200

UN

amostra, salvo sob
solicitação do
Responsável Técnico.
Do contrário, se faz
necessária a amostra
no dia da Licitação
para realização de
teste sensorial.
LEITE EM PÓ
INTEGRAL
INSTANTÂNEO o
produto deve conter
externamente os
dados de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número
de lote, quantidade do
produto, número do
registro no Ministério
da
Agricultura/SIF/DIPOA
e carimbo de
inspeção do SIF.
Deverá atender as
especificações
técnicas da portaria nº
369 de 04/09/1997 do
Ministério da
agricultura e do
Abastecimento e do
Regulamento da
Inspeção Industrial e
Sanitária de produtos
de origem animal.
Validade mínima de
10 (dez) meses a
partir da data de
entrega. Conservação
em ambiente seco e
arejado. Embalagem
de 400 gr. OBS: O
produto das marcas
CCGL / FRIMESA /
BELAC já foram
testados e aprovados
pela comissão de
análise sensorial do
município. Caso o
mesmo seja
apresentado na
proposta, não haverá
prévia necessidade de
apresentação de
amostra, salvo sob
solicitação do
Responsável Técnico.
Do contrário, se faz
necessária a amostra
no dia da Licitação
para realização de
teste sensorial.
LEITE DE COCOEmbalagem com no
minimo 200gr, produto
em condições
adequadas de
consumo, embalagem
contendo informações
do produto, data de
fabricação e prazo de
validade.
LIGA NEUTRA: para
gelados comestíveis,
embalagem de 100gr,
contendo informações
do produto, data de
fabricação e prazo de
validade.
MAÇÃ GALA/FUJI de
primeira qualidade,
tamanho médio e
grande, com casca
sã, sem rupturas e
pancadas na casca.
Apresentando
tamanho e cor
uniformes, com polpa
firme e intacta,
devendo ser bem
desenvolvidas e
maduras. Devem ser
frescas, sem danos
físicos ou mecânicos,
isenta de partes
pútridas. Embalagem:
em sacos plásticos
resistentes, conforme
quantidade solicitada,
apresentando na
embalagem etiqueta
de pesagem. De
acordo com a
Resolução vigente da
ANVISA/PR. O
produto deverá ser
transportado em carro
apropriado para a
temperatura exigida,
pelo produto para
manter sua
temperatura e
qualidade, desde a
saída do mercado até
a entrega no
estabelecimento, às
caixas de entrega e o
carro devem
apresentar-se em
condições higiênicas
ideais, sem sujeira e
parasitas.
MAIONESEEmbalagem com no
minimo 500gr, produto
em condições
adequadas de
consumo, embalagem
contendo informações
do produto, data de
fabricação e prazo de
validade.
MARGARINA
CREMOSA VEGETAL
COM SALEmbalagem pote com
minimo 1kg, produto
em condições
adequadas de
consumo, embalagem
contendo informações
do produto, data de
fabricação e prazo de
validade.
MELANCIA de
primeira. As frutas
devem ser limpas,
firme, com polpa

CANTU

COAMO

CANTU

ausência de
sujidades, parasitas e
larvas, de acordo com
a Resolução vigente
da ANVISA/PR.
CEBOLINHA
TEMPERO VERDEDe primeira
qualidade, com folhas
verdes, sem traços de
descoloração,
intactas, firmes e bem
desenvolvidas, em
condições adequadas
para o consumo.
(maço com
aproximandamente 15
unidades)
COUVE - de primeria
qualidade, in natura,
em maço de no
mínimo 300 gr
EMULSIFICANTE E
ESTABILIZANTE p/
sorvete, embalagem
200 gr. OBS: O
produto da marca
SELECTA já foi
testado e aprovado
pela comissão de
análise sensorial do
município. Caso o
mesmo seja
apresentado na
proposta, não haverá
prévia necessidade de
apresentação de
amostra, salvo sob
solicitação do
Responsável Técnico.
Do contrário, se faz
necessária a amostra
no dia da Licitação
para realização de
teste sensorial.
LEITE EM PÓ
INTEGRAL

Preço
Unit.
3,65

4,95

11,68

6,27

Preço
Total
7.300,00

4.950,00

23.360,00

300

UN

63

650

UN

66

1.000

KG

5.329,50

NINA

3,24

1.620,00

CANTU

3,63

3.630,00

SELECTA

9,28

4.640,00

CGCL

62

14,90

17.880,00

67

100

UN

72

500

UN

77

2.000

KG

CGCL

14,90

17.880,00

COPRA

7,95

2.385,00

SELECTA

6,93

4.504,50

CANTU

9,26

9.260,00

SOYA

6,94

694,00

BUNGE

13,59

6.795,00

CANTU

3,38

6.760,00

77

2.000

KG

81

1.000

UN

82

500

UN

87

500

DZ

95

2.000

KG

minimo 1kg, produto
em condições
adequadas de
consumo, embalagem
contendo informações
do produto, data de
fabricação e prazo de
validade.
MELANCIA de
primeira. As frutas
devem ser limpas,
firme, com polpa
tenra, de cor, aroma e
sabor característico,
sem podridão. E
apresentar-se sem
deformação e
ausentes de danos
mecânicos e doenças.
Deverá apresentar
grau de maturação tal
que lhe permita
suportar a
manipulação, o
transporte e a
conservação em
condições adequadas
para o consumo. Com
ausência de
sujidades, parasitos e
larvas. Deve estar de
acordo com a
Resolução vigente da
ANVISA/PR.
MORTADELA DE
CARNE BOVINAEmbalagem com no
minimo 200g, produto
em condições
adequadas de
consumo, embalagem
contendo informações
do produto, data de
fabricação e prazo de
validade.
NATA com no mínimo
200g, com
identificação do
produto. Identificação
do fabricante, data de
fabricação, validade e
de acordo com as
normas e/ou
resoluções vigentes
da ANVISA/PR ou
Ministério da
Agricultura.
OVOS BRANCOS frescos, grandes,
íntegros, sem
manchas, sujidades e
rachaduras, cor, odor
ou sabor normal;
acondicionados em
embalagem
apropriada com 12
unidades, com dados
de identificação do
produto, marca do
fabricante, prazo de
validade, de acordo
com Normas e/ou
Resoluções vigentes
da ANVISA/PR ou
Ministério da
Agricultura. OBS: O
produto das marcas
CANTU / MARTINI já
foram testados e
aprovados pela
comissão de análise
sensorial do
município. Caso o
mesmo seja
apresentado na
proposta, não haverá
prévia necessidade de
apresentação de
amostra, salvo sob
solicitação do
Responsável Técnico.
Do contrário, se faz
necessária a amostra
no dia da Licitação
para realização de
teste sensorial.
PEITO DE FRANGO
c/osso, congelado de
primeira qualidade. O
produto não deverá
conter materiais
estranhos ao
processo de
industrialização, não
poderá apresentar
sinais de
recongelamento no
momento da entrega,
como gelo
avermelhado ou
líquidos pegajosos na
embalagem, e deverá
seguir os padrões
macro e
microscópicos
estabelecidos pela
resolução, será
considerada imprópria
e será recusada a
embalagem
defeituosa ou
inadequada que
exponha o produto à
contaminação e/ou à
deterioração,
contendo na
embalagem o rótulo
com as seguintes
informações: SIF;
procedência e lote;
data de fabricação e
validade, endereço,
telefone, CNPJ do
fornecedor e,
quantidade (peso),
além da informação
nutricional. O produto
deverá ser
transportado em carro
refrigerado ou em
caixas térmicas que
mantenham sua
temperatura desde a
saída do mercado até
a entrega no
estabelecimento, este
deverá apresentar-se
em condições
higiênicas ideais ao
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CANTU

3,38

6.760,00

AURORA

6,98

6.980,00

SANTA
CLARA

7,59

3.795,00

MARTINI

8,69

4.345,00

SEARA

12,89

25.780,00

deverá ser
transportado em carro
refrigerado ou em
DIÁRIO DO SUDOESTE
caixas térmicas que
mantenham sua
1º de junho de 2021
temperatura desde a
saída do mercado até
a entrega no
estabelecimento, este
deverá apresentar-se
em condições
higiênicas ideais ao
transporte,
apresentando a
planilha de controle
de temperatura no
local de entrega. De
acordo com as
Portarias do Ministério
da Agricultura, da
Resolução da
ANVISA PR.
97
1.000
KG
PIMENTAO: in natura,
de boa qualidade,
apresentando grau de
maturação tal que lhe
permita suportar a
manipulação, o
transporte e a
conservação em
condições adequadas
para o consumo. Com
ausência de
sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com
a Resolução vigente
da ANVISA/PR
98
650
KG
PEPINO IN NATURADe primeira,
apresentando grau de
maturação tal que lhe
permita suportar a
manipulação, o
transporte e a
conservação em
condições adequadas
para o consumo. Com
ausência de
sujidades, parasitos e
larvas
104
1.00
KG
REPOLHO verde in
natura apresentando

110

500

grau de maturação tal
que lhe permita
suportar a
manipulação, o
transporte e a
conservação em
condições adequadas
para o consumo. Com
ausência de
sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com
as normas e /ou
Resolução da
ANVISA/PR. O
produto deverá ser
transportado em carro
apropriado para a
temperatura exigida,
pelo produto para
manter sua
temperatura e
qualidade, desde a
saída do mercado até
a entrega no
estabelecimento, às
caixas de entrega e o
carro devem
apresentar-se em
condições higiênicas
ideais, sem sujeira e
parasitas.
SALSINHA de
primeira qualidade,
sem traços de
descoloração,
intactas, firmes e bem
desenvolvidas em
condiçoes adequadas
para o consumo

mç
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CANTU

6,57

4,98

3.237,00

CANTU

3,65

3.650,00

15

3,16

UN

6.570,00

CANTU

NINA

25

1.200

KG

1.580,00

VALOR TOTAL: R$).155.045,00 (cento e cinquenta e cinco mil e
quarenta e cinco reais
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros decorrentes
do objeto desta ATA correrão da conta do município de
Mangueirinha, alocado nas dotações consignadas no orçamento
2021.
ENTREGA: 06 (seis) meses
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA:15 de maio de 2021.
Mangueirinha,
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO DE CONTRATOS

18

2.500

KG

23

980

mç

41

1.000

KG

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº057/2021
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021– PMM
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.
FORNECEDOR REGISTRADO: CONFECÇÕES CRUZ – EIRELI ME
CNPJ/MF n.º 10.665.306/0001-10
OBJETO: Fornecimento de materiais de consumo para os grupos
assistidos nos programas serviços e equipamentos do CRAS,
CREAS, Casa Lar, SCFV e Projetos Sociais mantidos pela
Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde com
campan
Item

Quantidade

Unid.

Especificação

Marca

2

1.000

KG

CANTU

6

700

PAC

ABÓBORA
CABOTIÁ, in
natura com
tamanho e cor
uniformes, sem
lesões,
perfurações e
cortes.
AÇÚCAR
REFINADO - De
1ª qualidade.
Sacarose de
cana-de-açúcar
na cor branca com
moagem refinada
- Embalagem em
plástico resistente
contendo dados
de identificação
do produto, marca
do fabricante, data
de fabricação e
validade
(Resolução 12/78
Min da Agricultura
e/ou Min Saúde) Embalagem de 5
kg. OBS: O
produto das
marcas ALTO
ALEGRE / UNIÃO
já foram testados
e aprovados pela
comissão de
análise sensorial
do município.
Caso o mesmo
seja apresentado
na proposta, não
haverá prévia
necessidade de
apresentação de
amostra, salvo

AL
ALEGRE

Preço
Unit.
4,50

Preço
Total
4.500,00

16,24

11.368,00

sob solicitação do
Responsável
Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a
amostra no dia da
Licitação para
realização de
teste sensorial. "
ADOÇANTE
DIETÉTICO
LÍQUIDO composto de
água, sorbitol,
edulcorantes
artificiais, sacarina
sódica e ciclamato
de sódio e
conservante
benzoato de
sódio. Zero
calorias, não
contém glúten.
Isento de lactose.
Frasco com 80 ml.
Prazo de validade
mínimo 2 anos a
contar a partir da
data de entrega.
OBS: O produto
da marca ZERO
CAL já foi testado
e aprovado pela
comissão de
análise sensorial
do município.
Caso o mesmo
seja apresentado
na proposta, não
haverá prévia
necessidade de
apresentação de
amostra, salvo
sob solicitação do
Responsável
Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a
amostra no dia da
Licitação para
realização de
teste sensorial.
BATATA DOCE:
de primeira
qualidade, lavada,
apresentando
grau de
maturação tal que
lhe permita
suportar a
manipulação, o
transporte e a
conservação em
condições
adequadas para o
consumo. Com
ausência de
ferimento ou
defeitos
(rachaduras,
perfurações, e
cortes), sem
manchas, sem
danos físicos e
mecânicos
(podridão) e
inseto de
parasitas e larvas,
de acordo com as
Normas e/ou
Resoluções
vigentes da
ANVISA/PR.
BATATA TIPO
INGLESA, de
primeira
qualidade, lavada,
apresentando
grau de
maturação tal que
lhe permita
suportar a
manipulação, o
transporte e a
conservação em
condições
adequadas para o
consumo. Com
ausência de
ferimento ou
defeitos
(rachaduras,
perfurações, e
cortes), sem
manchas, sem
danos físicos e
mecânicos
(podridão) e
inseto de
parasitas e larvas,
de acordo com as
Normas e/ou
Resoluções
vigentes da
ANVISA/PR.
BRÓCOLIS
CABEÇA IN
NATURA - de boa
qualidade,
apresentando
grau de
maturação tal que
lhe permita
suportar a
manipulação, o
transporte e a
conservação em
condições
adequadas para o
consumo. Com
ausência de
sujidades,
parasitos e larvas.
Em maços de
aproximadamente
450 gramas
CHUCHU IN
NATURA-

ZERO CAL

CANTU

8,18

4,97

41

1.000

KG

44

3.600

KG

53

150

PAC

70

500

UN

204,50

5.964,00

CANTU

5,80

14.500,00

CANTU

6,97

6.830,60

CANTU

5,10

5.100,00

adequadas para o
consumo. Com
ausência de
sujidades,
parasitos e larvas.
Em maços de
aproximadamente
450 gramas
CHUCHU IN
NATURAApresentando
grau de
maturação tal que
lhe permita
suportar a
manipulação, o
transporte e a
conservação em
condições
adequadas para o
consumo. Com
ausência de
sujidades,
parasitos e larvas.
COXA
SOBRECOXA de
frango.
Embalagem de 16
kg a 20 kg,
Validade: o
produto deverá ter
validade mínima
de 06 (seis)
meses, a partir da
data de
fabricação. O
produto não
deverá conter
materiais
estranhos ao
processo de
industrialização,
não poderá
apresentar sinais
de
recongelamento
no momento da
entrega, como
gelo avermelhado
ou líquidos
pegajosos na
embalagem, e
deverá seguir os
padrões macro e
microscópicos
estabelecidos pela
resolução, será
considerada
imprópria e será
recusada a
embalagem
defeituosa ou
inadequada que
exponha o
produto à
contaminação
e/ou à
deterioração,
contendo na
embalagem o
rótulo com as
seguintes
informações: SIF;
procedência e
lote; data de
fabricação e
validade,
endereço,
telefone, CNPJ do
fornecedor e,
quantidade
(peso), além da
informação
nutricional.
FEIJAO
CARIOCA tipo 1,
novo, constituído
de no mínimo 90 a
98% de grãos
inteiros e íntegros,
sem a presença
de grãos mofados
e/ou cartuchos, na
cor característica
e variedade
correspondente
de tamanho e
formato naturais
maduros, limpos e
secos, não
contendo glúten,
com valor
nutricional para
porção de 100g
de
aproximadamente:
12,2g de
carboidrato, 22g
de proteína e 0,3g
de lipídio,
acondicionado em
embalagem
plástica de
polipropileno,
transparente,
resistente, de
1Kg, original do
fabricante, com
especificações do
produto,
informações do
fabricante, data de
fabricação, prazo
de validade
mínimo de 6
meses e lote,
produto isento de
registro no
Ministério da
Agricultura Serviço de
Inspeção Federal
(SIF) ou Serviço
de Inspeção
Estadual (SIE).
OBS: O produto
da marca
FEMILLA já foi
testado e
aprovado pela
comissão de
análise sensorial
do município.
Caso o mesmo
seja apresentado
na proposta, não
haverá prévia
necessidade de
apresentação de
amostra, salvo
sob solicitação do
Responsável
Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a
amostra no dia da
Licitação para
realização de
teste sensorial.
MANTEIGA SEM
SAL- Embalagem
com no minimo

B9

Edição nº 7900
CANTU

5,10

5.100,00

COPACOL

10,25

36.900,00

FEMILA

13,70

2.055,00

FRIMESA

10,00

5.000,00

Responsável
Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a
amostra no dia da
Licitação para
realização de
teste sensorial.
MANTEIGA SEM
SAL- Embalagem
com no minimo
200gr, produto em
condições
adequadas de
consumo,
embalagem
contendo
informações do
produto, data de
fabricação e prazo
de validade.
ÓLEO DE SOJA,
refinado, tipo 1,
acondicionado em
embalagem
plástica, atóxica,
transparente e
não violada,
contendo os
dados do produto,
preferencialmente
de soja livre de
transgênico, prazo
de validade
mínimo de 8
meses a contar da
data de entrega.
Fornecimento:
frascos de 900 ml.
OBS: O produto
da marca COAMO
já foi testado e
aprovado pela
comissão de
análise sensorial
do município.
Caso o mesmo
seja apresentado
na proposta, não
haverá prévia
necessidade de
apresentação de
amostra, salvo
sob solicitação do
Responsável
Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a
amostra no dia da
Licitação para
realização de
teste sensorial.
OVOS
VERMELHOS
frescos, grandes,
íntegros, sem
manchas,
sujidades e
rachaduras, cor,
odor ou sabor
normal;
acondicionados
em embalagem
apropriada com
12 unidades, com
dados de
identificação do
produto, marca do
fabricante, prazo
de validade, de
acordo com
Normas e/ou
Resoluções
vigentes da

B10

Edição nº 7900
70

500

85

UN

1.500

88

1.200

96

103

300

800

UN

DZ

UN

UN

ANVISA/PR ou
Ministério da
Agricultura. OBS:
O produto das
marcas CANTU /
MARTINI já foram
testados e
aprovados pela
comissão de
análise sensorial
do município.
Caso o mesmo
seja apresentado
na proposta, não
haverá prévia
necessidade de
apresentação de
amostra, salvo
sob solicitação do
Responsável
Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a
amostra no dia da
Licitação para
realização de
teste sensorial.
PESSEGO EM
CALDAEmbalagem
minima de 400g,
produto em
condições
adequadas de
consumo,
embalagem
contendo
informações do
produto, data de
fabricação e prazo
de validade.
ERVILHA, grãos
inteiros de
ervilhas cozida,
com líquido,
isento de
sujidades,
parasitos e larvas.
Cor: verde odor:
característico,
isento de odores
estranhos. Sabor:
característico,
isento de sabores
estranhos.
Validade mínima
de 06 (seis)
meses a partir da
data de entrega
do produto.
Embalagem lata,
caixa ou saches
com no mínimo
200 gr. OBS: O
produto das
marcas QUERO /
FUGINI/
ODERICH já
foram testados e
aprovados pela
comissão de
análise sensorial
do município.
Caso o mesmo

Embalagem lata,
caixa ou saches
com no mínimo
200 gr. OBS: O
produto das
marcas QUERO /
FUGINI/
ODERICH já
foram testados e
aprovados pela
comissão de
análise sensorial
do município.
Caso o mesmo
seja apresentado
na proposta, não
haverá prévia
necessidade de
apresentação de
amostra, salvo
sob solicitação do
Responsável
Técnico. Do
contrário, se faz
necessária a
amostra no dia da
Licitação para
realização de
teste sensorial.
SAL
TEMPERADOProduto refinado,
iodado, com
granulação
uniforme, com
minimo 1kg,
produto em
condições
adequadas de
consumo,
embalagem
contendo
informações do
produto, data de
fabricação e prazo
de validade.
UVAS PASSAS:Embalagem com
no mínimo 100g,
produto em
condições
adequadas de
consumo,
embalagem
contendo
informações do
produto, data de
fabricação e prazo
de validade.
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FRIMESA

COAMO

10,00

9,30

5.000,00

13.950,00

107

112

CANTU

8,90

10.680,00

200

100

UN

UN

TERMO DE RETOMADA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 011/2019
(Vinculado ao Pregão Presencial nº 001/2019)
CONTRATANTE:
Município de Renascença
CONTRATADA: Zatta Transporte Escolar Eireli
DA RETOMADA: O presente termo tem por finalidade a Retomada dos serviços
referentes ao Contrato de Prestação de Serviços nº 011/2019, cujo objeto é:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA
ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.
DO PRAZO: Fica determinada a retomada dos serviços a partir do dia 01 de
junho de 2021.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 31 de maio de 2021.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.
Renascença, 31 de maio de 2021.
IDALIR JOÃO ZANELA
Prefeito Municipal
ALIGUACU

CANTU

5,56

7,19

1.112,00

719,00

VALOR TOTAL: R$ 125.082,10 (cento e vinte e cinco mil oitenta e
dois reais e dez centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros decorrentes
do objeto desta ATA correrão da conta do município de
Mangueirinha, alocado nas dotações consignadas no orçamento
2021.
ENTREGA: 06 (seis) meses
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA: 15 de maio de 2021.
Mangueirinha,
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO DE CONTRATOS

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
TERMO DE RETOMADA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 016/2019.
(Vinculado ao Pregão Presencial nº 001/2019)
CONTRATANTE:
Município de Renascença
CONTRATADA: Emerson Boff
DA RETOMADA: O presente termo tem por finalidade a Retomada dos serviços
referentes ao Contrato de Prestação de Serviços nº 011/2019, cujo objeto é:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA
ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.
DO PRAZO: Fica determinada a retomada dos serviços a partir do dia 01 de
junho de 2021.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 31 de maio de 2021.
ORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.
Renascença, 31 de maio de 2021.
IDALIR JOÃO ZANELA
Prefeito Municipal

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
TERMO DE CANCELAMENTO DE ITEM DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS 023/2021
(Vinculada ao Pregão Eletrônico 006/2021)
CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de Renascença
CONTRATADA: Altermed Material Médico Hospitalar Ltda
DA RESCISÃO: O objeto do presente termo é a cancelamento do Item 176 da Ata
de Registro de Preços 023/2021, proposta pela a empresa CONTRATADA.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 31 de maio de 2021
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.
Renascença, 31 de maio de 2021.
IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito Municipal
MARIZA

QUERO

10,05

3,98

3.015,00

3.184,00

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 058/2020
(Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 025/2020)
CONTRATANTE:
Município de Renascença
CONTRATADA: Luiz Henrique Hammer Jann
DO PRAZO: Fica Prorrogado o prazo de vigência para mais 12 (doze) meses a
partir de seu vencimento conforme Art. 57 da Lei 8666/93.
DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 31 de maio de 2021.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.
Renascença, 31 de maio de 2021.
IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito Municipal

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
TERMO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº 017/2019 (Vinculado ao Pregão Presencial nº
001/2019)
CONTRATANTE:
Município de Renascença
CONTRATADA: Jocemir Bosco
DA RETOMADA: O presente termo tem por finalidade a Retomada
dos serviços referentes ao Contrato de Prestação de Serviços nº
011/2019, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER OS ALUNOS DA
REDE PÚBLICA DE ENSINO.
DO PRAZO: Fica determinada a retomada dos serviços a partir do dia
01 de junho de 2021.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 31 de maio de 2021.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.
Renascença, 31 de maio de 2021.
IDALIR JOÃO ZANELA
Prefeito Municipal

EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 001/2020
RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1º da Lei
8.666/93, torna-se público o resultado da licitação em epigrafe, cuja classificação
dá-se da seguinte forma:

Em primeiro lugar a Associação de Produtores Rurais da
Comunidade de São Brás, com 19 membros.

Não houve segundo colocado.
Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data
deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório
para interposição de recurso.
Renascença, 31 de maio de 2021.
VERIDIANA SALVADEGO
Presidente Substituta da Comissão Permanente
de Licitações

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
TERMO DE RETOMADA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 012/2019
(Vinculado ao Pregão Presencial nº 001/2019)
CONTRATANTE:
Município de Renascença
CONTRATADA: Juliano Enderle
DA RETOMADA: O presente termo tem por finalidade a Retomada dos serviços
referentes ao Contrato de Prestação de Serviços nº 011/2019, cujo objeto é:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA
ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.
DO PRAZO: Fica determinada a retomada dos serviços a partir do dia 01 de
junho de 2021.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 31 de maio de 2021.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.
Renascença, 31 de maio de 2021.
IDALIR JOÃO ZANELA
Prefeito Municipal

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
TERMO DE RETOMADA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 013/2019
(Vinculado ao Pregão Presencial nº 001/2019)
CONTRATANTE:
Município de Renascença
CONTRATADA: Gilmar Antonio Sbicigo
DA RETOMADA: O presente termo tem por finalidade a Retomada dos serviços
referentes ao Contrato de Prestação de Serviços nº 011/2019, cujo objeto é:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA
ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.
DO PRAZO: Fica determinada a retomada dos serviços a partir do dia 01 de
junho de 2021.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 31 de maio de 2021.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.
Renascença, 31 de maio de 2021.
IDALIR JOÃO ZANELA
Prefeito Municipal

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
TERMO DE RETOMADA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 014/2019
(Vinculado ao Pregão Presencial nº 001/2019)
CONTRATANTE:
Município de Renascença
CONTRATADA: Rosane G. Zatta Transporte Escolar Eireli
DA RETOMADA: O presente termo tem por finalidade a Retomada dos serviços
referentes ao Contrato de Prestação de Serviços nº 011/2019, cujo objeto é:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA
ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.
DO PRAZO: Fica determinada a retomada dos serviços a partir do dia 01 de
junho de 2021.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 31 de maio de 2021.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.
Renascença, 31 de maio de 2021.
IDALIR JOÃO ZANELA
Prefeito Municipal

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
TERMO DE RETOMADA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 015/2019
(Vinculado ao Pregão Presencial nº 001/2019)
CONTRATANTE:
Município de Renascença
CONTRATADA: Paulo Schabarum Transportes
DA RETOMADA: O presente termo tem por finalidade a Retomada dos serviços
referentes ao Contrato de Prestação de Serviços nº 011/2019, cujo objeto é:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA
ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.
DO PRAZO: Fica determinada a retomada dos serviços a partir do dia 01 de
junho de 2021.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 31 de maio de 2021.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.
Renascença, 31 de maio de 2021.
IDALIR JOÃO ZANELA
Prefeito Municipal

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 059/2020
(Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 025/2020)
CONTRATANTE:
Município de Renascença
CONTRATADA: Sander Bruno Robetti
DO PRAZO: Fica Prorrogado o prazo de vigência para mais 12 (doze) meses a
partir de seu vencimento conforme Art. 57 da Lei 8666/93.
DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 31 de maio de 2021.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.
Renascença, 31 de maio de 2021.
IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito Municipal

DIÁRIO DO SUDOESTE
1º de junho de 2021
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PROJUDI - Processo: 0006351-02.2019.8.16.0131 - Ref. mov. 105.1 - Assinado digitalmente por Isabel Schaitel Cardoso:03767253976
13/01/2021: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: EDITAL

O Município de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, torna público, para ciência dos
interessados, que estão abertas a partir do dia 01/06/2021, as inscrições para o processo de
credenciamento de empresa especializada para prestação de serviços de auxílio funeral para
atender aos casos de vulnerabilidade social, causadas por situações de morte ocorrida em
famílias carentes, cuja renda familiar seja de até 02 (dois) salário mínimo vigente.

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PATO BRANCO – PR

Rua Maria Bueno, 284 – Trevo da Guarani - Sambugaro – Pato Branco/PR

CEP: 85.501-560 - Fone/Fax: (0**46) 3225-3448
e-mail pb-1vj-e@tjpr.jus.br
JUIZ DE DIREITO – MACIÉO CATANEO
ESCRIVÃ – ELAINE KURTZ

EDITAL DE REGULAMENTO e CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES: Todas as informações
sobre a inscrição, documentos, cadastramentos e requisitos para a realização do
credenciamento
estão
disponíveis
no
endereço
eletrônico:
http://www.saudadedoiguacu.pr.gov.br/licitacoes.php, Chamamento Público nº 002/2021 –
Auxilio Funeral.

EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 60 (sessenta) dias
Valor da Dívida: R$ 2.541,43, em 05/06/2019, sujeito a

atualização.
Autos n°.
Natureza:
Exequente:
Executado:

A Sessão de abertura dos envelopes para o credenciamento acontecerão no dia 17/06/2021 às
09:00hs em sessão pública na sala de licitações, Rua Frei Vito Berscheid, nº 708, centro.
Saudade do Iguaçu – PR 31 de maio de 2021.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
ATA DE ABERTURA DE EMVELOPE E
CREDENCIAMENTO DE EMPRESA
JEBAHI CLÍNICA DE MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA
CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2019
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio do ano de 2021, às 13h30,
na sala de Abertura e de Licitações da Secretaria Municipal de Saúde
de Pato Branco – Estado do Paraná, localizada na Rua Paraná, nº
1605, Centro, CEP: 85.501-025 reuniram-se os membros da Comissão
Especial de Chamamento Público, nomeada através da Portaria nº
199/2021, que subscrevem a presente Ata ao final, para certificarem a
proposta e a documentação de habilitação da empresa: JEBAHI
CLÍNICA DE MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA, CNPJ/MF sob nº
07.950.431/0003-20, referente ao edital de Chamamento Público nº
03/2019, que tem por objeto o chamamento para credenciamento de
instituições privadas prestadoras de serviços em Apoio a Diagnose e
Terapia. Verificando a documentação da empresa, chegou-se à
conclusão de que os documentos de habilitação estão corretos e a
proposta de preços condiz com os itens do Edital de Chamamento nº
03/2019, bem como Parecer Técnico FAVORÁVEL dos membros da
Portaria nº 200/2021, quanto capacidade instalada da empresa:
JEBAHI CLÍNICA DE MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA, CNPJ/MF
sob nº 07.950.431/0003-20. A empresa apresentou toda a
documentação de habilitação e proposta de serviços em conformidade
com o Edital, portanto, fica DEFERIDO o pedido de credenciamento
da JEBAHI CLÍNICA DE MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA,
CNPJ/MF sob nº 07.950.431/0003-20. Nada mais havendo a tratar,
deu-se por encerrada a presente sessão, que depois de lida e aprovada,
vai assinada pelos participantes da sessão. Edna Cristina Martins
Lopes – Presidente da Comissão Especial de Chamamento Público;
Sandra Maria Palaro; Sabrina Psendziuk Rigon – Membros.
MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 18/2021 - GP. Dispensa de Licitação nº 14/2021.
MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS E A PROPONENTE: Luiz Viacelli Neto 21269149920, pessoa jurídica de direito
privado, CNPJ/MF nº 19.104.509/0001-02, inscrição estadual nº isento, estabelecida na Alameda Oito, nº 709,
centro, CEP 85.525-000, na cidade de Mariópolis, Estado do Paraná. Objeto: a contratação de empresa para
orientação/assessoria de serviços técnicos para compensação previdenciária entre o Regime Geral da Previdência
Social e o Regime Próprio de Previdência do Município de Mariópolis. Do Valor: R$ 17.500,00 (Dezessete mil e
quinhentos reais). Dos Prazos de execução, Vigência: O prazo de execução será de até 3 (três) meses contados a
partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período caso haja interesse das partes conforme
artigo n° 57 da Lei nº 8.666/93. O prazo de vigência será o prazo de execução acrescido de 30 (trinta) dias. Da
Alteração de Valor contratual e critério de reajuste: O valor do contrato poderá, eventualmente, ser reajustado ou
alterado nos termos do artigo n° 65 da Lei nº 8666/93. Do Pagamento: O pagamento será efetuado em até 30
(trinta) dias após a realização dos serviços. Dotação Orçamentária: 03.00 – Departamento de Administração – 03.01
– Divisão de Administração – 04.122.0003.2.003 – Manutenção dos Serviços Administrativos – 33.90.39 – Outros
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Fonte (000). Despesa 408. Do Gestor do Contrato: José Carlos
Stanqueviski. FORO: Comarca de Clevelândia, Estado do Paraná. Mariópolis, 31 de Maio de 2021. Prefeito
Municipal, Mario Eduardo Lopes Paulek.

0006351-02.2019.8.16.0131
Execução Fiscal
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR
ADAIR FORTES e ADAIR FORTES

O Doutor MACIÉO CATANEO, MM. Juiz de Direito da
Primeira Vara Cível da Comarca de Pato Branco, Paraná,
etc.

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PR
INTENÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 - PROCESSO Nº 59/2020
OBJETO: A seleção de indústrias para receber em Concessão de Direito Real
de Uso Oneroso, pelo período de 10 (dez) anos, imóveis denominados
barracões de propriedade do Município de Pato Branco, objetivando a
concessão de incentivos à implantação e expansão de unidades industriais no
Município de Pato Branco, nos termos da Lei nº 5.375 de 16 de Julho de 2019,
atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e do Programa de Desenvolvimento Econômico - PRODEM, em
consonância com o Conselho de Desenvolvimento Econômico.
CONSIDERANDO que a Administração Municipal deflagrou processo
licitatório na modalidade Concorrência Pública n.º 01/2020 – Processo n.º
59/2020, objetivando a seleção de indústrias para receber em Concessão de
Direito Real de Uso Oneroso, pelo período de 10 (dez) anos, imóveis
denominados barracões de propriedade do Município de Pato Branco,
objetivando a concessão de incentivos à implantação e expansão de unidades
industriais no Município de Pato Branco, nos termos da Lei nº 5.375 de 16 de
Julho de 2019, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e do Programa de Desenvolvimento Econômico PRODEM, em consonância com o Conselho de Desenvolvimento Econômico;
CONSIDERANDO a análise realizada durante o recurso administrativo da fase
de classificação pela Comissão Especial de Julgamento e Avaliação;
CONSIDERANDO que, segundo a Comissão Especial de Julgamento e
Avaliação, houve violação ao princípio de publicidade, uma vez que foram
ocultadas fases do processo; CONSIDERANDO que, segundo a Comissão
Especial de Julgamento e Avaliação, é possível vislumbrar ato de subjetivismo
quando o edital traz no item 12.1.3, b empreendimento viável, porém com
ressalvas, sem especificar quais são as ressalvas, restando um possível
julgamento subjetivo das propostas; o que contraria o princípio de julgamento
objetivo nos processos licitatórios; CONSIDERANDO que houve violação ao
Art. 21, § 4º da Lei Federal n.º 8.666/93, onde diz que qualquer modificação no
edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido; CONSIDERANDO o art. 49 da
Lei Federal n.º 8.666/93 que diz que a autoridade competente poderá anular o
procedimento licitatório por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros; CONSIDERANDO o princípio da legalidade e da autotutela
aplicáveis à Administração Pública, segundo os quais caberá a esta, nos termos
da Súmula 473 do STF, “Anular seus próprios atos quando eivados de vícios
que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos (...)”; A
Administração manifesta intenção de anulação do Edital de Concorrência
Pública n.º 01/2020 – Processo n.º 59/2020. Em atendimento ao disposto no art.
49, § 3º, da Lei Federal 8.666/93, ficam os interessados intimados, para
querendo apresentar manifestação prévia no prazo de 05 (cinco) dias, contados
da publicação deste no Diário Eletrônico Municipal – AMP e no site oficial do
Município de Pato Branco, de acordo com o estatuído na Lei de Licitações.
Pato Branco, 27 de Maio de 2021. ROBSON CANTU – PREFEITO.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXUB BCW5Q WNVQL VK4SK

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021

Citação: ADAIR FORTES, CNPJ nº 19.197.099/0001-91,
na pessoa de seu rep. legal, e ADAIR FORTES (CPF nº
825.451.549-20), atualmente em lugar incerto e não
sabido.
Finalidade: Ficam CITADO(A) do inteiro teor da presente
ação, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o
pagamento da dívida ou nomear bens à penhora, sob pena
de constrição judicial de tantos bens quantos bastem para a
garantia da execução (art. 8º da Lei 6.830/80). Adverte-se de
que será nomeado curador especial em caso de revelia, conforme
Art. 257, IV do CPC.

ADVERTÊNCIA: O prazo para apresentar impugnação é
de trinta (30) dias, (art. 16, da Lei nº 6.830/80), sob as
penas das cominações legais.
DADO E PASSADO em Cartório nesta cidade e Comarca
de Pato Branco, Estado do Paraná, 13 de Janeiro de 2021.
EU ________(Isabel S. Cardoso), Auxiliar Juramentada,
que digitei e subscrevi.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
ATA DE PARECER TÉCNICO DE EMPRESA
JEBAHI CLÍNICA DE MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA
CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2019
Aos 30 (trinta) dias do mês de abril do ano de 2021, às 16h00min,
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: JEBAHI CLÍNICA DE MÉDICOS ASSOCIADOS
LTDA, CNPJ/MF sob nº 07.950.431/0003-20, 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:
JEBAHI CLÍNICA DE MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA,
CNPJ/MF sob nº 07.950.431/0003-20, está apta a prestação de
serviços. Encaminha-se para contratação a documentação da
empresa: JEBAHI CLÍNICA DE MÉDICOS ASSOCIADOS
LTDA, CNPJ/MF sob nº 07.950.431/0003-20, 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.
PORTARIA N° 186/2021 – GP
DATA: 31/05/2021
SÚMULA: Designa Equipe de Apoio no combate a pandemia do Novo Coronavírus.
Mario Eduardo Lopes Paulek, Prefeito Municipal de
Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:
RESOLVE:
Art. 1° - DESIGNAR os servidores públicos: Jair Scopel de
Lima, Chefe do Departamento de Fiscalização; Daiana Bagattini, Chefe do
Departamento de Desporto e Luiz Paulo Campra, Chefe da Divisão de
Treinamentos Esportivos para comporem equipe de apoio junto ao Departamento de
Saúde – Setor de Vigilância Sanitária, e atuarem nas ações de contenção e fiscalização
da pandemia do Novo Coronavírus, COVID-19.
Art. 2° - O período será de 90 (noventa dias) sendo passível a
sua prorrogação em caso de perdurar a pandemia.
Art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 31 de maio de 2021.
Mario Eduardo Lopes Paulek
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2021. PREGÃO ELETRÔNICO nº
20/2021. EMPRESA: Natali Brink Comercial Eireli, sediada na Avenida Rui Barbosa, nº
567, Bairro Parque São Carlos, CEP 17.900-000, na cidade de Dracena, Estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 36.556.473/0001-17 e Inscrição Estadual sob o nº
292083104112. DO OBJETO: a implantação de REGISTRO DE PREÇOS para futura
eventual aquisição de playgrounds, que serão instalados nas escolas municipais.
DESCRIÇÃO
BALANÇO 02
LUGARES

QTD.
8

UN
UND

UNIT.
1.390,00

ITEM
1
2

3

DESCRIÇÃO
PARQUE
“1”
INFANTIL
COLORIDO
PARQUE
“2”
INFANTIL
COLORIDO
PARQUE
INFANTIL
COLORIDO -

“3”

QTD.
2

UN
UN
D

UNIT.
14.000,00

TOTAL
28.000,0
0

MARCA
MULTIART
E

2

UN
D

13.000,00

26.000,0
0

MULTIART
E

2

UN
D

14.120,00

28.240,0
0

MULTIART
E

VALOR TOTAL DA ATA = R$ 82.240,00 (Oitenta e Dois mil duzentos e quarenta reais).
DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade por até 12
(doze) meses, a partir de sua assinatura. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO: Os produtos deverão ser entregues e instalados, no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do momento do recebimento da nota de
empenho, confirmação por e-mail ou contato telefônico, seguindo rigorosamente as
quantidades solicitadas, nos locais indicados pela CONTRATANTE (Escolas Municipais no
perímetro urbano). DO PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta)
dias. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.00 Departamento de Educação – 05.01 – Divisão
de Educação – 12.361.0011.2.013.000 – Manutenção do Ensino Fundamental – Recursos
Educação – 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente – Fonte (104). Despesa
1151. GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Samira Dal’ Sant. Mariópolis, 21 de
Maio de 2021. Município de Mariópolis. Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal.
MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS
Decreto Nº 63/2021 - Data: 31/05/2021
Súmula:Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de
Mariópolis, para o exercício de 2021.
A publicação na íntegra, do ato acima, encontra-se disponível no seguinte endereço
eletrônico: amsop.dioems.com.br, edição do dia 01/06/2021, respectivamente,
conforme Lei Autorizativa nº 06/2012 de 25/01/2012.

Isabel S. Cardoso
Auxiliar Juramentada
Autorizada pela Portaria 33/2012
Assinatura Digital

ITEM
4

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2021. PREGÃO ELETRÔNICO nº
20/2021. EMPRESA: Multiarte Indústria e Comércio de Brinquedos Ltda, sediada na Rua
Elpidio Magrin, nº 521, bairro Distrito Industrial, CEP 99.830-000, na cidade de Gaurama,
Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 08.389.121/0001-89 e Inscrição
Estadual sob o nº 0510010539. DO OBJETO: a implantação de REGISTRO DE PREÇOS
para futura eventual aquisição de playgrounds, que serão instalados nas escolas
municipais.

TOTAL
11.120,00

MARCA
NATALI
BRINK

VALOR TOTAL DA ATA = R$ 11.120,00 (Onze mil Cento e vinte reais). DA VALIDADE DO
REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade por até 12 (doze) meses, a partir
de sua assinatura. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE
RECEBIMENTO: Os produtos deverão ser entregues e instalados, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contados do momento do recebimento da nota de empenho, confirmação
por e-mail ou contato telefônico, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, nos
locais indicados pela CONTRATANTE (Escolas Municipais no perímetro urbano). DO
PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 05.00 Departamento de Educação – 05.01 – Divisão de Educação –
12.361.0011.2.013.000 – Manutenção do Ensino Fundamental – Recursos Educação –
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente – Fonte (104). Despesa 1151. GESTOR
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Samira Dal’ Sant. Mariópolis, 21 de Maio de 2021.
Município de Mariópolis. Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, Elídio Zimerman de Moraes, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei n.º 10.520/2002, a vista do Termo de
Adjudicação exarado pelo Pregoeiro, resolve HOMOLOGAR o
Pregão Presencial nº 028/2021 - PMM, que tem por objeto:
REGISTRO DE PREÇOS COMPROMISSO FORMAL DE PREÇOS
PARA FUTURAS E EVENTUAIS aquisições de pedra brita, pó
de pedra e pedrisco para atender demanda da Secretaria de
Obras Públicas, Planejamento e Projetos desta municipalidade,
a empresa proponente participante CONTRUTORA KUSTER
LTDA, foi vencedora dos itens 01,02,03,04,05,06,07 e 08, com o
valor global de R$ 318.030,00 (trezentos e dezoito mil e trinta reais).
Mangueirinha, 31 de maio de 2021
ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES
Prefeito Municipal

ERRATA
REFERENTE: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2021
PMM
OBJETO: Seleção de propostas visando REGISTRAR EM ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS COMPROMISSO FORMAL DE PREÇOS
PARA FUTURAS E EVENTUAIS fornecimento de artefatos de
concreto, sendo palanques, pavers, canaletas, meio fios, vigas e
cimento, em atendimento a Secretaria de Obras Públicas,
Planejamento e Projetos desta municipalidade.
RETIFICA-SE a publicação do dia 19 de maio de 2021, efetuada no
DIOEMS página 93 e do dia 19 de maio de 2021 no Diário do
Sudoeste, página B1, passando a viger a seguinte redação:
Onde se lê: 01 de Junho de 2021, às 09:00min
Leia-se: 17 de junho de 2021 às 09h00min
Mangueirinha, 31 de Maio de 2021.
PUBLIQUE-SE
Setor de Licitações

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ
CONVOCAÇÃO SEGUNDA CLASSIFICADA – REF: EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 20/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DE RIOS COM
GALERIAS VISÍVEIS E SUBTERRÂNEAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA.
O Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 02/2021, diante da
não apresentação dos documentos referente ao benefício da Lei Complementar nº
123/2006 concedido a empresa ADONAY PRESTADORA DE SERVICOS LTDA,
convocam a segunda classificada do item nº 01, a empresa LIBARDINO VILSON
PRUENCIO 66697611987 para participar da Sessão Pública para negociação do
preço ofertado e abertura do envelope de documentos de habilitação.
Data: 02/06/2021 (quarta-feira) às 09:00hs. Local: Sede do município de Coronel
Vivida, na sala de reuniões. Endereço: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, centro. Coronel Vivida, 31 de Maio de 2021. Fernando Q. Abatti, Pregoeiro.
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:
90/2021
b) Nr. Licitação:
30/2021 - DL
c) Modalidade:
Dispensa de licitação
31/05/2021
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, VISANDO
O ATENDIMENTO DE PACIENTES COM COVID-19 DOS MUNICÍPIOS
CONSORCIADOS.
f) Fornecedores Vencedores:
R$ 57.200,00
Total fornecedor:
BELTROX OXIGENIO LTDA
Total geral:
R$ 57.200,00
02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Dotação
01.001.10.122.0001.1001.4.4.90.52.0

Descrição da Despesa
Aquisição de Equipamentos
PAULO HORN
Presidente
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Publicações legais

Edição nº 7900
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR
Extrato Contrato N° 2912/2021
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR
Contratado: Editora Juriti Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
80.192.081/0001 – 08.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
jornalísticos/publicidade, para divulgação de matérias e atos oficiais de
interesse da Administração Pública Municipal de Itapejara D’Oeste PR, conforme objeto do Edital de Pregão Eletrônico Nº 023/2021.
Valor do Contrato: R$ 83.000,00 (Oitenta e três mil reais).
Vigência: De 31 (trinta e um) de Maio de 2021 até 31 (trinta e um) de
Janeiro de 2022.
Data do Contrato: 31 (trinta e um) de Maio de 2021.
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR
Extrato Contrato N° 2913/2021
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR
Contratado: Sodes Soluções em Desenvolvimento de Software Ltda –
EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.870.433/0001 – 66.
Objeto: Contratação de empresa especializada no licenciamento de uso
de Sistema de Saúde Pública, para uso do Departamento Municipal de
Saúde de Itapejara D’Oeste - PR, conforme objeto do Edital de Pregão
Eletrônico Nº 007/2021.
Valor do Contrato: R$ 29.700,00 (Vinte e nove mil e setecentos reais).
Vigência: De 31 (trinta e um) de Maio de 2021 até 31 (trinta e um) de
Maio de 2022.
Data do Contrato: 31 (trinta e um) de Maio de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ITAPEJARA D´OESTE
C.N.P.J. 77.778.629/0001-91

PORTARIA 005/2021
Data: 01.06.2021

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA:
Decreto nº. 7.657/2021 de 31/05/2021. Nomeia sob regime jurídico estatutário aprovado em
concurso público aberto através do edital nº 001/2019, Celoi Galvan Debacker para exercer o
cargo de Professor Municipal.
A publicação na íntegra do ato acima encontra-se disponível no seguinte endereço
eletrônico: www.diariooficialmunicipio.coronelvivida.pr.gov.br - conforme autorizado pela
Lei Municipal nº 2759/2017 e alterações constantes na Lei Municipal nº 2.852/2018.

Presidente

MARCUS VINICIUS BRAS SANTOS, Presidente da Câmara
Municipal de Itapejara D’Oeste, estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar o Sr Tiago Colla, portador do CPF 066.405.259-25
do cargo de provimento em comissão de Departamento de Finanças e Contabilidade,
símbolo CC-1.
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra
em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Vereadores do Município de Itapejara D’Oeste, estado do Paraná, aos 01 dias do mês de
junho de 2021.

Marcus Vinicius Braz Santos
Presidente

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

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO

PARTES: IDR- Paraná e Município de Sulina Pr
OBJETO: Promover ações integradas de assistência técnica e extensão rural, para a melhoria
econômica, social e ambiental da População Rural.
VIGÊNCIA: 01/06/2021 à 31/12/2024.
ASSINAM: PAULO HORN-Prefeito Municipal de Sulina, e, Natalino Avance de Souza, Diretor-Presidente
-IDR Paraná

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE LICITAÇÃO PREGÃO N° 35/2021, DE 31 DE MAIO DE 2021.
Altera a data da sessão pública para o dia 16/06/2021.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 7654, de 31 de maio de 2021. DECRETA: Art. 1º - Fica declarado ponto
facultativo nas repartições públicas municipais no dia 04 de junho – sexta-feira, posterior ao
feriado de Corpus Christi. A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte
endereço eletrônico: www.diariooficialmunicipio.coronelvivida.pr.gov.br - conforme autorizado pela Lei
Municipal nº. 2759/2017 e alterações constantes na Lei Municipal nº. 2.852/2018.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
PARECER E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 25/2021
DATA: 13/05/21
ABERTURA: 27/05/21
HORÁRIO: 09:01
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE FILTROS
PARA A FROTA DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; conforme
discriminado no objeto do presente edital.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 25/2021
DATA: 13/05/21
ABERTURA: 27/05/21
HORÁRIO: 09:01
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE FILTROS
PARA A FROTA DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; 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 01 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° 24/2021
DATA: 12/05/21
ABERTURA: 26/05/21
PROPOSTAS: 08:00 HS
DISPUTA: 09:00 HS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KIT DE
PROTEÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; conforme
discriminado no objeto do presente edital.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 24/2021
DATA: 12/05/21
ABERTURA: 26/05/21
PROPOSTAS: 08:00 HS
DISPUTA: 09:00 HS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KIT DE
PROTEÇÃO 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 01 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° 22/2021
DATA: 07/05/21
ABERTURA: 21/05/21
PROPOSTAS: 08:00 HS
DISPUTA: 10:00 HS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÓLEOS
LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS E
MÁQUINAS DE TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; conforme discriminado
no objeto do presente edital.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 22/2021
DATA: 07/05/21
ABERTURA: 21/05/21
PROPOSTAS: 08:00 HS
DISPUTA: 10:00 HS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÓLEOS
LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS E
MÁQUINAS DE TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; conforme discriminado
no objeto do presente edital.
A publicação na íntegra
atos
acima s/nº
estará
disponível
no seguinte
endereço eletrônico:
Praçados
Angelo
Mezzomo,
- 85550-000
– Coronel
Vivida – Paraná
http://www.diariooficialmunicipio.coronelvivida.pr.gov.br,
na edição de 01 de junho de 2021 Fone: (46) 3232-8300 – e-mail: gabinete@coronelvivida.pr.gov.br

conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e suas alterações.

PAULO HORN

Sumula: Exonera Servidor e da outras
providencias.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2490/2019, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
ITAPEJARA D’OESTE E A EMPRESA RONALDO ADRIANO HOFMA, CNPJ/MF sob o nº
33.144.631/0001 – 33, objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços elétricos com
a finalidade da manutenção, consertos e reparos elétricos nos Departamentos e Unidades da Administração
Municipal do Município de Itapejara D’Oeste - PR, conforme especificados no Edital de Pregão Presencial
Nº 009/2019, Fica prorrogado o prazo contratual passando sua vigência de 06 (seis) de maio de 2021, para
06 (seis) de setembro de 2021, conforme justificativa do Executivo Municipal e tudo de acordo com o art. 57
e 65 da Lei nº 8.666/93. Itapejara D’Oeste, 05 (cinco) de maio de 2021.

Município de Itapejara D’Oeste – PR
A integra se encontra no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
DECRETO Nº. 090/2021
DATA: 31.05.2021
SÚMULA: Declara de Utilidade Pública Imóvel Rural, para fins de desapropriação, amigável ou judicial
e dá outras providências
DECRETO Nº. 091/2021
DATA: 31.05.2021
SÚMULA: Cancelamento de Débito Tributário prescrito e dá outras providências.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2021
Fundamentado no art. 24 da Lei de Licitações nº 8666/93, RATIFICO a Dispensa de Licitação Nº 30/2021, para
a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO
DE PACIENTES COM COVID-19 DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.
Valor Global: 57.200,00
Dotação: 01.001.10.122.0001.1001.4.4.90.52.00
Fonte: 076
Data: 31/05/2021

ERRATA DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2021, DE 31
DE MAIO DE 2021.
Retifica o aviso de homologação do Pregão Presencial nº 34/2021.
__________________

A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 01 de Junho 2021, conforme Lei Autorizativa nº 927 de
07 de junho de 2017.

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
TERMO DE APOSTILAMENTO nº 01 ao TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021 – Inexigibilidade de
Chamamento Público nº 01/2021. Parceria que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CORONEL
VIVIDA e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE DE CORONEL
VIVIDA, CNPJ nº 80.870.397/0001-01. Este Termo de Apostilamento tem por objetivo a
ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, embasado da Cláusula Décima Quarta do
Termo de Fomento nº 01/2021, nos termos do Art. 57 da Lei Federal nº 13.019/2014, na Lei
Federal nº 8.666/93, pedido da Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, autorização
superior, parecer jurídico e cronograma de desembolso reprogramado protocolado pela entidade.
Fica alterado o parágrafo primeiro e segundo da Cláusula Terceira do Termo de Fomento
originário, passando a ser: Parágrafo primeiro: O repasse do recurso, de nível municipal, será
realizado em 08 parcelas mensais, até o 10º dia útil de cada mês, em conta específica, aberta pela
Entidade em banco oficial no Município de Coronel Vivida. Parágrafo segundo: O valor total
estabelecido para a execução do objeto desta parceria, é de R$ 136.868,41 para o exercício de
2021, divididos em 08 parcelas mensais, de acordo com o cronograma de desembolso em anexo
ao Plano de Trabalho, pagos com recursos oriundos do FUNDEB. Permanecem inalteradas as
demais cláusulas. Coronel Vivida, 27 de maio de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO Nº 19/2021
Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO, CNPJ/MF: 76.898.196/0001-45 e
JACKLINE PAULA PICOLOTTO KOZAK - ME, CNPJ/MF: 08.732.358/0001-10. Objeto:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de sanitização
(desinfecção) de ambientes, incluído o fornecimento de todos os materiais, mão de obra
e equipamentos necessários à execução dos serviços, a fim de atender às necessidades
da Câmara Municipal de Pato Branco. Valor: O valor por aplicação será de R$ 395,00
(trezentos e noventa e cinco reias), perfazendo um total global estimado de R$ 3.950,00
(três mil, novecentos e cinquenta reais), relativos à quantidade total estimada de 10 (dez)
aplicações. Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses,
iniciando na data de sua publicação, não podendo ser prorrogado. Dotação:
136/3.3.90.39.78.99.00 - Limpeza e Conservação Demais Setores da Administração.
Origem: Este contrato é originário da dispensa de licitação nº 32/2021, nos termos do
art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme justificativas constantes do processo
nº 56/2021. Foro: Fica eleito o Foro da Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná,
para dirimir questões relativas ao presente contrato. Local, data e assinatura: Pato
Branco, 31 de maio de 2021. Joecir Bernardi - Contratante e Jackline Paula Picolotto
Kozak - Contratada.

MUNICIPIO DE PATO BRANCO
AVISO DE CONTINUIDADE
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 01/2020 – PROCESSO N.º 59/2020
CONSIDERANDO a análise de recurso administrativo realizada pela
Comissão Especial de Julgamento e Avaliação durante a fase de classificação;
CONSIDERANDO que, segundo a Comissão Especial de Julgamento e
Avaliação, houve violação ao princípio de publicidade, uma vez que foram
ocultadas fases do processo; CONSIDERANDO que, segundo a Comissão
Especial de Julgamento e Avaliação, é possível vislumbrar ato de
subjetivismo no item 12.1.3, “b” do edital e consequente julgamento subjetivo
das propostas, o que contraria o princípio de julgamento objetivo nos
processos licitatórios, conforme exposto às fls. 2197 a 2207 do processo; E
CONSIDERANDO a intenção de anulação do processo, exarada pela
Autoridade Competente em 27 de maio de 2021; Dar-se-á andamento ao
processo na fase em que se encontra. Pato Branco, 27 de maio de 2021.
Mariane Aparecida Martinello - Presidente Comissão Permanente de
Licitação.

