
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DAADMINISTRAÇÃO E DA
PREVIDÊNCIA - SEAP
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICAPARACONTRATAÇÕES
PÚBLICAS - DECON

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1190/2019 SRP
PROTOCOLO Nº 16.069.810-1
OBJETO: Registro de Preços, por um período de 12 meses, para futura e
eventual aquisição de SANEANTES E ESTERILIZANTES
INTERESSADO: SESA/DEMP E DIVERSOS ÓRGÃOS
AUTORIZADO Exmo. Sr. Reinhold Stephanes - Secretário da Administra-
ção e da Previdência, em 07 de abril de 2020.
ABERTURA 30 de abril de 2020 às 09:00hrs.
LOCAL da DISPUTA e EDITAL:www.licitacoes-e.com.br
Informações Complementares: www.comprasparana.pr.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1142/2019 SRP
PROTOCOLO Nº 16.166.731-5
OBJETO: Registro de Preços, por um período de 12 meses, para futura e
eventual aquisição de FIOS DE SUTURA
INTERESSADO: SESA/DEMP
AUTORIZADO Exmo. Sr. Reinhold Stephanes - Secretário da Administra-
ção e da Previdência, em 03 de abril de 2020.
ABERTURA: 04 de maio de 2020 às 09:00hrs.
LOCAL da DISPUTA e EDITAL:www.licitacoes-e.com.br
Informações Complementares: www.comprasparana.pr.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DAADMINISTRAÇÃO E DA
PREVIDÊNCIA - SEAP
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICAPARACONTRATAÇÕES
PÚBLICAS - DECON

DEVOLUÇÃO DE PRAZO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1043/2019 SRP
PROTOCOLO Nº 16.069.810-1
OBJETO: Registro de Preços, por um período de 12 meses, para futura e eventual
aquisição de JAQUETA PRETA E JAQUETA CAMUFLADA URBANA
INTERESSADO: SESP/PMPR/CGPM
AUTORIZADO Exmo. Sr. Secretário daAdministração e da Previdência em exercí-
cio, em 12 de fevereiro de 2020.
ABERTURA: 29 de abril de 2020 às 14:00hrs.
LOCAL da DISPUTA e EDITAL:www.licitacoes-e.com.br
Informações Complementares: www.comprasparana.pr.gov.br

COMPANHIA PARANAENSE DE GÁS -
COMPAGAS

Errata referente à publicação das
Demonstrações Financeiras Compagas

Com relação a publicação das suas Demonstrações Financeiras, realizada
na quarta-feira, dia 08 de abril de 2020, a Compagas faz a seguinte errata:
Na segunda página da publicação, onde se lê: Demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2018, o correto é Demonstrações financeiras em 31
de dezembro de 2019.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

COORDENAÇÃO DAREGIÃO METROPOLITANADE CURITIBA- COMEC
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 02/2020
A Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC torna público de que
realizará licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA, na forma a seguir descrita:
OBJETO: Contratação de empresa especializada em arquitetura e engenharia para a
elaboração de projetos complementares para construção do novo Terminal de Ônibus
Metropolitano de Piraquara, com área a ser construída de 2.467,35 m² (dois mil, qua-
trocentos e sessenta e sete metros quadrados), a ser implantado em terreno situado à
Avenida Brasília com Avenida São Roque, bairro Jardim Primavera, no município de
Piraquara, Paraná, conforme especificações técnicas descritas no presente edital e no
seu respectivo Termo de Referência, a serem contratados pelo Governo do Estado do
Paraná, através da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba –COMEC, na
forma instituída pela Lei Estadual n° 15.608/2007, Lei nº 8.666/93 e demais normas que
regem a espécie”.
PREÇO MÁXIMO: R$ 295.511,92 (duzentos e noventa e cinco mil, quinhentos e onze
reais e noventa e dois centavos)
DATADAABERTURA: 29 de maio de 2020 às 10h:30min.
LOCALDAABERTURA:Sala deReuniões daCOMEC, naRua Jacy Loureiro de Cam-
pos, s/n - 1º andar – Centro Cívico, Curitiba – PR.
OBSERVAÇÕES: Para a retirada do Edital e dos Elementos Técnicos Instrutores os
interessados deverão acessar o site www.comec.pr.gov.br(Entrar na área “Institucional”,
depois em transparência, na sequência em licitações entrar em concorrência e escolher
esta licitação), e o “Compras Paraná” e/ou o site www.comprasparana.pr.gov.br, bem
como na sede da COMEC sito à Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, 1º andar, Centro
Cívico, CuritibaPR. Informações complementares pelo fone: (41) 3320-6900, e/ou atra-
vés do e-mail: licitações@comec.pr.gov.br.

Curitiba, 09 de abril de 2020.
GILSON SANTOS

Diretor-Presidente da COMEC
Decreto Estadual n.º 060/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PREGÃO – SMS
CURITIBA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 030/2020 – SMS.
OBJETO: Seleção de propostas para fornecimento de mobiliário, através do Sistema de Re-
gistro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses – com itens exclusivos e cota reservada
para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais – ME/
EPP/MEI.
DATA/HORÁRIO ENVIO DE PROPOSTA: 29/04/2020 – 08:30 ÀS 09:30 horas.
DATA/HORÁRIO ENVIO DE LANCES: 29/04/2020 – 09:35 ÀS 10:25 horas.
As propostas deverão ser encaminhadas via internet na data e horários determinados acima.
O EDITAL está à disposição dos interessados no portal de compras da Prefeitura Municipal de
Curitiba: www.e-compras.curitiba.pr.gov.br.
INFORMAÇÕES contatar pelos fones: (41) 3350-9062, 3350-9147, 3350-9951, 3350-9406,
3350-9414 e 3350-9100.

Curitiba, 14 de abril de 2020.
Noemy Eunice Xavier

Pregoeira

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DAADMINISTRAÇÃO E DA
PREVIDÊNCIA - SEAP
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICAPARACONTRATAÇÕES
PÚBLICAS - DECON

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2020

PROTOCOLO: 16.369.092-6
OBJETO: Aquisição de uma viatura tipo caminhonete para o Corpo de Bom-
beiros do Paraná.
INTERESSADO: CCB
AUTORIZADO pelo Exmo. Sr. Secretário da Segurança Pública em 02 de abril
de 2020.
Abertura: 30 de abril de 2020 às 09h00
LOCAL da DISPUTA e EDITAL: www.licitacoes-e.com.br
Informações Complementares: www.comprasparana.pr.gov.br

Política
FOLHA DE LONDRINA, terça-feira, 14 de abril de 2020

politica@folhadelondrina.com.br@folhadelondrina (43) 99124-1630

Devolução de R$ 20mi vira queda
de braço entre Prefeitura e Câmara

Vereadores querem maior poder decisão na destinação
de verba a ser usada para o combate à pandemia

Guilherme Marconi

Reportagem Local

Protocolado há 20 dias na
Câmara Municipal de Londri-
na, o projeto de lei 49/2020
que propõe devolver aos cofres
do município o valor de R$ 20
milhões poupado inicialmente
para reforma do prédio do Le-
gislativo foi debatido em pri-
meira discussão na sessão ex-
traordinária, mas sem ser vo-
tado até o fechamento desta
edição.

A discussão se arrastava des-
de a semana passada porque
os vereadores querem partici-
pação maior para opinar sobre
onde o governo municipal de-
verá aplicar o dinheiro, ou seja,
umamaneiradecarimbara ver-

ba a ser transferida. O intuito
doExecutivo é destinar R$ 1mi-
lhão para aplicar em um fundo
garantidor de crédito e os de-
mais R$ 19milhões empolíticas
públicas de Saúde e Assistência
Social. Um substitutivo chegou
a ser apresentado pelo vere-
ador Mario Takahashi (PV),
prevendo aporte maior de R$
10 milhões destinados para
crédito a micros e pequenos
empresários.

Já entidades do setor produ-
tivo tentaram convencer verea-
dores para que o fundo de cré-
dito receba aomenos R$ 14 mi-
lhões. Por outro lado, o único
consenso entre os Poderes é o
repasse de R$ 5,57 milhões dos
R$ 20 milhões para a direção
do HU (Hospital Universitário),

que já requisitou a verba para
investimentos em recursos ma-
teriais e equipamentos para a
nova ala com120 leitos extras.

No meio da tarde o projeto
já estava para ser encaminhado
para votação, o vereador Rony
Alves (PTB) pediu suspensão
dos trabalhos para discussão fe-
chada entre os vereadores (sem
transmissão on line) para tirar
dúvidas com o governo. “Nota-
damente o projeto é muito cla-
ro: a verba é para enfrentamen-
to do coronavírus. Como tudo é
novo sobre o tema vamos pre-
cisar investir recursos em várias
frentes,” disse à FOLHAo secre-
tário de Planejamento, Marce-
lo Canhada, logo após se reu-
nir com os parlamentares. Se-
gundo ele, o Executivo não se

Projeto do Executivo prevê que parte da verba do fundo criado
para reforma da Câmara seja usada para tratamento da Covid-19

Devanir Parra/CML

opõe às sugestões dos vereado-
res, mas vê prejuízos às limita-
ções. “O processo é dinâmico
e quanto menos carimbado for
o recurso mais fácil poderemos
aplicar nas áreas mais necessi-
tadas”.Parecer jurídicodospró-
prios advogados da Casa segue

no mesmo sentido: “ao impor
ao Executivo como os recursos
deverão ser gastos a Câmara in-
vadirá adenominada reservada
Administração já decidida pelo
Supremo Tribunal Federal”, diz
o documento. O argumento foi
ignoradopelos parlamentares.

Naprática, o valor a ser trans-
ferido não é uma doação da Câ-
mara, que nada produz e nada
arrecada em termos financeiros.
O dinheiro de custeio só foi pou-
pado graças a um projeto de lei
que instituiu um fundo especial
em 2015 para a reforma do seu
prédio, que enfrenta problemas
estruturais. De lá para cá foram
reservados mais de R$ 28,3 mi-
lhões, valor que a Mesa Executi-
va decidiu devolver em boa par-
teapósacrisedaCovid-19.Ama-
téria volta ao debate nesta terça
(14)parasegundo turno.

COVID-19
Amatéria que suspende con-

tribuição para o plano de saúde
da Caapsml até dezembro des-
te ano foi aprovada em segundo
turno e segue para a sanção do
prefeito Marcelo Belinati (PP).
Com a medida, o município re-
passará R$ 18milhões desconta-
dos em folha para o orçamento
dasaúde.Entretanto,osvereado-
res alteraram o projeto original
ao anexar medida que propõe
que o município devolva a par-
tir de 2021 de forma parcelada o
que deixou de aplicar no plano
desaúdedosservidores.

Já o projeto de lei que tem
objetivo de destinar R$ 2 mi-
lhões para garantir financia-
mentosaMEIs (microempreen-
dedores individuais) e micro
empresas, foi retirado de pau-
ta por uma sessão. Isso por-
que o presidente da Câmara,
Ailton Nantes (PP), apresentou
uma emenda ao projeto origi-
nal sugerindo que vendedores
ambulantes, em situação regu-
lar, tambémpossamter acessoà
linha de crédito.
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