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GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL
PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

CHARGE

DESPACHO DO SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA
PROTOCOLO: nº 16.943.360-7
1. AUTORIZO o cancelamento do Pregão Eletrônico nº 001/2021, publicado no
Diário Oﬁcial nº 11018 de setembro de 2021, para readequação do edital.
2. Publique –se
Curitiba, 8 de outubro de 2021.
José Brustolin Neto
Secretário de Estado em exercício
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA
PREVIDÊNCIA - SEAP
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA PARA CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS - DECON
AVISO DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 980/2021 SRP
PROTOCOLO Nº 17.773.433-0
OBJETO: Registro de Preços, por um período de 12 meses, para futura e eventual prestação de serviços continuados na oferta de disciplinas técnicas, não constantes da Base Nacional Curricular Comum, em cursos de Educação Proﬁssional para a produção, ministração e transmissão das disciplinas técnicas presenciais mediadas por tecnologia, síncronas,
com sistemas de interatividade e disponibilização de monitores, para estudantes do ensino
técnico proﬁssional integrado ao Ensino Médio da rede estadual de ensino do Paraná..
INTERESSADO: SEED
AUTORIZADO pelo Exmo. Sr. Secretário da Administração e da Previdência, em outubro
de 2021.
ABERTURA: 29 de outubro de 2021 às 09:00hrs.
LOCAL da DISPUTA e EDITAL:www.licitacoes-e.com.br
Informações Complementares: www.administracao.pr.gov.br/Compras e www.transparencia.pr.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA
PREVIDÊNCIA - SEAP
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA PARA CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS - DECON

MEMÓRIA

15 DE OUTUBRO DE 2000

Beleza na aridez do cerrado
Descarte a primeira impressão. Esta é uma condição essencial para descobrir as riquezas do
Parque Nacional da Serra do Cipó, em Minas Gerais. A 100 quilômetros de Belo Horizonte, o
lugar, de longe, pode parecer um mero cerrado, árido e inóspito. Realmente, é cerrado, árido
e inóspito. Mas é também um dos maiores santuários ecológicos do mundo. O parque, criado
em 1984, fica na porção sul da Serra do Espinhaço (uma cadeia de montanhas que vai até a
divisa entre os Estados da Bahia a do Piauí) e abrange os municípios de Itambé do Mato Dentro,
Santana do Riacho, Santo Antônio do Rio Abaixo, São Sebastião do Rio Preto, Jaboticatubas e
Morro do Pilar. Seus quase 34 mil hectares surpreendem pela diversidade de fauna e flora e
pelas belas paisagens, com cachoeiras (a mais famosa é a Véu da Noiva) e cânions, como o das
Bandeirinhas, ideais para esportes de aventura e ecoturismo.

OPINIÃO DO LEITOR
Mudar o que está ao alcance
O professor Marcos Rambalducci (“A economia
nossa de cada dia”, 11/10) disse que temos
de ter serenidade diante do que não podemos
mudar e pedir forças para mudar o que está
ao nosso alcance. Bom mesmo seria mudar a
figura que ocupa a presidência da República e o
desastre do seu ministro da Economia.
Daniel Guerrini (professor) - Londrina

Aproximação
Meu pai. Eu nasci de ti e de minha mãe. Não sei
se nasci porque me amaste e escolheste, ou se
foi um acaso de mau gosto na tua vida. Nunca
te perguntei nem me disseste. Foi uma pergunta
que sempre me angustiou e que morreu dentro
de mim como tantas outras que te quis fazer.
Tenho te amado nas trevas, sem saber se o que
sinto por ti é puro ou se está ligado ao misto
de agradecimento e dependência ao qual me
encontrei desde a infância. Tantas vezes abri a
boca para te dizer ou perguntar alguma coisa.
Entretanto, ou não tinhas tempo a perder comigo
ou teu olhar e teu modo de ser me impediram
de falar e calei com dor... Meu querido pai! Meu
amado! Nunca consegui tua amizade ou nunca
soube ser teu amigo. Esperei muito de ti e por
muito tempo tu foste o meu modelo. Tenho
crescido a teu lado, ombro a ombro e não te
conheço, nem me conheces. O pior e o melhor
de mim, és o último a saber e não sei por culpa
de quem... Querido pai, nesse dia 12 de outubro,

o Dia Internacional da Criança, que também
é teu, quero te fazer uma proposta de amor.
Estou pronto a perder qualquer coisa, dentro ou
fora de mim, para reparar a distância que há
entre mim e ti. Gostaria de comungar contigo,
com tudo que sou e tenho. Seja legítimo ou
não. Prometo-te fazer uma força muito grande
para ser gente, para colocar-me numa posição
de amor. Eu sei que isto será difícil, tanto para
mim quanto para ti. Mas o meu Deus que
também é teu, nivelará as discrepâncias, no
amor. E, como tenho a impressão, que foi Ele
quem me ditou, na essência do meu ser, estas
coisas, espero que cheguemos a nos conhecer
e nos amar verdadeiramente. Meu estimado
pai, neste dia, com carinho, com amor e com
alegria escrevo indelevelmente em meu coração:
qualquer homenagem a ti, ainda é pouca... Que o
Pai de todos os pais nos abençoe a todos!
Aparecido Guergolette (professor e poeta) - Londrina

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1150/2021
PROTOCOLO Nº 17.809.533-1
OBJETO: Aquisição de 2 (duas) Motoniveladoras, com potência mínima
de 136 HP, e 02 (duas) Retroescavadeiras, com potência mínima de 85 HP,
em atenção as metas do Convênio 0843632/2018 – SICONV 053183/2018
ﬁrmado entre MAPA/CEF/SEAB.
INTERESSADO: SEAB/DEAGRO
AUTORIZADO Exmo. Sr. Norberto Anacleto Ortigara - Secretário da Agricultura, em 05 de outubro de 2021.
ABERTURA: 29 de outubro de 2021 às 09:30hrs.
LOCAL da DISPUTA e EDITAL:www.licitacoes-e.com.br
Informações Complementares: www.comprasparana.pr.gov.br
Camila Mello - Pregoeira

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
Os interessados poderão acessar os editais nos sites: www.licitacoes-e.com.br e
http://www.administracao.pr.gov.br/Compras e os autos do processo.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fone 3360-6743
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1072/2021 – SESA – Prestação de serviço contínuo
de ANÁLISE E PROCESSAMENTO DE EXAMES DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS, por empresa especializada, pelo período de 12 (doze) meses, para atender
a demanda das unidades do Complexo Hospitalar do Trabalhador - CHT. ABERTURA: 28/10/2021 às 09:00 horas – VALOR MÁXIMO: R$ 6.370.669,56 Protocolo: 17.413.631-9, Autorização do Secretário de Estado da Saúde em 31/08/2021.
Identiﬁcador no www.licitacoes-e.com.br nº 901665; identiﬁcador no http://www.
administracao.pr.gov.br/Compras (GMS) nº 1072/2021.
Curitiba, 15 de outubro de 2021.
Karin Stopinski
Pregoeira
SESA/DAD/CGOV/CPL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E OBRAS PUBLICAS
COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA
DE CURITIBA - COMEC

AVISO DE LICITAÇÃO
RDCi Nº 01/2021
A Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - Comec torna público que fara realizar
licitação, Regime Diferenciado de Contratação Integrada - RDCi, na forma a seguir descrita:
PROTOCOLO: 18.151.336-5
OBJETO Contratação integrada de empresa especializada para a elaboração do Projeto Básico
e do Projeto Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Implantação de Iluminação
Pública e Dispositivos de Segurança Rodoviária na BR-376/PR, trecho Contorno Sul de Curitiba,
km 587,8 ao km 598,5, com extensão igual à 10,7 km”.
PRAZO DE EXECUÇÃO: será de 300 (trezentos) dias, contados a partir da emissão de Ordem
do Serviço.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias após decurso do prazo de execução.
DATA DA ABERTURA: 26 de novembro de 2021 às 09h:00min.
LOCAL DE ABERTURA: Sala de Reuniões da COMEC, na Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n
– 1° 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.
Curitiba/PR, 13 de outubro de 2021.
GILSON SANTOS
Diretor-Presidente da COMEC
Decreto Estadual n.º 060/2019

Patrulha pet
Lendo a missiva do esclarecido e sempre
oportuno sr. Ludinei Picelli, (Opinião do Leitor,
14/10), não tenho outra palavra para resumir
o assunto: ridículo e absurdo! Então, apenas
refaço a pergunta com que ele termina a missiva:
será que nossos nobres edis não têm temas
mais relevantes para serem tratados? Por favor
senhores vereadores, olhem um pouco mais para
a população que os elegeu! Misericórdia Pai!
Antônio Carlos Pescador (autônomo) - Londrina

COMPANHIA PARANAENSE DE GÁS

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
A Companhia Paranaense de Gás – Compagas – torna público que requereu ao
Instituto Água e Terra (IAT) Licença Ambiental Simpliﬁcada referente ao ramal da
Rede de Distribuição de Gás Natural para a IS Indústria Metalúrgica, no município
de São José dos Pinhais, no estado do Paraná.
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
A Companhia Paranaense de Gás – Compagas – torna público que requereu ao
Instituto Água e Terra (IAT) Licença Ambiental Simpliﬁcada referente ao ramal da
Rede de Distribuição de Gás Natural para a Cerâmica Cordana, no município de
Campo Largo, no estado do Paraná.
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