4

grupor3a.com

Brasil

Terça-feira, 24 de Maio de 2016
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO
E DIREITOS HUMANOS – SEJU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 02/2016
Protocolo N° 13.965.236-3
Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de nutrição, cocção e
fornecimento de refeições transportadas às Unidades Socioeducativas dos
Municípios de Curitiba e Região Metropolitana, Cascavel, Foz do Iguaçu,
Umuarama e Pato Branco, nos termos do edital.
DATA: Acolhimento /Abertura/Divulgação da Proposta: Limite de até 9 horas
do dia 10/06/2016.
Início sessão/ Disputa de Lance: 9 horas e 30 minutos do dia
10/06/2016.
LOCAL: PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS - RUA JACY LOUREIRO DE
CAMPOS – 2° andar – Ala C - CENTRO CÍVICO – CEP.80. 530-915 –
CURITIBA- PR.
O edital está disponível nos sítios eletrônicos: www.licitacoes-e.com.br,
www.compraspr.pr.gov.br ou www.justica.pr.gov.br – Licitações – 2014.
Curitiba, 19 de maio de 2016.
Christine Zardo Coelho
Pregoeira/SEJU

A maior parte dos inscritos para o exame é mulher (57,37%)

Enem tem mais de
9 milhões de inscritos
Número de participantes neste ano será recorde

ADITAMENTO
A COPEL comunica a emissão do Aditamento nº 01 ao Pregão Eletrônico
COPEL SLO160026/2016; Objeto: Aquisição de impressoras; Data da Sessão:
Alterada para SINE DIE (sem data definida); O referido aditamento encontra-se
à disposição dos interessados nos sites www.copel.com e www.licitacoese.com.br; Informações: (41) 3331-2860.

Editora Correio Paranaense

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) registrou
9.276.328 inscritos. O número
representa um aumento de 9,4%
em relação a 2015, quando certa
de 8,5 milhões de candidatos se
inscreveram. Trata-se também
do segundo maior número de

inscritos no exame, ficando
atrás apenas de 2014, quando o
Enem registrou 9,5 milhões de
inscritos. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro.
O número ainda poderá
ter alterações, uma vez que as
inscrições só são confirmadas

após o pagamento da taxa de
R$ 68. O prazo para que isso
seja feito é até as 21h59, no horário de Brasília, do dia 25. São
isentos da taxa os estudantes
concluintes do ensino médio
em escolas públicas e os candidatos de baixa renda. n
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Educação

Ministro diz
que Fies e
Pronatec serão
ampliados
O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse ontem (23) que
manterá e ampliará o Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies)
e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec). “Diferentemente do
que foi anunciado nos jornais de
hoje, haverá preservação e novas
vagas”, disse o ministro em entrevista coletiva convocada para
apresentar o balanço de inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
“Estamos ainda há pouco
mais de uma semana à frente
do Ministério da Educação. Estamos realizando levantamento amplo a respeito dos compromissos orçamentários e
financeiros.” Mendonça Filho
disse que as vagas serão criadas ainda este ano, mas que
ainda não é possível anunciar
um número. “Peço apenas um
pouco mais de tempo.” n

Governo vai
monitorar gestantes
com Zika vírus
O Ministério da Saúde vai acompanhar o desenvolvimento de crianças
que nasceram sem microcefalia, mas
cujas mães foram infectadas pelo vírus
Zika durante a gestação. O anúncio foi
feito ontem (23) pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, no primeiro dia da
69ª sessão da Assembleia Mundial da
Saúde, em Genebra (Suíça).
Barros disse que a ideia é monitorar o surgimento de complicações
neurológicas, oculares ou auditivas
como sequelas tardias possivelmente associadas à infecção das mães
pelo Zika. De acordo com o ministro,
o monitoramento será feito ao longo
dos primeiros anos de vida das crianças que constam no sistema de vigilância da pasta como casos descartados para microcefalia. n

