6

Geral

FOLHA DE LONDRINA, terça-feira, 24 de maio de 2016

geral@folhadelondrina.com.br

Falta de merenda mobiliza alunos
Gustavo Carneiro

Colégio de Londrina recebe mantimentos, mas
diretora diz que quantidade é insuficiente; estudantes
completam seis dias de ocupação em Maringá
Celso Felizardo
Reportagem Local

D

epois de vários dias de
improviso com as despensas vazias, as cozinheiras do Colégio Estadual
Thiago Terra, no Jardim União
da Vitória, na zona sul de Londrina, puderam enfim preparar a merenda completa servida ontem aos 680 alunos matriculados nos três turnos. A
segunda remessa de mantimentos do ano foi entregue
pelo governo na última sextafeira. O problema é que, segundo a diretora Maria Ângela
Leite, a quantidade é insuficiente para alimentar os alunos até a próxima remessa.
De acordo com Maria Ângela, o consumo é de cerca de
35 pacotes de macarrão por
dia. Com os 200 pacotes rece-

bidos, ela calcula que o estoque do produto vai durar, no
máximo, uma semana. “A escola fica em um bairro carente
e muitos dos alunos têm a merenda como a principal refeição do dia”, expôs. A diretora
prevê que antes de 15 dias a
falta de merenda pode se repetir. Para evitar transtornos,
o jeito é usar a criatividade para fazer a comida render. “As
almôndegas congeladas que
recebemos, nós temos que picá-las em pedaços bem pequenos e disfarçar com um
molho. Literalmente, não dá
nem para o cheiro”, contou.
Tony Ferezin, de 19 anos,
aluno do 3º ano do ensino
médio no Thiago Terra, comentou que a falta de merenda é um dos principais problemas enfrentados pelos
alunos este ano. “Nós nos
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AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 0029/2016/1º SFI PR
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens
Móveis e Imóveis - GILIE/CT, torna público aos interessados que venderá, pela maior
oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado
físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos
contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, discriminados no Anexo II do Edital. O
Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente Aviso
de Venda, estará à disposição dos interessados, no período de 24/05/2016 até 13/06/2016
em horário bancário, nas Agências da CAIXA situadas no PARANÁ, na Gerência de Filial
Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/CT Rua José Loureiro, 195, Centro, Curitiba, PR e no
escritório da Leiloeira credenciada Fabiane Tissiane Baldissera de Souza, Rua Getúlio
Vargas, 905, Sala II, Centro, Joaçaba - SC. O Edital estará disponível no (a) site da CAIXA
http://www.caixa.gov.br/voce/habitacao - Encontre um Imóvel – Concorrências e leilões
e da Leiloeira www.baldisseraleiloeiros.com.br. Os interessados que desejarem contar com
inanciamento ou utilizar recursos do FGTS, deverão dirigir-se às Agências da CAIXA, em
tempo hábil para inteirar-se das condições gerais e habilitar-se ao crédito, se for o caso,
antes do prazo estipulado para realização do leilão. O Leilão realizar-se-á no dia 13/06/2016,
às 09h00, no Auditório do Hotel Roochelle, Rua Tibagi, 307, Centro, Curitiba - PR. A
apresentação de lances também poderá ocorrer pela internet, através do site da leiloeira –
www.baldisseraleiloeiros.com.br. A divulgação do resultado oicial do leilão será efetuada
até o dia 15/06/2016 nos mesmos locais onde foi divulgado o Edital de Condições Básicas.
Outras informações podem ser obtidas nesta GILIE/CT pelo e-mail giliect01@caixa.gov.br ou
(41) 3207 2600 ou com a Leiloeira (49) 3522 5077 ou (49) 9987 0672.

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 0031/2016/1º SFI EMGEA PR
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens
Móveis e Imóveis - GILIE/CT, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta,
respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico
e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos
inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da EMGEA, discriminados no Anexo
II do Edital. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o
presente Aviso de Venda, estará à disposição dos interessados, no período de 24/05/2016 até
13/06/2016 em horário bancário, nas Agências da CAIXA situadas no PARANÁ na Gerência
de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/CT Rua José Loureiro, 195, Centro, Curitiba,
PR e no escritório da Leiloeira credenciada Fabiane Tissiane Baldissera de Souza, Rua
Getúlio Vargas, 905, Sala II, Centro, Joaçaba - SC. O Edital estará disponível no (a) site da
CAIXA http://www.caixa.gov.br/voce/habitacao - Encontre um Imóvel – Concorrências e
leilões e da Leiloeira www.baldisseraleiloeiros.com.br. Os interessados que desejarem contar
com inanciamento ou utilizar recursos do FGTS, deverão dirigir-se às Agências da CAIXA,
em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais e habilitar-se ao crédito, se for o caso,
antes do prazo estipulado para realização do leilão. O Leilão realizar-se-á no dia 13/06/2016,
às 09h00, no Auditório do Hotel Roochelle, Rua Tibagi, 307, Centro, Curitiba - PR. A
apresentação de lances também poderá ocorrer pela internet, através do site da leiloeira –
www.baldisseraleiloeiros.com.br. A divulgação do resultado oicial do leilão será efetuada
até o dia 15/06/2016 nos mesmos locais onde foi divulgado o Edital de Condições Básicas.
Outras informações podem ser obtidas nesta GILIE/CT pelo e-mail giliect01@caixa.gov.br ou
(41) 3207 2600 ou com a Leiloeira (49) 3522 5077 ou (49) 9987 0672.

reunimos e fomos até à direção da escola cobrar providências. Aí pudemos ver a situação lamentável da despensa vazia”, contou. Ferezin
disse estar preocupado com
novos atrasos no repasse da
merenda. “Faz cinco anos que
estudo aqui e a merenda nunca foi um problema assim tão
grave. A gente espera que isso
seja solucionado e não se repita mais”, comentou.
A Secretaria de Estado da
Educação (Seed) garantiu
que a terceira remessa de merenda será entregue a partir
da semana que vem. O órgão
informou que entregou 111
toneladas de mantimentos
para Londrina desde fevereiro e mencionou que R$ 1,4
mil foram destinados ao Colégio Thiago Terra para a
compra dos itens em falta,
quantia considerada irrisória
pela diretora.
A chefe do Núcleo Regional
de Educação de Londrina, Lúcia Cortez, informou que, nestes casos, o Núcleo faz remanejamento da merenda entre
os colégios da cidade, mas, segundo ela, nenhuma escola
comunicou o problema.
Além dos produtos já recebidos, de gêneros não perecíveis como macarrão, arroz,
feijão, farinha, leite em pó e
bolachas, o colégio deve receber a entrega das carnes, que
chegam a cada 15 dias. Neste
ano, o principal problema é
com as frutas, verduras e legumes, produzidos pela agricultura familiar. De acordo com a

Merendeiras optaram por picar as almôndegas para que o
molho renda mais e nenhum aluno fique sem a merenda

Seed, problemas com licitações e pregões eletrônicos
atrasaram a entrega dos produtos para cerca de 2 mil escolas em todo o Estado.
A coordenadora de nutrição
e alimentação escolar da Seed, Márcia Stolarski, admitiu
que o governo enfrenta problemas em função do “momento econômico”, além de
questões burocráticas, como
licitações frustradas. Ela definiu o processo de compra por
meio da agricultura familiar
como uma “aquisição de alta
complexidade”. “São produtos
muito perecíveis que exigem
uma grande logística. O que
ocorre também é que enfrentamos sérios problemas com
a maioria das 150 cooperativas de agricultores, que pela
característica familiar, de pequeno porte, têm dificuldade
de apresentar documentação
ou retornar um contato por email no prazo”.
O processo licitatório com
as cooperativas se arrasta desde setembro do ano passado.

Márcia antecipou que a questão deve ser resolvida em breve. Na quarta-feira, o governo
deve oficializar contrato de R$
35 milhões com 150 cooperativas e associações do Estado
para a compra de frutas, legumes, verduras, ovos e produtos lácteos.
MARINGÁ
O Colégio Estadual Gerardo Braga, de Maringá, completou ontem o sexto dia de
ocupação. Insatisfeitos com a
falta e a qualidade da merenda, cerca de 200 alunos, inclusive de outras escolas, se
instalaram no prédio, suspendendo por tempo indeterminado as aulas para os
730 alunos. Eles também cobram melhorias estruturais
nos colégios da cidade.
Durante os seis dias de
ocupação, os alunos promoveram programação alternativa com a realização de oficinas e outras atividades esportivas e culturais. Segundo a
página “Gerardo Braga Ocu-

pado”, nas redes sociais, criada pelos manifestantes, a
programação reafirma o modelo de ensino que os alunos
desejam: “um modelo de ensino inovador, onde o estudante não é apenas uma engrenagem, mas protagonista
do conhecimento”.
Em entrevista coletiva recente, o governador Beto Richa (PSDB) criticou a ocupação e lamentou o fato de, segundo ele, os alunos estarem
sendo usados por um movimento político-partidário. Pelas redes sociais, os estudantes
rechaçaram a declaração do
governador.“Nós não estamos
sendo usados por movimento
político, nós somos um movimento político. Um movimento que reivindica merenda de
qualidade, estrutura adequada e uma escola que envolva
toda a comunidade.”
A Seed não reconhece a falta de merenda no colégio. Segundo a secretaria, 912 quilos
de alimentos foram entregues
no dia 13 de maio.

Número de inscrições no Enem
tem alta e passa de 9,2 milhões
Folhapress

São Paulo - O Ministério
da Educação (MEC) divulgou ontem o registro de
9.276.328 inscrições para o
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) de 2016. As
provas ocorrem nos dias 5 e
6 de novembro. Como os
inscritos precisam ainda pagar a taxa de inscrição, o nú-

mero final de participantes
ainda deve variar. O pagamento da taxa de R$ 68 pode
ser feito até amanhã. Entre
os inscritos, 53% são isentos
da taxa. São alunos concluintes de escola pública ou
que declararam carência.
A alta na procura pelo
Enem ocorre um ano depois
de o exame ter tido a primeira queda de inscrições desde

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA
PREVIDÊNCIA – SEAP
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL – DEAM
PREGÃO ELETRÔNICO - N.º 261/2016 – EQUIPE 1
PROTOCOLO: 14.021.001-3
OBJETO: Aquisição de uma dobradeira industrial de papel para o DIOE.
INTERESSADO: DIOE.
AUTORIZAÇÃO: Exmo. Sr. Diretor Presidente do DIOE em 18/05/2016.
ABERTURA: Dia 08/06/16 às 09:30hs no site www.licitacoes-e.com.br
INFORMAÇÕES: www.comprasparana.pr.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E
DIREITO HUMANOS - SEJU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

que foi transformado em
vestibular, em 2009. O número de inscritos em 2016
representa alta de 9,4% na
comparação com o ano passado, quando, 8,4 milhões se
inscreveram. Todos os anos
muitos inscritos deixam de
pagar a taxa. Em 2015, o número de inscritos confirmados foi de 7,7 milhões.
A s i n f o r m a ç õ e s f o ra m
anunciadas ontem em entrevista coletiva pelo min i s t r o Me n d o n ç a F i l h o
(DEM). A secretária-executiva da pasta, Maria Helena
Guimarães de Castro, e a
nova presidente do Instituto Nacional de Estudos e
Pe s q u i s a s Ed u c a c i o n a i s
( In e p ) , Ma r i a In ê s Fi n i ,

participaram do anúncio.
Mendonça Filho afirmou
que a operação do Enem
não será afetada pela situação de falta de recursos do
gover no. “Queremos um
Enem com segurança e
transparência, compromisso público”, disse o ministro,
que aproveitou a agenda para elogiar a equipe do Inep,
que organiza o Enem.
O Enem é adotado como
vestibular por praticamente
todas as universidades federais do País. No sábado, dia 5
de novembro, os estudantes
fazem a prova de Ciências da
Natureza e Ciências Humanas. No domingo (6), é a vez
de Matemática, Linguagens
e Redação.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DE PARANAGUÁ E ANTONINA

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

AVISO DE ERRATA
CONCORRÊNCIA 25/2016-APPA
PROTOCOLO APPA nº 13.867.059-7
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS
DE SUBSTITUIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS TRILHOS DOS SHIPLOADERS DO
CORREDOR DE EXPORTAÇÃO DO PORTO DE PARANAGUÁ, conforme Termo
de Referência e demais elementos anexados pelo setor requisitante.
Segue ERRATA do Aviso de Republicação de Licitação, publicado no Diário Oficial
de 20/05/2016:
Onde se lê: “Presidente da Comissão Especial de Licitação”
Leia-se: Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Cadastro
Paranaguá, 23 de maio de 2016.
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Cadastro
Portaria nº 059/2016

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PARANAPREVIDÊNCIA
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
AVISO DE LICITAÇÃO
Convite COPEL SGT160140; Objeto: Prestação de serviços de engenharia, com
fornecimento de material, para regeneração de cargas de óleo lubrificante da Usina
Governador Bento Munhoz da Rocha Netto, localizada no município de Pinhão/
PR; Valor Máximo da Licitação: R$ 68.388,00; Preço máximo detalhado no convite;
Data da Sessão: 03/06/2016, às 09h30. Os convites encontram-se à disposição
dos interessados na Copel (Divisão de Contratação de Materiais e Serviços - Rua
José Izidoro Biazetto, 158, BL. A, Mossunguê, Curitiba-PR); Informações: (41)
3331-4392.

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016
PROTOCOLO Nº 13.967.285-2
OBJETO: Aquisição de mobiliário para a PARANAPREVIDÊNCIA, conforme especificações
descritas no Edital e seus Anexos.
VALOR MÁXIMO: O valor máximo admitido para a presente licitação é de R$ 150.307,66
(cento e cinquenta mil, trezentos e sete reais e sessenta e seis centavos).
ABERTURA: 10 de junho de 2016 - as 14h00min
INFORMAÇÕES: O Edital poderá ser obtido na página www.paranaprevidencia.pr.gov.br/
licitações, ou junto à Comissão de Compras e Contratações, à Rua Inácio Lustosa, 700 – 1º
andar, Curitiba-Paraná, no horário comercial (08h30 às 12h00 e das 13h30 às 17h30)
Curitiba, 24 de maio de 2016
Comissão de Compras e Contratações
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Expandir banda larga é meta do
novo presidente da Sercomtel
Gina Mardones

Ex-diretor da Sercomtel
Iluminação, Guilherme Casado
assume a companhia com
objetivo de mantê-la competitiva
e ampliar sua área de atuação
Luís Fernando Wiltemburg
Reportagem Local

O

advogado Guilherme
Casado é o novo presidente da Sercomtel
Telecomunicações. Ele assume o cargo ocupado desde o
início do governo Alexandre
Kireeff (PSD) por Christian
Pellirier Schneider (PSD),
que deixa a telefônica para
assumir função de gerência
no fundo de previdência dos
Correios, o Postalis, em convite feito pelo ministro das
Comunicações, Gilber to
Kassab (PSD) (leia mais em
Política. Casado assume a
empresa com a responsabilidade de manter a empresa
no azul e ampliar a área de
atuação.
Casado, que ocupava a diretoria administrativo-financeira da Sercomtel Iluminação, foi escolhido em uma
lista de sugestões de nomes
entregue a Kireeff para substituir Schneider, após uma
gestão que tornou a empresa
superavitária novamente e de
expansão de serviços. “Fui
escolhido pela confiança de
Christian e de Kireeff para
dar continuidade ao trabalho
que vem sendo feito na Ser-

comtel”, afirma. O ex-secretário de Obras Sandro Nóbrega assume a presidência da
Sercomtel Iluminação, função que vinha sendo acumulada por Schneider. Nóbrega
era o diretor de Operações da
Sercomtel Iluminação.
A continuidade a que se
refere Guilherme Casado é o
crescimento exponencial
das receitas. Entretanto, os
investimentos necessários
exigem capital de terceiros,
já que dificilmente empresas
do porte da estatal conseguem operar com recursos
próprios. Normalmente, obtêm linhas de crédito ao
mercado, que são subsidiadas, para fazer investimentos de expansão que gerem
crescimento de receita. “Ir
ao mercado é fundamental
para que a Sercomtel se consolide como operadora de
excelência no estado do Paraná”, diz o novo presidente.
EXPANSÃO
Os planos da Sercomtel incluem avançar para mais 30
municípios com telefonia e
internet banda larga fixa,
além de telefonia e internet
móvel para 14 municípios do
Norte e Norte Pioneiro, num

O advogado Guilherme Casado: “Ir ao mercado é fundamental para que
a Sercomtel se consolide como operadora de excelência no Paraná”

espectro que vai de Apucarana a Cornélio Procópio.
Os investimentos necessários, estimados pela Sercomtel, chegariam a R$ 75
milhões e a captação seria
feita por meio de emissão de
debêntures ou por fundos de
investimentos de direitos
creditórios (FDIC), num valor
de R$ 75 milhões. Também
está em estudo a alienação
de terrenos da Sercomtel –
Casado não revela qual - e

Cidadania
Folha de Londrina, terça-feira, 24 de maio de 2016

Lançamento de imóveis
sobe 22% em março
Os lançamentos de imóveis atingiram
9.534 unidades em março de 2016, o
que representou uma alta de 22,1% em
relação ao mesmo mês de 2015, de acordo com estudo divulgado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), em conjunto com a
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).
Considerando os valores acumulados
no ano até março, foram lançadas 14.172
unidades, volume 18,2% superior ao total
lançado em igual intervalo de 2015. Ao
analisar os últimos doze meses, o total
lançado, de 65.740 unidades, ainda mostrou tendência de queda, com baixa de
6,0% face ao período precedente.
O vice-presidente executivo da
Abrainc, Renato Ventura, apontou que a
alta nos lançamentos no mês de março
ainda não pode ser caracterizada como
tendência. “Ainda há dificuldade no ce-

nário, com impacto no crédito e na confiança do comprador”, ressaltou.
As unidades vendidas em março somaram 10.804, recuo de 14,8% em relação a
igual período de 2015. No ano até março,
as vendas do setor atingiram 23.460 unidades, queda de 16,0% frente ao ano anterior. Considerando os últimos 12 meses,
o setor vendeu 105.020 unidades, contração de 15,8% frente ao período anterior.
O estudo também mostrou que foram
entregues 12.734 unidades em março,
aumento de 14,0% na relação anual. No
acumulado do ano até março, as entregas
totalizaram 29.505 unidades, número
14,0% superior ao observado no igual período do ano anterior. No acumulado de
2016 até março, as entregas chegaram a
29.505 unidades, volume 4,2% inferior ao
observado na mesma base de 2015. Nos
últimos 12 meses, as entregas somaram
124.561 unidades.
Arquivo FOLHA

● Ainda falta confiança do setor em
retomar o crescimento diante do
cenário econômico atual.

● Isso representou uma
queda de 21,4% frente ao
período precedente.

Economia

& Negócios
O Programa Folha Cidadania é o desafio social da Folha de Londrina no combate ao analfabetismo funcional

das torres de transmissão.
A rede fixa em expansão
planejada seria composta por
fibra ótica e, no caso da móvel, seria oferecida a tecnologia 3G até que a empresa adquira novas frequências. A
expectativa é que a Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel) promova novos
leilões de frequências no ano
que vem, o que possibilitaria
iniciar as operações em 4G.
Até o fim de abril, a Ser-

Temer demite
cúpula do
Serpro
Agência Estado

Brasília – A demissão do
presidente e de quatro dos
seis diretores do Serviço Federal de Processamento de
Dados (Serpro), publicada
ontem no ‘Diário Oficial’ da
União, foi o primeiro passo
de um amplo pente-fino que
o governo do presidente em
exercício Michel Temer deve
fazer na estatal que presta
serviços em tecnologia da informação ao setor público e
está vinculada ao Ministério
da Fazenda. Segundo apurou
o jornal “O Estado de S. Paulo”, há uma avaliação no governo de que a empresa foi
aparelhada politicamente
depois de nove anos sob o
comando de Marcos Vinícius
Ferreira Mazoni.
A troca de comando no
Serpro já era dada como certa desde que Temer assumiu
a Presidência e Henrique
Meirelles foi escolhido para
o Ministério da Fazenda,
com autonomia para formar
sua equipe. O ex-ministro da
Fazenda Joaquim Levy tentou, sem sucesso, fazer as
mudanças, que agora foram
efetivadas.
No último fim de semana,
já sabendo que seria demitido, Mazoni usou sua conta
do Twitter para fazer ataques
ao governo. Ele chamou o
governo Temer de “golpista”
e de “canalha”. “Estou preocupado… Ainda não fui exonerado deste governo de canalhas”, tuitou. A diretoria
do Serpro é formada por sete integrantes, incluindo o
diretor-presidente e o diretor-superintendente. Mazoni será substituído por Maria da Glória Guimarães dos
Santos.

comtel contabilizava 113 mil
acessos em banda larga, 127
mil telefones residenciais,
57 mil não-residenciais, 67
mil telefones móveis e 3 mil
DDR (Discagem Direta Ramal, voltado para o público
corporativo).
Porém, a limitação da Sercomtel a Londrina e Tamarana impede a ampliação de

acessos na telefonia móvel
para quem precisa se ausentar das cidades, por exemplo,
já que as concorrentes têm
atuação em quase todo o
Brasil. “Muito embora já tenhamos preços competitivos
nessas regiões [previstas na
ampliação], mas por meio de
redes de terceiros, sobre as
quais não temos controle de
qualidade. Uma rede própria
pode prover os serviços de
melhor qualidade”, explica
Casado.
TRAJETÓRIA
Nos três anos e três meses
à frente da Sercomtel, Christian Schneider liderou a reestruturação financeira da
companhia, que saltou de
prejuízo de R$ 60,4 milhões
em 2013 para lucro de R$ 7
milhões em 2014 e R$ 1,4 milhão em 2015. Neste período,
a operadora renovou sua
identidade visual e lançou
planos para alavancar as
vendas de pacotes de telefonia e internet fixos e planos
pré-pagos móveis bastante
competitivos em comparação às concorrentes de atuação nacional.
A companhia ainda ampliou a cobertura fixa para
outros municípios paranaenses, adquiriu novos equipamentos e implantou novas tecnologias. A Sercomtel
Iluminação também foi criada e passou a operar neste
período.

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.licitacoes-e.com.br; Informações: (41) 3331-2860.

AVISO DE ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA N 057.16
OBJETO: Execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade
de Irati, com fornecimento total de materiais e equipamentos, conforme detalhado nos anexos
do edital. DISPONIBILIDADE DO EDITAL: Prorrogada até às 17h15 do dia 27/06/2016.
PROTOCOLO DAS PROPOSTAS: Prorrogado para as 11h30 do dia 28/06/2016. ABERTURA
DA LICITAÇÃO: Prorrogada para as 14h00 do dia 28/06/2016. CONSULTAS: Prorrogada até
às 17h00 do dia 20/06/2016. Alterações: Conforme comunicado nº 1. As demais condições
permanecem inalteradas.
Luciano Valerio Bello Machado
Diretor Administrativo

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2016 – SESA – Aquisição de EQUIPAMENTO DE
INFORMÁTICA (ESTAÇÃO DE TRABALHO E IMPRESSORA LASER) COM ENTREGA
ÚNICA e COM GARANTIA, para atendimento ao NÚCLEO DE INFORMÁTICA E
INFORMAÇÕES, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.
ABERTURA: 10/06/2016 ÀS 09:00 horas – VALOR MÁXIMO: R$ 1.973.740,00 - Protocolo:
13.812.778-8 Autorização: Secretário de Estado da Saúde em 12/05/2016
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2016 – SESA – Aquisição de ÓRTESE E PRÓTESES,
MATERIAIS DE SÍNTESE E MATERIAIS ESPECIAIS, COM ENTREGA PARCELADA,
para atendimento ao HOSPITAL DO TRABALHADOR, HOSPITAL REGIONAL DO
LITORAL, CENTRO HOSPITALAR DE REABILITAÇÃO E HOSPITAL INFANTIL DE
CAMPO LARGO, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.
ABERTURA: 23/06/2016 ÀS 09:30 horas – VALOR MÁXIMO: R$ 2.562.150,75 - Protocolo:
13.925.196-2 Autorização: Secretário de Estado da Saúde em 16/05/2016
COMPLEMENTARES: Os interessados poderão efetuar o “download” dos Editais de
Pregão Eletrônico acessando o site : www.licitacoes-e.com.br, e Editais de Pregão
Presencial no site www.compraspr.pr.gov.br.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fone 3264-6140/3263-1288/3360-6750
Curitiba, 24 de maio de 2016
Coordenadoria de Licitações
Caetano da Rocha

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N 1156.16
Objeto: Aquisição de rolamentos, elemento flexível e elástico, acoplamento e
selo mecânico. Recursos: Próprios. Limite de Acolhimento de Propostas:
08/06/16 às 09h. Data da Disputa de Preços: 08/06/16 às 14:15h por meio de
sistema eletrônico no site http://www.licitacoes-e.com.br. Preço Máximo: R$
113.141,20. Informações Complementares: Podem ser obtidas na Sanepar, à
Rua Engenheiros Rebouças, 1376 – Curitiba/PR, Fones (41) 3330-3910 / 33303128 ou Fax (41) 3330-3901/ 3330-3200, ou no site acima mencionado.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N 1170.16
Objeto: Aquisição de reservatório apoiado vertical. Recursos: Próprios. Limite
de Acolhimento de Propostas: 08/06/16 às 09h. Data da Disputa de Preços:
08/06/16 às 14:45h por meio de sistema eletrônico no site http://www.licitacoes-e.
com.br. Preço Máximo: R$ 305.161,00. Informações Complementares: Podem
ser obtidas na Sanepar, à Rua Engenheiros Rebouças, 1376 – Curitiba/PR, Fones
(41) 3330-3910 / 3330-3128 ou Fax (41) 3330-3901/ 3330-3200, ou no site acima
mencionado.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N 1186.16
Objeto: Serviços de lavagem de uniformes. Recursos: Próprios. Limite de
Acolhimento de Propostas: 08/06/16 às 09h. Data da Disputa de Preços:
08/06/16 às 14h por meio de sistema eletrônico no site http://www.licitacoes-e.
com.br. Preço Máximo: R$ 30.153,00. Informações Complementares: Podem
ser obtidas na Sanepar, à Rua Engenheiros Rebouças, 1376 – Curitiba/PR, Fones
(41) 3330-3910 / 3330-3128 ou Fax (41) 3330-3901/ 3330-3200, ou no site acima
mencionado.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N 1188.16
Objeto: Serviços de fornecimento de materiais de identificação funcional
individual. Limite de Acolhimento de Propostas: 08/06/16 às 09h. Data da
Disputa de Preços: 08/06/16 às 14h30 por meio de sistema eletrônico no site
http://www.licitacoes-e.com.br. Preço Máximo: R$ 45.050,00. Informações
Complementares: Podem ser obtidas na Sanepar, à Rua Engenheiros Rebouças,
1376 – Curitiba/PR, Fones (41) 3330-3910 / 3330-3128 ou Fax (41) 3330-3901/
3330-3200, ou no site acima mencionado.
Luciano Valerio Bello Machado
Diretor Administrativo

