
3 ANO XXII • N0 2682  • 30 DE ABRIL DE 2014Geral

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA  
E DIREITOS HUMANOS – SEJU 
CPL/ SEJU
 

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 
 
 

Pregão Eletrônico Nº 001/2014 
Protocolo N° 13.003.475-6 anexado ao 13.079.585-4 
 
Objeto:  Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
monitoramento e rastreamento eletrônico com locação de solução composta 
por: execução de serviço especializado, equipamentos (hardware/firmware), 
software de gerenciamento, controle e monitoramento de pessoas e 
fornecimento de dispositivos de rastreamento, mobiliário e equipamentos de 
vídeo monitoramento, comunicação de dados, bem como licenças, garantia, 
assistência, treinamento e suporte técnico, respeitadas as especificações 
técnicas, quantidades, condições de fornecimento e acordo de níveis de 
serviço. 
 
DATA: Acolhimento /Abertura/Divulgação da Proposta: Limite de até 09 horas e 
30 minutos  de 23 de maio de 2014. 
Início sessão/ Disputa de Lance: 10 horas e 30 minutos  de 23 de maio de 
2014. 
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. 
 

BASTIDORES

CEASAS DO PARANÁ ESTARÃO FECHADAS NO 
DIA 1º DE MAIO
As cincos unidades das Ceasas no Paraná – Curitiba, Londrina, 

Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu estarão fechadas na próxima 

quinta-feira (01), Dia do Trabalho, conforme comunicados emitidos 

pelas respectivas gerencias de mercado. As atividades voltam ao 

normal na sexta-feira (02).

CONSELHO DA MULHER PODERÁ TER 60% DE 
REPRESENTAÇÃO POPULAR
Projeto de lei formulado pela prefeitura pretende aumentar o número 

de integrantes da sociedade civil na composição do Conselho Muni-

cipal dos Direitos da Mulher de Curitiba (CMDM) (005.00098.2014). 

Para o prefeito Gustavo Fruet, a proposta “ampliará e possibilitará 

a garantia de uma maior participação dos movimentos populares 

de defesa dos direitos das mulheres nas discussões do referido 

conselho”. O texto altera o artigo 3º da lei 14.362/2013, estipulando 

que o Conselho deverá ser formado por 40% de representantes do 

poder público e 60% da sociedade civil organizada. Na prática, serão 

24 integrantes (e respectivos suplentes) indicados por entidades, 

movimentos e organizações reconhecidas pelas Instituições de 

Ensino Superiores de Curitiba (IES) e constituídas, legalmente ou 

não, em funcionamento há mais de 2 anos.

FACEBOOK CAPACITA EMPREENDEDORES EM 
CURITIBA
O Facebook é um aliado estratégico para os empresários de micro 

e pequenas empresas e seus negócios. De olho nessa oportunidade 

e por meio de uma parceria fi rmada com o Sebrae/PR, o Facebook 

levará para Curitiba palestras de capacitação sobre o uso da rede. 

A iniciativa visa ajudar empreendedores locais a criar presença, 

conquistar clientes e ter sucesso no Facebook por meio de um 

workshop a ser realizado no próximo dia 30 de abril, das 9 às 13 

horas, no auditório do Sebrae/PR, na Capital. As vagas são limitadas 

e as inscrições podem ser feitas pelo 0800 570 0800.

DIA DO TRABALHADOR TERÁ PROGRAMAÇÃO 
ESPECIAL EM ARAUCÁRIA
Diversas atividades vão marcar as comemorações do Dia do 

Trabalhador em Araucária. A Prefeitura, a Associação Comercial, 

Industrial e Agropecuária (ACIAA) e a Força Sindical do Paraná estão 

organizando três dias de programação (01º, 02 e 03 de maio) no 

Parque Cachoeira. As atividades são voltadas tanto para quem já 

está empregado como para os que estão em busca de uma oportu-

nidade de trabalho.Na quinta-feira (01º), quando se comemora o 

Dia do Trabalhador, as atividades têm início às 9h com um passeio 

ciclístico. Às 11h será realizado um culto ecumênico. Durante todo 

o dia, quem passar pelo local vai poder prestigiar as barracas de 

artesanato local e a feira gastronômica, além de shows de artistas 

locais.

Governador Beto Richa visita Pinhais
Um dos assuntos discutidos durante o evento foi o início das obras na rodovia deputado João Leopoldo Jacomel (PR-415), estrada 
que liga Curitiba a Piraquara e passa por Pinhais

Na última segunda-feira 
(28), em jantar ofereci-
do pelo vereador Leo-

nildo Gordo, no salão paroquial 
da Igreja Nossa Senhora da 
Luz, em Pinhais, o governador 
Beto Richa fez uma breve visita 
ao município, junto a demais 
autoridades como Valdir Ros-
soni, presidente da Assembleia 
Legislativa do Paraná, Rasca 

Rodrigues, deputado estadual, 
Luciano Ducci, ex-prefeito de 
Curitiba, além dos vereadores 
de Pinhais, Ari Valdir, Professor 
Demétrio, Passarinho, Silvio 
Star e Binga, e o vereador de 
Piraquara Gilmar Cordeiro. A 
cerimônia contou ainda com a 
fanfarra do Clube dos Desbra-
vadores, da Igreja Adventista 
do Sétimo dia, que recebeu o 

governador e demais autorida-
des com um corredor de honra.

O assunto mais comentado 
foram às obras de duplicação e 
revitalização da rodovia depu-
tado João Leopoldo Jacomel (PR-
415), trecho que liga Curitiba a 
Piraquara, passando pelo mu-
nicípio de Pinhais, que devem 
começar em breve. As obras, 
para acabar com os problemas 

no trecho de 14 quilômetros, 
são uma reivindicação antiga 
dos moradores. Mais de 45 mil 
veículos trafegam diariamente 
por ali. Em horário de pico, o per-
curso pode levar mais de uma 
hora para ser percorrido pelos 
motoristas. Depois da reforma, 
a rodovia terá seis faixas para 
veículos. Ciclistas e pedestres 
também serão beneficiados 

com a construção de passarelas, 
ciclovias e calçadas.

Parte dos recursos para 
a obra vem da economia do 
Legislativo. O governador Beto 
Richa agradeceu a parceria da 
Assembleia Legislativa para a 
revitalização da PR-415. “Agra-
deço à valiosa contribuição da 
Assembleia para fazermos as 
intervenções na rodovia que é 

a maior ligação desses dois mu-
nicípios e de boa parte da região 
metropolitana. As pessoas não 
suportam mais uma rodovia 
sobrecarregada, acidentes e o 
stress diário. Possivelmente, na 
semana que vem, estaremos 
aqui dando a ordem de serviço 
para o início das obras de tripli-
cação da rodovia João Leopoldo 
Jacomel”, garantiu o governador.

Varias autoridades participaram do evento, que contou com a presença do Governador Beto Richa

Agora Paraná

2º "Churrasco com Viola" 
acontece em Piraquara

No dia 10 de maio 
ocorre em Piraquara 
o segundo “Churrasco 

com Viola”. O evento tem como 
objetivo divulgar a cultura 
local e fomentar o turismo de 
eventos no município. A festa 
será mais uma vez no Parque 
Trentino, na Colônia Santa Ma-
ria do Novo Tirol, e contará com 
a apresentação da Orquestra 
Viola e Cantoria, artistas locais, 

além da participação especial 
da dupla Willian e Renan.

Repertório
Relembrando o melhor da 

cultura caipira de raiz a Or-
questra Viola e Cantoria trará 
em seu repertorio músicas 
como, João de Barro, Comitiva 
da Esperança, Saudade da 
Minha Terra, Luar do Serão, 
entre muitas outras clássicas 

da moda de viola.

Serviço: O evento é promo-
vido pela Associação Comercial 
Industrial e Agrícola de Pira-
quara (Aciap) e conta com o 
apoio da Prefeitura Municipal 
de Piraquara, por meio das Se-
cretarias de Desenvolvimento 
Econômico, e Cultura, Esporte 
e Lazer, Rádio Serra do Mar, 
Rotary Club de Piraquara e 

patrocinadores do município.
Os convites para o churras-

co já estão sendo comercia-
lizados no valor de R$ 30,00, 
que inclui churrasco, risoto e 
saladas.   Mais informações: 
3673-8714 e 3673-4379

O Parque Trentino fi ca na 
Colonia Santa Maria do Novo 
Tirol, na Estrada da Nova Tirol 
S/N. O caminho até parque 
possui sinalização turística.

A festa será mais uma vez no Parque Trentino, com a apresentação principal da Orquestra Viola e Cantoria 

Bruno Oliveira

Atendimento do Detran por 
telefone é centralizado no Paraná

O Departamento de Trânsito do 
Paraná (Detran) está alterando 
o sistema de atendimento tele-

fônico em todas as suas unidades regio-
nais. Com isso, todas as ligações feitas 
para as 101 Ciretransdo Estado serão 
automaticamente redirecionadas para a 
Central Telefônica do Detran. O objetivo 
é concentrar as respostas às dúvidas 
para os teleatendentes e liberar os fun-
cionários das unidades regionais para 
o atendimento presencial de usuários. 

A mudança começou em março 
de 2014 e já está em prática nas sedes 
do Detran em Apucarana, Arapongas, 
Assaí, Cambé, Cândido de Abreu, Ca-
rambeí, Cianorte, Engenheiro Beltrão, 

Reserva, Rolândia, Rondon, Sarandi, 
Cruzei do Oeste, Marilândia do Sul e 
Paranaguá. A previsão é que a implan-
tação seja concluída em todo o Estado 
até julho deste ano. 

“A intenção é aprimorar a prestação 
de serviços. Quem precisa tirar dúvidas 
por telefone será atendido por profi s-
sionais treinados exclusivamente para 
prestar este tipo de informação por 
telefone. Ao mesmo tempo, liberamos 
o servidor das Ciretrans para o atendi-
mento exclusivo dos usuários que vão 
até o local para realizar um serviço”, 
explica o diretor-geral do Detran, Mar-
cos Traad. 

Uma pesquisa feita nas unidades em 

que o sistema já funciona mostrou que 
81% das perguntas feitas por telefone 
são dúvidas gerais e consultas que não 
precisam, obrigatoriamente, serem res-
pondidas por funcionários da Ciretran. 
Mais de 94% dos servidores ouvidos 
disseram que a mudança melhorou o 
fl uxo de trabalho nas unidades. 

0800 
Todos os usuários, principalmente 

os moradores das unidades que ainda 
não se integraram ao novo modelo, po-
dem ligar diretamente para o número 
0800 643 7373, com ligação gratuita. O 
atendimento é 24 horas, inclusive aos 
sábados e domingos. 


