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 Começa nesta 
quarta-feira (30) e pros-
segue até domingo (4), 
a Operação Dia do Tra-
balhador nas rodovias 
federais e estaduais de 
todo o país. O policia-
mento será intensifi-
cado, com aumento do 
efetivo, principalmente 
nos pontos mais críticos 
das rodovias. Um dos fo-
cos da operação são as 
motocicletas, além de 
outros fatores como ex-
cesso de velocidade, ul-
trapassagens de risco e 
embriaguez ao volante. 
“Estaremos dando aten-
ção especial à condução 
inadequada de motoci-
cleta por conta do risco 
de acidentes que sem-

Clodoaldo Bonete

Posto rodoviário 
de Campo Mourão 
terá radar com 
capacidade de 
alcance de 2 km

Operação Dia do Trabalhador vai intensifi car policiamento nas 
principais rodovias da região

Motos na mira
pre é mais grave quan-
do envolve esse tipo de 
veículo”, disse o inspetor 
da Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) de Cascavel, 
Ricardo Schneider. 
 Segundo o inspe-
tor, no posto da PRF de 
Campo Mourão o efetivo 
será aumentado e haverá 
um aparelho de radar ex-
clusivo para a operação. 
“A expectativa é de que 
neste feriado o movimen-
to nas estradas não seja 
tão intenso, como foi na 
Semana Santa, mas mes-
mo assim as ações serão 
intensificadas nas estra-
das. No posto de Campo 
Mourão teremos aquele 
modelo mais moderno 
de radar, com alcance de 
até dois quilômetros”, in-
formou.  
 Como o feriado 
se aproxima do fim de 
semana e coincide com 
o pagamento dos salá-
rios de grande parte da 
população, a tendência 
é de que o número de 
carros nas rodovias au-
mente. Para fazer fluir 
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melhor o trânsito, a PRF 
vai restringir o tráfego 
de veículos longos, in-
cluindo bi-trens, nesta 
quinta-feira (6 hs às 12 
hs) e no domingo, no pe-
ríodo das 16 hs à meia 
noite. “São horários que 
o movimento de veículos 
de passeio aumenta em 
grande quantidade nas 
estradas, por isso a res-
trição de veículos longos 
ajuda muito para que o 
trânsito flua melhor.”

PRE
 O Batalhão de Po-
lícia Rodoviária Estadual 
(BPRv) lança a Operação 
1º de Maio às 14 de hoje, 
já com realização de tes-
tes etilométricos (ba-
fômetro), radares para 
controle de velocidade e 
bloqueios, além de ou-
tras atividades rotineiras 
de verificação de docu-
mentação e de infrações 
do trânsito rodoviário. 
Uma das orientações a 
quem vai pegar a estrada 
é o cuidado com as crian-
ças, as quais devem via-

jar devidamente seguras 
com o cinto de seguran-
ça e as que são menores, 
nas cadeiras apropriadas. 
Em caso de emergência, 
as pessoas poderão acio-
nar a Polícia Militar por 
meio do número 198. 
 Dentre as ações 
diárias os policiais esta-
rão realizando testes de 
alcoolemia, verificando 
ultrapassagem proibida, 
fiscalização de velocida-
de, equipamentos obri-
gatórios e de uso do cinto 
de segurança. Paralelo a 
isso, os patrulheiros es-
tarão atentos a fatos re-
lacionados à criminali-
dade, como combate ao 
tráfico de drogas, contra-
bando, descaminho, por-
te ilegal de arma, comba-
te aos assaltos à ônibus 
– que são frequentes na 
região - entre outras si-
tuações. “Nossa intenção 
é garantir a segurança 
de todas as famílias que 
pretendem viajar duran-
te esse feriado prolonga-
do”, completou o inspe-
tor Schneider.
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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. 

  UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR  
                            CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - FECILCAM 

EXTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N. ° 01/2014

OBJETO: Aquisição de material de limpeza, copa e cozinha, de acordo com as 
especificações constantes no ANEXO I do presente edital. 
Valor Máximo: R$ 14.458,40 (quatorze mil, quatrocentos e cinqüenta e oito 
reais, quarenta centavos). 
Limite para acolhimento de propostas: 12/05/2014, às 9hs. 
Disputa: 12/05/2014, às 15hs. 
Informações Complementares: os interessados poderão efetuar o “download” 

a partir das 8hs do dia 29/04/2014 no sites: www.bll.org.br e 

www.fecilcam.br/licitacoes  ou, e no telefone numero 
44.3518.1840, ou pessoalmente na Av. Comendador Norberto Marcondes, 733, 
centro, Campo Mourão - Paraná, nos horários das 08:00 às 11:30 e 13:30 as 
17:00 horas. Campo Mourão - 25/04/2014 – Sérgio Luiz Nascimento – 
pregoeiro da FECILCAM/Portaria N° 035/2013, 23 de f evereiro de 2013. 

Fiscalização contará com efetivo maior nas estradas de todo o Estado


