
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON
ESTADO DO PARANÁ

Av. Paraná, 155-Centro-Rondon/PR
Fone/Fax (44) 3672-1122 - Cep 87.800-000

CNPJ 75.380.071/0001-66

DECRETO N.o 5337/2020

SÚMULA: DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE
PÚBLICA NO MUNICíPIO DE RONDON EM VIRTUDE
DOS PROBLEMAS DE SAÚDE PÚBLICA E
ECONÔMINCOS GERADOS PELO ENFRENTAMENTO
DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVíRUS
SARS-CoV-2.

o Prefeito do Município de Rondon, Estado do Paraná, no
uso das atribuições constitucionais e legais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nO 13.979, de 06/02/2020, na Portaria
Presidencial nO 356, de 11/03/2020 e no Protocolo de Tratamento do Novo
Coronavírus (2019-nCoV), a respeito de medidas de prevenção e controle do surto
do COVID-19 (coronavírus), declarado pandemia pela Organização Mundial da
Saúde em 11/03/2020;

CONSIDERANDO os avanços da pandemia do coronavírus SARS-CoV-2,
causador da infecção COVID-19 e os recentes protocolos emitidos pelo Ministério
da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde;

CONSIDERANDO que, em decorrência das ações emergenciais necessárias para
conter a pandemia do coronavírus SARS-CoV-2, as finanças públicas e as metas
fiscais para o presente exercício poderão restar gravemente comprometidas no
Município, assim como as metas de arrecadação de tributos, pela redução da
atividade econômica.

DECRETA:

Art. 1.° Fica declarado o estado de calamidade pública para
todos os fins de direito no Município de Rondon.
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Art. 2°. O Poder Executivo solicitará, por meio de ofício a ser
enviado à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, reconhecimento do estado
de calamidade pública para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar
Federal nO101, de 4 de maio de 2000.

Art. 3° Em razão do estado de calamidade pública ora
declarado, fica autorizado a dispensa de licitação para aquisição de bens e
serviços destinados ao enfrentamento da calamidade pública nos termos do art.
24, da Lei Federal nO8.666, de 21 de junho de 1993 e do art. 4° da Lei Federal nO
13.979, de 06 de fevereiro de 2020.

Art. 4°. Este Decreto em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

EDIFíCIO D
SETE DIAS DO MÊS DE ABRI

ITURA MUNICIPAL DE RONDON, AOS
MIL E VINTE.
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e PARANAVAI

Decreto permite reabertura do
,. • N • A •comercio, mas nnpoe exigencias

Ü
Prefeito de Pa-
ranavaí, Car-
los Hcnrique

Rossato Gomes (KIQ),
assinou decreto per-
mitindo a reabertura
do comércio a partir
desta quarta-feira (8).
A retomada das ati-
vidades, no entanto,
está condicionada ao
cumprimento de uma
série de exigências,
que têm o objetivo de
reduzir os riscos de
contaminação por co-
ronavírus. O presiden-
te da Aciap, Mauricio
Gehlen, comemorou
a decisão, mas pediu
responsabilidade aos

lojistas. A infectolo-
gista Gislaine Erédia
disse que só devem

sair da casa as pessoas
que realmente neces-
sitarem. As lojas da

cidade estavam fecha-
das desde 20 de mar-
ço.e pAG. os

e NOROESTE DO PARANÁ

Número de casos de dengue
cresce mais de 40% em um mês

Necretaria
de Estado da
Saúde (Sesa)

registrou crescimen-
to superior a 40%
no número de casos
de dengue em todo
o Noroeste do Para-
ná. Os dados divul-
gados em 10 de mar-
ço apontavam 12.611
confirmações da do-

ença, passando para
lZ837 na atualização
divulgada 011tem. .
De acordo com a 14"
Regional de Saúde, a
retomada e a intensi-
ficação dos trabalhos
de prevenção e com-
bate à dengue são
essenciais para que
esse quadro seja re-
vertido. c PÀG. 06

RETOMADAE INfENSIFICAI;AOdos trobolhos de prevenção
e combate sào essenciais

e FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE

~ARTIGO

Contra a pandenrla de fake
news, O apoio da sociedade

ao bom jornalismo

Naeradainforma-
ção, não existe
realidade social

que não seja mediada.
Ou seja, tudo o que nos
chega sobre os aconte-
cimentos de relevância
pública passa por algum
meio de comunicação.
Quer seja instituciona-
lízado, quer seja com-
partilhado por redes de
contato. Além disso, se
tem algo que a história

contemporânea tem nos
revelado, é que a infor-
mação é um dos princi-
pais bens de um povo em
momento de crise. As-
sim, neste momento de
pandemia, é importante
fortalecer a legitimidade
da imprensa como cão
de guarda da sociedade
e incentivar a cultura
da responsabilidade no
consumo da informação.
C pAG. 02

Governo e Assembleia oficializam
repasse de R$ 37,7milhões

ÜgOVernador
Carlos Massa
Ratinho Junior

sancionou nesta terça-
-feira (7) a lei comple-
mentar que instituiu
o repasse de R$ 37,7
milhões do Fundo de
Modernização da As-
sembleia Legislativa
para o Fundo Estadu-
al da Saúde. Os recur-
sos serão utilizados na
contratação de leitos
de UTr, enfermarias
c aquisição de Equi-
pamentos de Proteção
Individual (EPls) para
todos os municípios
do Paraná. A assinatu-
ra ocorreu no Palácio
Iguaçu com a presen-

A REUNIÃO MARCOU anuncio do repasse financeiro ao fundo

ças do presidente da
Assembleia Legislati-
va, deputado Ademar
Traiano, do primeiro-
-secretário da Casa,

deputado Luiz Clau-
dio Romanelli, além
do líder do Governo
no Legislativo, depu-
tado Hussein Bakri.

Na sequencia houve
uma videoconferência
com a participação de
outros parlamentares.
C PÀG. os

~CULTURA

Artista de Paranavaí faz sucesso narrando
histórias para crianças nas rnídias sociais

j'artista Luciana
Guedes, de Pa-
'anavai, gradu-

ada em artes cênicas,
encontrou uma boa
forma de ajudar prin-
cipalmente as crianças
a ocuparem o seu tem-
po neste período de
isolamento social em
decorrência da pan-
demia de coronavírus.

Luciana tem feito su-
cesso utilizando o lns-
tagram e o Facebook
para narrar histórias
aos sábados e domin-
gos, às 1811, por meio
de lives. A iniciativa
faz parte do seu pro-
jeto ContaUmConto
Histórias, que já tem
plateia bem diversifi-
cada. c PAG 07

e SUSPEITA DE COVID-19
Mulher de 43 anos internada em estado grave

o pAG. 05

TRABALHO DE WOANA
Guedes ajuda no entretenj·
mento das crianças

- DIARIOooNOROESTE -
COMUNICAO'O

O'Diárlo do Noroeste comúntca ~os seus clientes e leitores Que circulará
amanhã. quinta-feira (09). retornando com edlç30 normal na próxima ter-
ça-feira {l41.O expediente diferenciado ocorre por cassa dosferlados de
Semana Santa. HOje (quarla-feira1o atendimento continua em horário
comerdal via telefone. mantendo-se a restrlçâede foncionamento para
recepção ao público devi~o t;,pa.ndemia dê coronavnus (Covidc~9).

Pelacompreensão.multoabngaao....... c

http://www.diarionoroeste.com.br
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Apreciar I1\'!SII.: turno Emendas aprovadas em segunda discussão. Em discussão.
Em votação Votando. Sr.' Deputados.

DEPUTADO HliSSEIN llAKRI (I'SD): Nosso voto é "sun
DEPI'TADO PROFESSOR LEMOS IPT): A Oposição vota ".1'1111" também,
Sr Presidente

SR PRESIDI::!\TE (Deputado Ademar Trniano - I'SDB): Já estamos em
processo de votação. Deputado Tadeu é um cumpridor fiei do Regimento lnterno
da Casa. Temos vários Deputados que não votaram ainda: Deputado Douglas, DI'.
Batista. Recalcarri. Crisrina Silvestri, Arilson, Mauro Moraes já votou. Nelson
Luersen. Deputado Nelson Luerscn, vota "sim"? Faz um sinal ai que somamos
o voto, Deputada Cristina? Votação encenada, Sr.' Deputados: [Votaram Sim:
Alexandre A/1/aro. Alexandre C1II'i, Anibel/i Neto, Arilson Chíorato, Artagão
./IIIJlOl: Buca Aberta .lunior; Cantora Mara Lima, Coronel Lee, Dei. Fernando
Mornn .•.·. Detegodo í-rcmcischim, Delegado Jacovós, Delegado Recalaatü. Do
C'OI'fl/O. /)()//gla.,· Fabricio, IJI: Batisru. Emerson Bucil. EvondroAraúio. Francisco
Bnhror; (ia/o. Gnberto Ribeiro. C;JlSO/1 de .)·()ICG. GOI/f"o. Homem Morchese,
1-11/.\"s(,1/1Bukrt . .lonas (i/lllllarôe.'. t.ucicma Uq{a}!.l1flJ. l.uiz Cartas Martins, l.ui:
Clund,o !?o/l/olI<.'lfi. I{!!: F('mundo Guerra. Motwl Canto. Marcel Mícheletto.
:\1(11"("/,)/ 'ochcco. Mario Vi("/(íria, Iv/ir..;hde Caputo. Nelson .lustus. Pendo l.ítro.
/'!all!u :\f{/"(J. !'ru/t'SSUI" Lentos, Rcichernbuch, Neqfliâo íHho. Rtcardo Arruela.
Hodngo ];"slac!}(). Soldado Adriano José .. ':o/dado l-rnct. Snbtenente l.verton.
ladcu J ('/1(:,.1. fácilfU Tnrnn. na}:o Amara/ e Tião Mcdeiros (-19 Deputados];
.Vtio l:tlllu'llm: Adenmr Trotano. Cobra Repórter: C'ristinu •.·;t!vt!slri, Mouro
.-\1(1"([('.\ c ,.\0'''/,\"(111 l.ucrscn (5 Depntadox).] Com 49 votos favoráveis e nenhum
voto contrário. ':SIc.1anro\'lulo o Projeto de Lei n." 219/2020. Cinqucnta c UI11

votos. com o voto do Deputado Mamo Moraes. da Deputada Cristina Sitvcstri c
do Depurado Nelson l.uersen. Estão aprovadas as Emendas.

Solicuo aos Sr.' Deputados que aguardem um instante. porque dependemos
da chegada da Redação Final para submetermos à apreciação em Sessão
Exrraordinána a Mensagem que acaba de ser votada

SR. PRESfDE:"olTE (Deputado Ademar Tr-ainnu - PSDB): Nada mais havendo
a tratar. declaro encerrada ::1 Sessão Extraordinária. marcando outra Sessão
Extraordinária na sequência. com a seguinte Ordem do Dia: Redação Final do
Projeto de Lei n." 219/2020

"U:V.~NT-t·SE.-t SESS.4(}".

(Sessão encerrada às 16b16, tendo sido lavrada a Ata para fins de publicação
em atendimento ao disposto no art. 139, r da Resolução u." 1I de 23/8/2016,
Regimento Intemo.)

33912/2020

ASSEMRLE1A LEGISL.-\TIVA DO ESTADO DO I'ARANÁ

PALAClO XIX DF. DEZEMBRO

DIRETORI r:\ LEGISLATlV;\

2.h Sessão Exn-aordinát-ia do dia 7 de abril 2020 - Ara n." 10.

Aos sere dias do mês de abril de dois mil e vinte. às dczesseis horas e vinte e
doi:, minuto.". em ambiente virtual, utilizando-se do Sistema de Deliberação
Remota instituído pela Resolução n." 2, de 23/3/2020, com discussão e votaçâo
remota em virtude da emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus
S·\RS-CoV-2. foi registrado o quórum necessário de Parlamentares, O Sr.
Presidente. Depurado Ademar Trniano, secretariado pelos Sr.' Deputados Luiz
Claudio Romauclf (i o Secretário) c Gilson de SOlI7.~l t2." Secretário). "sob a
f1fweç"iio de IJJ: {:,\-', iniciou os trabalhos da 10." Sessão Extrnordimu-ia da 2."
Sessão l,rgislMiva da 19.~ l.egislaturn.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Tralnno ~ PSDH): Conforme ano 7(' da
Rcsotuçâo u "2, de 2.1 de março de 2ú20. fica dispensada a leitura da Ata da Sessão
anterior VaJT"lOs Ú Ordem do Dia.

ORDEM O{) I)IA_

[Iniciou-se a apreciação da matéria constante da Ordem do Dia. Presidente
sem voto. Votação realizada [leio processo simbólico.]

Passamo:j ao (tem da pauta.

ITE!'\oI I - Redação Final do Projeto de Lei n." 219/2020. de autoria do Poder
Executivo. Mensagem n.? 21/2020. que autoriza a concessão de auxilio
emergcncial com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná
<.1 pessoa economicamente vulncrahilizada em decorrência da emergência de
saúde pública de impcrtância internacional causada pela infecção humana pelo
Coronnvirus (Cl)\,ld-19). nas condições que especifica. Em discussão. Para
encanuuhnr 11 Rcdnçào Final. Depurado Tadeu Veneri.

DEPlTAI)() T\DE!' VENERI (1''1'): Senhor Presrdeiue. é so para que conste.
COlHO o Deputado Hussein colocou que não teríamos O número que está aqui
pelo menos levantado pelo IBGE, de 307 mil pessoas. 307 mil pessoas na
extrema pobreza . ..::sim um milhão. gostaria que constasse se não agora. mas
postcnormcutc. que tivemos essa informação de quars serão essas pessoas
uungidas. Deputado Romanelli. porque se fala em utu milhão de pessoas que
rvccbe..rào RS 50.00 por mes nos próximos três meses, ou seja. R$ 50 milhões'
méx, () que daria R$ 150 milhócs. E encaminho, Sr. Presidente, obviamente
favorável. Emendemos que 3 l\OSS~l Emenda era para contribuir com () Projeto.
Se não c possível agora. V(\1ll0S aguardar que mais tarde S~J'l. ruas encaminho
no seuud..•de que puxsa constar. SI.' não agora pelo menos com uma resposta cio
l.ulcr til) Governo lima vez que no Projeto nâo consta. Depurado Hussem. não
consta nenhum número com relação Ú~ famílias ou {IS pessoas que serão de alguma
fonnn beneficiadas com esse valor de. RS 50.00. Vossa Excelência ontem, citou 13
milhões. hoje tez uma correção dizendo que são 50 milhões, que são um milhão,
que seria um ruilhác de pessoas. Entendo, Sr. Presidente, que precisamos tirar essa
dúvida se' S:10 13 milhões ou se são 50 milhões. porque se são 50 milhões não serão

,1S pessoas na exu'ema pobreza. serão pessoas além da extrema pobreza e que,
diga-se de passagem. estam os falando ai de uma diferença de 700 mil pessoas.
o que é muita coisa. Setecentas mil pessoas é muita coisa para um Projeto de
Lei quI.:' pretende atingir um universo de pessoas que estão na extrema pobreza.
Fazendo uma consideração, Sr. Presidente, que o Projeto, que de forma. no meu
entendimento. de forma correta. faz rimesma linha de raciocínio que. faz o Projeto
do governo federal, aprovado na Câmara e no Senado Federal, ou seja, pessoas
que são beneficiarias de outros programas, à exceção do Bolsa Família. não
serão contempladas. Então, é preciso que saibamos quem são esse universo de
um milhão de pessoas, porque pelos nossos apontamentos, pelo levantamento do
IBGE, seriam em tomo de 300 mil pessoas. É essa a consideração que ia fazer
para que. não haja dúvida do porquê termos apresentado aqui um Projeto. pois
entendemos que era possível de ser aprovado de R$ 150.00, que, aliás, daria o
valor que o Deputado Hussein está colocando agora de R$ 150 milhões. Obrigado,
Sr. Presidente c Sr.' Deputados.

SR. PRESIDENTE (Deputado Adornar Traiano - PSDB): O Deputado
Romanclli pede para encaminhar. Na seqüência, Deputado Hussein.

D~:PIHA()O LlJlZ CLAUDIO ROMANELLI (PSB): Deputado Tadeu Veneri,
demais Parlamentares, desculpe-rue acabar encaminhando este tema, mas at'110
que ele é muito relevante e este Projeto e um Projeto, na minha avaliação. da
maior importância. até porque o Governo esta trabalhando com um largo espectro
de combate à fome com este Projeto. O Projeto objetiva. na verdade. dar uma
cesta básica para um milhão c 350 mil pessoas. Estamos tratando, na verdade, do
Cadl)nico. Ê esse cadastro que o Governo está trabalhando. Claro que o nível de
pessoas em vulnerahilidade é muito amplo. mas é menor que este e, ao mesmo
tempo. claro, a:-;famílias em extrema pobreza foram muito reduzidas. nos últimos
anos, aqui no Estado do Paraná. Agora. indiscutivelmente, o Projeto tem um
aspecto que pretende de fato atingir 1 milhão e 350 mil. podendo chegar até um
milhão c meio de paranaenses, e e um Projeto, na minha avaliação, extremamente
importante c relevante. Agora. o valor indiscutivelmente que foi informado por
primeiro estava errado. Estamos trabalhando aí certamente com lima expectativa
de dispêndio do Fundo de Combate a Pobreza e por isso que insisti. outro dia,
nessa questão em relação aos recursos do fundo de pelo menos R$ 50 milhões por
mês. Bom. estamos tratando de três meses, R$ 150 milhões. mas poderá ter mais
ainda pessoas. Então, esse valor pode ate ser elevado. Por isso que. claro o dinheiro
do fundo é fundamental ser aplicado justamente neste Projeto. que entendo
assim, de extrema sensibilidade do Governador Ratinho Junior de encaminhar
este Projeto para a Assembléia e da velocidade, inclusive em um sistema que
vai envolver a micro e a pequena empresa que atua na área de alimentos nos
municípios. justamente nas comunidades onde mora essa população mais pobre e
que vai receber esse voucher que vai ajudar muito, obviamente, mensalmente. nas
suas despesas com alimentação.

SR. I'RESlDENTE (Deputado Ademar Traiano - I'SDB): Para encaminhar.
Deputado Husseiu.

DEPUTADO lILISSEJN BAKRI (PSO): Colegas. estam os seguindo ipsis tntcns
o que o Projeto do governo federal está fazendo, com o valor evidentemente
maior porque tem recursos maiores no caixa. Alguns ajustes aqui ou acolá, "::OIllO

a possibil idade de um não sobrepor o outro. quem recebe Já não pode receber
aqui. Também vocês estão vendo aí a possibilidade que estendemos, também. para
màes solteiras que possam receber também, mas nada disso impede que nós, il

luz da transparência, pOSS<H110S trazer todos os números que o Deputado Tadeu
Veneri pede. Tenho esse compromisso, trago. Vou trazer, sim, mais explícito, mais
explicado. mas também agradeço. neste momento, a todos os Deputados que já
votaram em primeiro I! segundo turuo e vão votar em Redação Final. E a Mesa e a
todos. em lima demonstração de unidade da Casa, para que possa efetivamente ser
aprovado hoje e finalizado, sancionado pelo Governador e começar a rodar esse
Projeto. que é o que interessa neste momento. mas V.Ex.~>terão, sim, Deputado
Tadeu veneri. a resposta. Vou trazer, sim. Muito obrigado.

SR PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano - I'SDU): Faremos votação
simbólica. porque é Redação Final. Deputados favoráveis permaneçam como
estão. os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar. declaro encerrada a Sessão Extraordinária.

"LEVANT.4-SEA SESSÁ,O".

(Sessão encerrada às 16h29, tendo sido lavrada a Ata para fins de publicação
em atendimento ao disposto no art, 139, I da Resolução 11." 11 de 23/8/2016.
Regimento lnternc.}
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Reconhece, exclusivamente para os fins do que
dispõem o ceput e os incisos I e ll do art. 65 da Lei
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Complementar Federal n<} 101, de 4 de maio de 2000,
a ocorrência de estado de calamidade pública nos
municípios que especifica.

LVIII - Goioxim;

LlX - Altamira do Paraná.

Art. Le Reconhece, exclusivamente para os fins do que dispõem

o caput e os lncísos I e 11do art. 65 da Lei Complementar Federal nQ 101. de tl

de maio de 2000, a ocorrência de estado de calamidade pública, com efeitos

ate 31 de dezembro de 2020. nos seguintes municípios:

Art. 22 Este Decreto Leqislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Cuntrba. 22 de abril de 2020,

1- Arutné: Deputado AOEMAR lUIZ TRAIANO
Presidente

11- Barbosa Perraz: 33914/2020

111- Bela Vista do Paraíso:

IV - Borrazópolis;

1< Bditais.e .Cov - ceteara:

VI - Carnbé:

VII - Cantagalo;

VI11 - Contenda;
REsUt:rADO DO PREG'\O ELETRÔNICO N" 011/2020

PROTOCOLO SEI N° 01231-86.2020

IX - Coronel Vivida;

XI - Fazenda Rio Grande:

AASSEIVIBLEIA LEG ISLATIVA DO «;S'IADO DO PARANÁ, por intermédio
da sua pregoeira designada pelo Ato da Comissão Executiva n". 079/2020, no uso
de suas atribuições legais. toma público para o conhecimento dos interessados, o
resultado do referido procedimento licitatôrio, confonnc segue:

x - Cruzeiro do lquaçu:

XII - Fl6rida;

XIII - Francisco Aíves:
OB.fETO: Contratação de empresa seguradora para cobertura dos bens móveis
e imóveis do complexo da Assembléia Lcgislativa do Estado do Paraná, por um
período de 12 (doze) meses: contra riscos de incêndio. queda de raio, explosão,
irnplcsão. e quedas de aeronav es. danos elétricos, quebra de vidros, espelhos,

mármores s: granitos. responsabilidade civil, roubo e/ou furto qualificado de bens,
vendaval. furacào, ciclone, tornado, granizo, impacto de veículos terrestres e
fumaça.

XIV - Godoy Moreira;

XV - Grandes Rios;

XVI - Guaífa;

XVII - Guaoorerna:

XVIII - Iguaraçu, VENCEDOR: SOMPO SEGUROS S,A. - CNPJ: 61:183.493/0001-80

XXIV - uncoeste:

VALOR: RS 10.500.00 (dez mil e quinhentos reais),
PREGOEJRA: Aline Rossana Culpi
INFORM:\ÇÔf~S: vistas do processo poderão ser obtidas junto a Assembleia
Legislanva do Estado do Parauá, Praça Nossa Senhora de Salcte. sh{' - Centro
Cívico. na Diretoria de Apoio Técnico - Coordenadoria de Suprimcntos.u'' andar
do Prédio Administrativo. em dias úteis das 09hOOmin às 12hOOmi11 - l Ihüümin
às 18h00111in, no sitio da ALEP - Portal da Transparência http://transparcncia.
assemblcia.pr.lcg.br/ no link "Compras c Licitações". Demais informações pelo
telefone (4!) 3350-4340 ou e-mailli~i13caO(q·l<L~.~ç.tllblcia.p.!l.~!;{."l!.r._
Diretoria de Apoio Técnico
Curitiba,22 de abril de 2020.

XIX - tnacio Marttns:

xx -jtambé:

XXI - jacarezinho;

XXlI - Jardim Alegre;

XXIII - turanda:

xxv - t.unarcenr:

XXVI - Manoel Ribas;

XXVII - Mauá da Serra; AVISO DE UCUAC,\O
XXVIII - Novo Itacolomi;

xxx .. Paranavaí;

A ASSEMBLEIA LEGISLATlVA DO ESTADO DO PARANÁ, através de sua
Diretoria de Apoio T écnico, toma pública a realização do seguinte procedimento
licitatório:

XXIX - Palmital:

XXXI - Pinhâo:
Prcuão. na Forrml Eletrônica. n" 013/2020

PROTOCOLO N° 06226-54.2019
NÚmero da Licit'lcão Sistema Banco do Bnlsil: 812629XXXII - Piraquara;

XXXIII - Rarnilándia:

XLVIII - Arapuã;

XUX - São João do Cauiá;

OBJETO Contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de
rádios transceptores móveis digitais nas viaturas do Gabinete Militar bem corno lia

Sala de Monirorarnenro da Assembléia Legislativa do Estado do Param,
DA'IA DE ABERTURA - INÍCIO DE ABERTURA DA stss.io PÚBLICA
DE DlSPl'TA DE PREÇOS: 07/0512020, às IOh30. no endereço eletrônico:
www.licitacoes-e.ccm.br
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A partir das 17h30 do dia 23/04/2020
até às IOhOO do dia 07/0512020. exclusivamente por meio eletrônico, 110 endereço
eletrônico www.licitacoes-c.com.br
cnrrémo DE JliLGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.
VALOR MAxIMO: R$ 65_057,79 (sessenta e cinco mil, cinqucnta e sete reais
e setenta e nove centavos) - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME. EPP. MEl
INFORMAÇÔES. a integra do Edita! e seus Anexos poderão ser obtidos a partir
de 171100l11indo dia 23!04/2020 junto a Assembléia Legislaiiva do Estado do
Parana, Praça Nossa Senhora de Salere. s/n" - Centro Civico, na Diretoria de Apoio
T écnico - Coordenadoria de Suprimentos, 4" andar do Prédio Administrativo, em
dias úteis das 09hOOmin às 12hOOrnin - 13hOOmin às 18hOOmin, ou no sitio da
ALEP - Portal da Transparência hHp:íítransparencia.assembleia.pr.leg.br/ no
link "Compras e Licitações". bem como no endereço: www.licitacoes-e.corn.
br, Demais informações pelo telefone (41) 3350-4303 ou e-mail licitacao@l
assembléia. pr.leg. br.
DOTAÇÃO: 001.001.6000.4490.5206 - Aparelhos e Equipamentos de
Comunicação.
Diretoria de Apoio Técnico
Curitiba, 22 de abril de 2020.

XXXIV - Rio Bonito do rçuacu:

XXXV - ruo Branco do Ival;

XXXVI - Rondon:

XXXVII - Santa Maria do oeste:

XXXVII! .. Santa Mônica;

XXXIX - São joão.

XL - Tamboara:

XLI - Terra Pica:

XLii - Toledo:

XLIII - União da Vitória;

XUV .. Uni flor;

XLV - Wenceslau Braz:

XLVI - São Mateus do Sul;

XLVII - Alto Parané:

L - Santa Helena;

LI - Assis Cnateaubrland: AVISO DE UCITACAo
1.11- Ventania:

A ASSEMBLEIA l.EGISLATlVA DO ESTADO DO PARANiÍ., através de sua
Diretoria de Apoio Técnico. torna público a realização procedimento iicitarório
disposto a seguir.

UII - Flor da Serra do Sul:

LlV - Narilàndia do Sul;

LV·· Nossa Senhora das Graças;
P'wijo Eletrônico: n' 014/2020

PROTOCOLO: ,," 01670-67_2020
NÚnwrQ da Licitaçno Sistc.ma Banco do Bmsil: 812630

OBJETO: Comrntação de empresa especializada 110 fornecimento de tapetes,
do tipo "capacho". para a Assembléia l.egislativa do Paraná. conforme critérios.

LVI - Barracão;

LVII- Santa LUCia;

http://www.licitacoes-e.ccm.br
http://www.licitacoes-c.com.br
http://www.licitacoes-e.corn.

