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Industrialização é tema central da
campanha em Bela Vista do Paraíso
Prefeito Edson Brene (PSD) tem o agricultor Fabrício Pastore, o Jacaré (DEM),
como o seu único rival nesta eleição; município da RML tem mais de 12.300 eleitores
Pedro Moraes
Reportagem Local

O quadro eleitoral instalado em Bela Vista do Paraíso
(Região Metropolitana de Londrina) funciona como um teste para o prefeito Edson Brene (PSD). A razão é que o atual mandatário tem apenas um
concorrente na disputa do cargo, o agricultor Fabricio Pasto-

re, o Jacaré (DEM), o que torna a disputa uma espécie de
plebiscito sobre a atual gestão.
O eleitorado de 12.357 pessoas irá escolher no próximo do-

mingo (15) se aprova o que
vem sendo feito atualmente
ou muda de rumo. “Meu plano é de continuar trabalhando, sempre trazendo mais be-

Jacaré propõe plano de assistência
social que substitui cesta básica por
cartão para uso no comércio local

SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL
PARANÁ EDIFICAÇÕES – PRED
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 3129/OC-BR
LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL Nº 007/2020 - GMS
PROTOCOLO Nº 16.199.454-5
1. O Estado do Paraná recebeu um empréstimo do Banco Interamericano de
Desenvolvimento, em diversas moedas, no montante de US$ 60.000.000,00
(sessenta milhões de dólares) para o ﬁnanciamento do PROGRAMA FAMÍLIA
PARANAENSE – BID – BR-L1372, Contrato de Empréstimo n.º 3129/OC-BR, e
pretende aplicar parte dos recursos em pagamentos decorrentes do contrato para
a “Construção de 01 (um) CRAS – Centro de Referência em Assistência Social,
com área de 206,65m², situada à Avenida das Araucárias s/n, Município de Mato
Rico, Estado do Paraná.” A licitação está aberta a todos os Concorrentes oriundos
de países elegíveis do Banco.
2. A PARANÁ EDIFICAÇÕES Autarquia vinculada à Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas doravante denominado Contratante
convida os interessados a se habilitarem e apresentarem propostas para a
“Construção de 01 (um) CRAS – Centro de Referência em Assistência Social,
com área de 206,65m², situada à Avenida das Araucárias s/n, Município de Mato
Rico, Estado do Paraná.”, com valor estimado de R$ 822.752,54 (oitocentos e
vinte e dois mil,setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro
centavos).
3. O Edital e cópias adicionais poderão ser retirados no site: www.compraspr.
pr.gov.br gratuitamente. Os interessados poderão obter maiores informações
através do tel. (41) 3221-6118 ou através do e-mail: glcc-pred@pred.pr.gov.br ou
ainda pessoalmente no endereço: Avenida Iguaçu, 420, 6° andar, Bairro Rebouças,
Curitiba - Paraná.
4. As propostas deverão ser entregues na Avenida Iguaçu, 420, 6° andar,
Bairro Rebouças, Curitiba – Paraná até às 09:30 horas do dia 16 de dezembro
de 2020, acompanhadas de Declaração de Garantia de Proposta e serão abertas
imediatamente após, na presença dos interessados que desejarem assistir à
cerimônia de abertura.
5. O Concorrente poderá apresentar proposta individualmente ou como participante
de um Joint-Venture e/ou Consórcio.
Curitiba, 10 de novembro de 2020.
LUCAS GRUBBA PIGATTO
DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES – PRED

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR torna público que requereu do Instituto Água e Terra – IAT
renovação da Licença Instalação - LI nº 3864 do seguinte empreendimento: Ampliação do Sistema de esgoto - ETE
Ipiranga. Endereço: Estação de Tratamento de Esgoto. Município: Ribeirão do Pinhal/PR. Validade: 03/05/2021.

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR torna público que requereu do Instituto Água e Terra – IAT
renovação da Licença Instalação – LI nº 8752 do seguinte empreendimento: Ampliação do Sistema de Esgotamento
Sanitário – ETE Uraí E EEE 01. Endereço: Margem do Rio Congonhas. Município: Uraí/PR. Validade: 03/05/2121.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE
UNICENTRO

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2020
O Diretor de Compras e Materiais, no uso de suas atribuições legais,
considerando o contido na Portaria nº 610/2020-GR/UNICENTRO, resolve retiﬁcar
o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2020 – Registro de preços para aquisição
eventual de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs , no que se refere
aos documentos de habilitação, incluindo o item 7.1.13, e nas observações do
Anexo I, passando a vigorar como segue:
7.1.13. Autorização para funcionamento de empresa junto à Agência Nacional
de Vigilância Sanitária.
7.1.13.1. As proponentes dispensadas da Autorização deverão apresentar
comprovação da referida dispensa.
Anexo I:
OBS.:
h) Todos os produtos deverão possuir Registro da Anvisa, devendo o licitante
comprovar o registro;
i) Os produtos dispensados de registro deverão possuir comprovação da referida
dispensa.
As datas ﬁcam assim prorrogadas:
• RecebimentodasPropostas – até às 09 horas do dia 24 de novembro de 2020;
• AberturadasPropostas – a partir das 09 horas do dia 24 de novembro de 2020; e
• IníciodaSessãodeLances – a partir das 14 horas do dia 24 de novembro de 2020.
Ficam ratiﬁcadas todas as demais condições estabelecidas no edital que ora se
retiﬁca e que não colidam com as do presente instrumento.
Maiores informações pelo e-mail edital.unicentro@gmail.com.

nefícios para a nossa população. Estou passando nas casas,
respeitando os cuidados com a
saúde devido à pandemia, e recebo uma avaliação muito boa
do desenvolvimento que estamos fazendo no município”,
afirmou Brene, que está coligado com o PSL e PTB.
Dividido entre os compromissos na prefeitura pela manhã e a visita à população à

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM
AVISO N.º 109 - 2020
ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONVITE N.º 010/2020– GMS
DER/PR – Convite nº 001/2019 – DOP/SRNOROE
OBJETO: Execução dos serviços de Recuperação de um dos encontros da
ponte sobre o Riberão Maringá, na PR-461, entre o Acesso (B) de Maringá –
entr. PR-218 (Ângulo), km 6+310m de acordo com SER 2017, de acordo com o
estabelecido no Termo de Referência - Anexo 01, no Orçamento do DER/PR Anexo
12 e no Projeto Básico de Engenharia.
VALOR MÁXIMO: R$ 117.668,43
DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Até o dia 20/11/2020 às 17h00min,
no Protocolo do DER/SRNOROESTE.
DATA DE ABERTURA: 23/11/2020 às 09hs00min.
AUTORIZAÇÃO: Fernando Furiatti Saboia- Diretor Geral do DER – em
28/10/2020.
N.º DO PROCESSO: 15.640.458-6/2019.
INFORMAÇÕES SOBRE A LICITAÇÃO: Página eletrônica: (www.administracao.
pr.gov.br/Compras), link Licitações do Poder Executivo, consulta editais, órgão
DER, e/ou Comissão de Licitações da SRNoroeste do DER/PR, sito à Avenida
Monteiro Lobato, 885, na cidade de Maringá – PR, telefone: (44) 3261-8100. Será
transmitido ao vivo no endereço eletrônico disponibilizado no endereço http://www.
administracao.pr.gov.br/Compras - no campo da licitação em apreço.
Maringá, 09 de novembro de 2020.
Danielle C. Costa
Comissão de Licitação – DER/SRNoroeste

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020 – HUOP/UNIOESTE - Objeto: Registro de
preços para futura e eventual aquisição de agulhas, cateteres, introdutores, equipo
de irrigação e aspiração e ﬁltro de linha para infusão de medicamentos, cânula
nasofaríngea e para traqueostomia, tubo/sonda endotraqueal, tubo de ventilação
Shepard e T para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná
- HUOP. Valor máximo total estimado: R$ 1.622.557,15. Protocolo dos envelopes até 24/11/2020 às 09h00 hs, no Protocolo do HUOP, na Av. Tancredo Neves,
3224, Bairro Sto. Onofre, CEP 85.806-470/Cascavel-Pr. Abertura: 24/11/2020 às
09h30 hs, na sala de Licitações do HUOP. PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020
– HUOP/UNIOESTE - Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição
de equipos, extensores, prolongamentos, e outros dispositivos de infusão, clip de
titanio, ﬁltro umidiﬁcador, manta térmica, kit e sonda para gastrostomia, lâmina
para tricotomizador, meia e perneira de compressão, papel para cardiotocograﬁa,
protetor ocu para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná
- HUOP. Valor máximo total estimado: R$ 1.132.414,40. Protocolo dos envelopes até 26/11/2020 às 09h00 hs, no Protocolo do HUOP, na Av. Tancredo Neves,
3224, Bairro Sto. Onofre, CEP 85.806-470/Cascavel-Pr. Abertura: 26/11/2020 às
09h30 hs, na sala de Licitações do HUOP. PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020
– HUOP/UNIOESTE - Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição
de material de expediente, escritório e aﬁns para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado: R$
147.660,05. Protocolo dos envelopes até 30/11/2020 às 09h00 hs, no Protocolo do HUOP, na Av. Tancredo Neves, 3224, Bairro Sto. Onofre, CEP 85.806-470/
Cascavel-Pr. Abertura: 30/11/2020 às 09h30 hs, na sala de Licitações do HUOP.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2020 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de
preços para futura e eventual aquisição de braçadeira para esﬁgnomanômetro,
conjunto de otoscópio/oftalmoscópio, esﬁgnomanômetro, estetoscópio, manômetro, medidor de pressão, oxímetro, termômetro e venoscópio para consumo
frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo
total estimado: R$ 270.385,17. Recebimento das propostas: Das 9:00h do dia
11/11/20 até às 09:00h do dia 24/11/2020. Abertura das propostas e recebimento
dos lances: 24/11/2020, 09:00h. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2020 – HUOP/
UNIOESTE. Objeto: Aquisição de Eletroencefalógrafo e Bilirrubinômetro para o
Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado:
R$ 69.470,00. Recebimento das propostas: Das 9:00h do dia 11/11/20 até às
09:00h do dia 25/11/2020. Abertura das propostas e recebimento dos lances:
25/11/2020, 09:00h. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2020 – HUOP/UNIOESTE.
Objeto: Aquisição de Câmara fria instalada para conservação de produtos resfriados e congelados para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor
máximo total estimado: R$ 88.382,97. Recebimento das propostas: Das 9:00h
do dia 11/11/20 até às 09:00h do dia 27/11/2020. Abertura das propostas e recebimento dos lances: 27/11/2020, 09:00h. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2020
– HUOP/UNIOESTE. Objeto: Aquisição de Endoscópio Rígido, Hopkins, reutilizável, autoclavável para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor
máximo total estimado: R$ 35575,98. Recebimento das propostas: Das 9:00h do
dia 11/11/20 até às 09:00h do dia 27/11/2020. Abertura das propostas e recebimento dos lances: 27/11/2020, 09:00h. Inf. Complementares: Com. de Licitação,
Fone: (45) 3321-5397, ou nos sites www.unioeste.br/huop ou www.comprasparana.pr.gov.br. Site de realização dos pregões eletrônicos: www.comprasnet.gov.br.
Cascavel, 09/11/2020.

tarde, o prefeito sente a diferença no contato com as pessoas, devido ao distanciamento necessário para evitar a dissipação do coronavírus. O candidato à reeleição abraça a geração de empregos como sua
principal bandeira de campanha. “Estamos com as obras
do nosso parque industrial em
andamento. Já temos os tubos
das galerias e estamos fazendo
terraplanagem e meio-fio. Vamos dar sequência a esse trabalho para as empresas se instalarem. Então, o foco mesmo
é a geração de empregos no
nosso município”, disse.
O prefeito fez um balanço positivo ao término de
seu mandato e afirmou que
encontrou muitas dificuldades. “Nós fizemos um grande
investimento e temos obras
concluídas e em andamento na cidade inteira”, defendeu. Entre as obras entregues
está o Terminal Rodoviário de
Santa Margarida.
OPOSIÇÃO
Pastore também foi procurado pela FOLHA para falar
de sua candidatura, mas não
atendeu às solicitações. Em
sua campanha nas redes sociais, o político que está coligado com o PSDB, MDB e PL defende um plano de assistência
social com a substituição das
cestas básicas por um cartão
para o uso no comércio local.
Assim como a necessidade da
industrialização da cidade, por
meio de garantir infraestrutura para empresas que queiram
se instalar. O recurso para a
empreitada virá de corte de
“cortes de privilégios de uma
pequena parcela de servidores
públicos, regalias estas que, ao
nosso ver, além de irregulares,
oneram os cofres públicos desnecessariamente e, atualmente, inviabilizam investimentos
em favor da comunidade”, informa o candidato na internet.

Prefeito diz
que dará
sequência às
obras do parque
industrial para
novas empresas
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