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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017 - PROCESSO Nº 003/2017
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se publica a homologação e adjudicação
do objeto do procedimento licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇO
Nº 001/2017, de 12 de janeiro de 2017, do tipo Menor Preço, a empresa:
BRIZOLLA & WEISS ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Barracão/PR, 01 de Março de 2017.
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ - PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - PROCESSO Nº 010/2017
HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se publica a homologação do objeto do
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/
2017, de 03 de fevereiro de 2017, do tipo Menor Preço, as empresas: ÁGIL
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, vencedora dos
itens nº 14, 20, 22, 27, 35, 37, 41, 44, 46, 48, 67, 72, 73, 79, 100 e 105;
CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
vencedora do item nº 06, 10, 15, 18, 23, 25, 29, 39, 47, 52, 68, 80 e 95;
DAMEDI - DAMBRÓS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP, vencedora dos itens nº 02, 03, 05, 07, 12, 36, 50, 58, 66, 74, 75, 77,
78, 86 e 101; DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, vencedora dos itens nº 04, 11, 21, 26, 42, 57, 60,
61, 65, 69, 70, 71, 76, 81, 88 e 96; MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP, vencedora dos itens nº 01, 13, 16, 17, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 38, 43,
51, 54, 56, 59, 62, 64, 82, 84, 87, 89, 90, 92, 93, 97 e 102.
Barracão/PR, 01 de Março de 2016.
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ - PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
DECRETO Nº 119/2017 - NOMEIA ASSESSOR JURÍDICO
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ, Prefeito do Município de Barracão,
Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são conferidas nos
termos da Legislação em vigor, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado ANTONIO CARLOS ALVES PEREIRA,
para ocupar o cargo de ASSESSOR JURÍDICO, cargo de provimento em
comissão, remuneração mediante subsídio.
Art. 2º. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Barracão/PR, 01 de março de 2017.
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ - PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016.
CONTRATO: Nº 103/2016.
CONTRATANTE: Município de Barracão/PR.
CONTRATADA: Odontomedi - Produtos Odontológicos e
Hospitalares Ltda - EPP.
OBJETO: Fica aditivado o valor do contrato originário, em R$ 1.594,34
(um mil e quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos).
VIGENCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato originário,
por mais 06 (seis) meses, vigorando até 29 de agosto de 2017.
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 041/2015.
CONTRATO: Nº 033/2016.
CONTRATANTE: Município de Barracão/PR.
CONTRATADA: Rosinho O. Ferreira EIRELI - ME.
VIGENCIA: Fica prorrogado o prazo de execução e vigência do
contrato originário, por mais 06 (seis) meses, vigorando até 25 de agosto de
2017.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº
50/2017
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: JARDEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
05039218907
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A
REALIZAÇÃO DE MATINÊS E EVENTOS DANÇANTES JUNTO
AO CLUBE DO VOVÔ DE REALEZA.
REFERENTE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 121/2016
VALOR TOTAL:R$20.025,00 (VINTE MIL E VINTE E CINCO
REAIS)
DATA DA ASSINATURA: 23/02/2017

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA
RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 121/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 171/2016
ABERTURA: DIA: 10/02/2017 ÀS 08:00 HORAS.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MATINÊS E EVENTOS
DANÇANTES JUNTO AO CLUBE DO VOVÔ DE RELAEZA/PR.
EMPRESA VENCEDORA:
-JARDEL RODRIGUES DE OLIVEIRA 05039218907 LOTE
1, COM VALOR TOTAL DE R$
20.025,00 (Vinte Mil e Vinte e Cinco Reais)
REALEZA, AOS dez dias de fevereiro de 2017
DIANA BAMBERG
PREGOEIRA
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Considerando a decisão da comissão julgadora;
considerando, que segundo o parecer da Assessoria Jurídica o
processo tramitou e seguiu os ditames da legislação pertinente,
homologo o resultado da licitação na modalidade de Pregão nº 121/
2016, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MATINÊS E EVENTOS
DANÇANTES JUNTO AO CLUBE DO VOVÔ DE RELAEZA/PR.,
em favor da empresa relacionada no resultado da licitação,
adjudicando em favor da mesma para que produza seus efeitos
legais.
Realeza, aos vinte e três dias de fevereiro de 2017
MILTON ANDREOLLI
PREFEITO
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Setor de Tecnologia
Programa de Segurança Pública é
da Informação
implantado no Bairro Alto São Mateus
cresce na crise e gera
em Marmeleiro
O programa Vizinhança Segura foi posto em prática no bairro Alto São Mateus, com o intuito
de diminuir os índices de criminalidade no Município. Estão sendo realizados encontros com
os moradores do bairro para aderirem ao novo programa

mais empregos no
Paraná

O setor de Tecnologia da Informação (TI)
vem crescendo e gerando mais empregos
mesmo na crise. Enquanto muitos setores
cortaram vagas e reduziram operações, a
área de Tecnologia da Informação conseguiu
aumentar as contratações em 2016. O setor
fechou o ano passado com saldo positivo de
1,2 mil empregos, de acordo com dados do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Estão sendo realizadas algumas reuniões para reforçar a
segurança pública do Bairro Alto São Mateus, que faz divisa com
Campo Erê. A cada nova palestra, o número de participantes aumenta.
O Sargento Mello dos Santos falou sobre essa parceria que vem se
estabelecendo entre Polícia Militar e sociedade.
“A segurança pública é sempre muito importante. Estamos
realizando esse trabalho para que os índices de criminalidade no
Município diminuam. Estamos implementando um programa de
segurança no bairro, mas precisamos que a comunidade seja nossa
principal parceira. Estamos percebendo que cada vez mais a
população está se aliando conosco nesta missão. A cada reunião
surge uma nova ideia, para que juntos possamos dar continuidade
aos melhoramentos que, aos poucos, já estão aparecendo”.
O Sargento salientou que todas as colocações apresentadas
serão implementadas junto ao poder público. Segundo ele, a Polícia
Militar não consegue manter a ordem sozinha e precisa da colaboração
de todos.
“Estamos tentando efetivar parcerias com os cidadãos, pois
somente a ação da segurança pública não consegue dar conta sem
ajuda. Aos poucos, nosso projeto vem ganhando forma. Iniciamos o

programa Vizinhança Segura e já observamos que muitos munícipes
colocaram placas em suas residências. Estamos realizando visitas à
comunidade, sendo de grande relevância, pois nosso projeto tende a
dar certo. O poder público tinha deixado essa comunidade de lado, o
que agora está sendo recuperado. Aos poucos estamos
reconquistando a confiança da população. Ainda levará algum tempo
para isso ser efetivado totalmente. Nosso interesse único é conseguir
solucionar os problemas de segurança nesse bairro e em todo o
Município”.
O vice-prefeito Altair Gabriel também destacou a importância da
realização dessas reuniões com os moradores do bairro. “Nós
percebemos a necessidade que os cidadãos do Alto São Mateus
tinham em relação à segurança. Decidimos então realizar esse
programa de Vizinhança Segura e essas reuniões com a comunidade.
A população ainda está resistindo um pouco á polícia. Mas, ao longo
dos encontros, muitos estão aderindo o novo programa. Os munícipes
estão se colocando a disposição e nos ajudando dando ciência sobre
a situação real do bairro, para que nós, enquanto poder público,
possamos fazer algo para solucionar as problemáticas vivenciadas”,
finalizou o vice-prefeito Altair.

Julgamento que irá decidir se o ICMS
integra a base de cálculo dos tributos
federais sobre o faturamento acende
alerta para contribuintes
Empresas que quiserem buscar na justiça a restituição tributária do passado terão até a data do início
do julgamento pelo Supremo para ajuizar ação

Um dos julgamentos mais aguardados pelos
contribuintes brasileiros está marcado para o dia 9 de março
pelo Supremo Tribunal Federal. "É a maior causa tributária
atualmente do país," avalia o presidente do Instituto de
Estudos Tributários, advogado tributarista Rafael Nichele,
sobre a apreciação que irá decidir se o ICMS incide na base
de cálculo do PIS e da Cofins.
A pauta acende um alerta para as empresas que
querem obter na justiça a restituição tributária dos tributos
federais que incidem sobre o faturamento. Isso porque, caso
a decisão do Supremo seja favorável ao contribuinte, ou seja,
que o ICMS não pode compor a receita bruta para efeitos de
cálculo do PIS e da Cofins, essas empresas terão até o dia do
julgamento para ajuizar ação e buscar os valores dos últimos
cinco anos. "Isso porque, provavelmente, o STF modulará os
efeitos da decisão, adotando como critério para restituição

do passado apenas para aqueles contribuintes que já estejam
discutindo judicialmente." explica Nichele. E o mesmo vale
para empresas que estiveram ou ainda estão na chamada
desoneração da folha de pagamento. "É muito importante estar
atento a isso, porque depois de julgado não será mais possível
buscar esses valores dos últimos cinco anos na justiça se a
ação não estiver ajuizada", alerta.
Para Nichele, o ICMS não pode ser inserido como
faturamento de uma empresa porque faz parte de uma receita
dos Estados. Para ilustrar, ele dá como exemplo a composição
de custo de um produto que custa R$ 1mil. Deste valor, 18%
ou R$ 180,00 é pago de ICMS, restando para a empresa R$820.
"Neste caso, o PIS e Cofins, que é um tributo federal, deve ser
aplicado em cima do valor que é real faturamento da empresa,
ou seja, os R$ 820,00, e não pelo valor composto de ICMS,
porque esse não ficou para a empresa".

Um dos principais polos do setor no País, o Paraná conta com
um parque de 7,8 mil empresas e seis Arranjos Produtivos Locais
(APLS), localizados nas regiões de Curitiba, Londrina, Maringá,
Campos Gerais, Sudoeste e Oeste. O setor emprega cerca de 18 mil
pessoas.
Um dos motivos para explicar o resultado está, justamente, na
crise. “A recessão tem obrigado as empresas a buscar formas de
reduzir custos, aumentar eficiência e racionalizar processos, o que
impulsiona os negócios das empresas de TI”, diz o presidente da
Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia de Informação
(Assespro) no Paraná, Adriano Krzyuy.
Do saldo de vagas gerado no ano passado, Curitiba respondeu
por 735 novos empregos, seguida por Londrina, com 164, Maringá
(112), Pato Branco (78) e Apucarana (44). Entre as atividades de
destaque no ano passado estiveram as de consultoria em Tecnologia
da Informação e desenvolvimento de e licenciamento de programas
de computador. “O setor de TI apresenta uma resiliência maior à crise,
já que a modernização é algo inevitável. As empresas precisam também
reduzir custos e aumentar a produtividade, o que vem gerando
demanda para esse tipo de atividade”, diz.
INOVAÇÃO - De acordo com Krzyuy, a velocidade de inovação
do mercado de TI gera demanda por profissionais qualificados,
ampliando as contratações com salários maiores também. O salário
médio na área de TI no Paraná é de R$ 3.348,11, 37,3% maior que
a média do Estado (R$ 2.438,35), de acordo com dados do Ministério
do Trabalho. APOIO - De acordo com o coordenador de Ciência e
Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
Evandro Razzoto, o Paraná vem criando um ambiente propício para o
desenvolvimento do setor, com a criação, no ano passado, de uma
política de governança para a área.
O objetivo é elaborar um plano de longo prazo, com a participação
do governo estadual, empresas, instituições de apoio e universidades.
“Há muito potencial para TI no Estado. O nosso foco é fazer do Paraná
referência no setor”, afirma. “O plano é transformar o Paraná no próximo
polo de TI da América Latina até 2035. Até lá esperamos que o setor
tenha uma participação significativa no Produto Interno Bruto (PIB) do
Estado”, diz o presidente da Assespro.
Atualmente as universidades estaduais mantêm núcleos de
inovação e incubadoras que hospedam empresas novas. Na
Incubadora Internacional de Empresas de Base Tecnológica (Intuel)
da Universidade de Londrina, 60% das 13 empresas incubadas
atualmente são da área de TI. São empresas desenvolvendo projetos
para setores como agronegócio, varejo e gestão, de acordo com a
Tatiana Fiuza, gerente da Intuel. Nesse ecossistema, em que há
cooperação mútua, as empresas têm apoio nas áreas de planejamento,
gestão, marketing e técnica e financeira.
“Há uma tendência forte de surgimento de empresas de TI
voltada para a chamada internet das coisas (em que objetos usados
no dia a dia podem se comunicar com a internet) e planejamento de
dados, como Big Datas. Existe um grande potencial de desenvolvimento
de novas companhias nesses segmentos”, diz. Outro projeto da Intuel,
em parceria com a Telefônica e o Sebrae, atua na pré-aceleração de
empresas. Hoje são quatro empresas nesse estágio, com atuação nas
áreas educacional, de realidade vistual, marketing digital e futebol. O
objetivo para 2017 é lançar um edital para apoiar mais dez empresas
nesse formato.
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Paraná Cidadão fez
140 mil
atendimentos no
período 2015-2017

Em março, cerca de seis mil
produtores rurais serão capacitados
pelo SENAR/SC

Levar serviços gratuitos para a população do
Estado do Paraná é o principal objetivo dos
Programas de Estado Paraná Cidadão e UPSCidadania da Secretaria estadual da Justiça,
Trabalho e Direitos Humanos. Os serviços
emitem documentos pessoais, intermediação
de vagas de emprego, programa Nota
Paraná, tarifa social de água e luz, orientações
jurídicas, do consumidor.

A próxima feira de serviços acontece em Irati nos dias 8, 9 e 10
de março. Os Programas já fizeram em 2 anos (2015 a 2017)
aproximadamente 140 mil atendimentos em 16 cidades. Um pouco
mais de 72 mil pessoas já foram atendidas. “Os resultados foram bem
positivos, porque a população abraçou o Paraná Cidadão. Levamos
essas ações para diversos municípios onde a necessidade de serviços
era grande e com isso conseguimos ajudar a população que realmente
precisa”, diz a coordenadora dos Programas, Maria Gorete Brotti.
Este trabalho já vem sendo feito desde 2013, com a UPSCidadania, que atende as comunidades nas regiões das Unidades
Paraná Seguro de Curitiba, Região Metropolitana, Londrina e
Cascavel.
Já o Paraná Cidadão, lançado em 2015 no município de
Almirante Tamandaré, atende todas as regiões do Estado do Paraná
que precisam desse apoio. São atendidos municípios com alto índice
de vulnerabilidade social. O Programa já deixou sua marca registrada,
com atendimentos de diversos serviços públicos para a população
paranaense.
“Nosso objetivo é de atender os 399 municípios do Paraná.
Queremos levar ações que atendam a população, que muitas vezes
não consegue se deslocar até um ponto de atendimento para fazer
documentos pessoais ou para procurar um emprego”, destaca o
secretário da Justiça, Artagão Júnior.
IDENTIDADE DE GRAÇA - A carteira de identidade pode ser
retirada sempre no primeiro dia de atendimento das feiras de serviços,
para crianças e adolescentes apenas. Nos outros dois dias de feira a
população pode ter acesso normal ao RG, realizando assim emissão
da carteiras de identidade para todos.
Essa ação faz parte do Projeto Criança e Adolescentes
Protegidos da Secretaria da Justiça em parceria com o Tribunal de
Justiça do Estado Paraná. “O Projeto visa garantir a carteira de
identidade, por meio da coleta de impressões digitais por biometria,
para todas as crianças e adolescentes, assegurando os diretos de
cidadania e fortalecendo a rede de segurança pública contra
desaparecimentos”, destaca Artagão Júnior.
Para a retirada do documento sempre são distribuídas senhas
de organização nos atendimentos no início da manhã nas feiras, para
quem tiver o interesse neste serviço tem que chegar cedo.
Sempre é bom ressaltar a importância de levar comprovante
de residência e documentos pessoais em bom estado, menores devem
estar acompanhados do pai, ou mãe, ou tutor legal responsável

Todos os meses o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SC), órgão vinculado à
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catatina (Faesc) oferece gratuitamente centenas de cursos voltados para as mais variadas atividades rurais. Novas turmas
abrem por meio dos Sindicatos Rurais dos municípios.

Em março, os produtores rurais terão acesso gratuito a
362 cursos. Serão capacitados 5.792 empreendedores rurais
em todo o território catarinense. Os treinamentos podem ser
acessados no site do Senar/SC (www.senar.com.br) com as
especificidades de carga horária, local e data de realização.
Para participar, o produtor deve procurar o Sindicato Rural do
município.
Entre os treinamentos oferecidos na região Norte o
município de Canoinhas receberá nos dias 02 e 03 o de manejo
de colmeia. No período de 07 a 09 Irineópolis terá o curso de
gestão da propriedade rural. A capacitação em primeiros
socorros será ofertada nos dias 13 e 14 em Bela Vista do Toldo.
Nos dias 20 e 21 a qualificação em operação e manutenção de
roçadeira ocorrerá em Araquari. De 20 a 22 Porto União terá o
treinamento em operação e manutenção de colheitadeiras
automotrizes e de 20 a 23 o curso de inseminação artificial em
bovinos será promovido em Campo Alegre.
O Vale do Itajaí terá no período de 03 a 06 a qualificação
em cultivo hidropônico de hortaliças no município de Rodeio.
Nos dias 08 e 09, Chapada do Lajeado terá a capacitação em
instalação e manutenção de redes elétricas. Benedito Novo
contará com o treinamento em turismo rural – utilização dos
recursos naturais nos dias 09 e 10. O curso de emissão de
nota fiscal eletrônica do produtor rural ocorrerá em Atalanta
no dia 14. O município de Massaranduba terá nos dias 27 e 28
a qualificação em tratamento de madeira e de 28 a 30 Agrolândia
receberá a capacitação de operação e manutenção de tratores
e implementos agrícolas.
A região Sul receberá no dia 03 o curso de emissão de
guia de trânsito animal (e-GTA) no município de Braço do
Norte. Nos dias 06 e 07 a qualificação em produção e manejo
de ovinos será promovida no Morro da Fumaça. De 06 a 08
Araranguá terá o treinamento em prevenção de acidentes e
doenças relacionadas ao trabalho rural. Nos dias 09 e 10
ocorrerá em Laguna a capacitação em olericultura básica.
Balneário Arroio do Silva terá o curso de inclusão digital rural
– informática básica nos dias 16 e 17 e nos dias 22 e 23 o
treinamento em comercialização na propriedade rural será
desenvolvido em Jaguaruna.
No Leste ocorrerá nos dias 08 e 09 a capacitação em

piscicultura no município de São
Bonifácio. No período de 17 a 20 o curso
de cultivo hidropônico de hortaliças
será ofertado em Governador Celso
Ramos. Nos dias 20 e 21 Santo Amaro
da Imperatriz terá a qualificação em
formar associativas no meio rural. São
Bonifácio receberá nos dias 23 e 24 o
treinamento de produção de pólen
apícola. Nos dias 28 e 29 os municípios
de Tijucas e Angelina terão,
respectivamente, as qualificações em
controles gerenciais da propriedade
rural e processamento de carne suína.
Alguns dos cursos que serão
oferecidos na Serra Catarinense são o
de processamento de carne de frango
nos dias 02 e 03 em Correia Pinto. De 07
a 09 o município de São Cristóvão do
Sul terá a capacitação em segurança e saúde no trabalho com
agrotóxicos. Bom Retiro receberá nos dias 09 e 10 o
treinamento de casqueamento e ferrageamento de equídeos.
Nos dias 14 e 15 ocorrerá em Alfredo Wagner o curso de
criação de abelha rainha. Cerro negro receberá nos dias 20 e
21 o treinamento em derivados do leite. Nos dias 29 e 30 Bom
Retiro também contará com o curso de cultivo de plantas
medicinais.
O Meio Oeste terá a qualificação em olericultura orgânica
nos dias 06 e 07 no município de Vargem Bonita. Nos dias 08
e 09 Jaborá contará com o curso de controle agroecológico de
pragas e doenças. O treinamento em beneficiamento e
conservação de pescado será promovido nos dias 09 e 10 em
Campos Novos. Nos dias 27 e 28 Caçador e Videira terão,
respectivamente, as capacitações em boas práticas de
manipulação de alimentos para agroindústrias e inclusão
digital rural – informática 2 e, no dia 30, Lacerdópolis contará
com o curso de gestão ambiental na produção de leite.
Entre as capacitações oferecidas na região Oeste estão
a de fluxo de caixa na atividade rural no dia 06 em Seara. Nos
dias 06 e 07 Planalto Alegre receberá o treinamento no
programa 5S. O curso de aproveitamento integral de alimentos
será desenvolvido em Entre Rios nos dias 07 e 08. Faxinal dos
Guedes terá nos dias 22 e 23 a qualificação em educação
ambiental. Nos dias 22 e 23 a capacitação em turismo rural –
identificação e seleção de oportunidades de negócios será
promovida em Abelardo Luz. No mesmo período Seara terá o
treinamento de casqueamento em bovinos. No dia 24 Xanxerê
contará com a qualificação em emissão de guia de trânsito
animal (e-GTA).
A região Extremo Oeste receberá nos dias 02 e 03
o curso de manejo de colmeia em Modelo. No dia 06
Romelândia terá a capacitação em emissão de nota fiscal
eletrônica do produtor rural. Nos dias 13 e 14 o treinamento
de produção caseira de massas para congelamento será
promovido em Palma Sola. No período de 20 a 24 São João do
Oeste contará com o curso de doma racional de equídeos.
Nos dias 21 e 22 os municípios de Campo Erê e São Carlos
terão os treinamentos em turismo rural – utilização dos recursos
naturais e olericultura orgânica, respectivamente.

