
EM PÉ DE 
GUERRA

Em queda de braço so-
bre as contribuições 
sindicais, entidades 

que representam o fun-
cionalismo estadual so-
freram mais uma derrota 
no final da última sema-
na. Em conversa mediada 
pelo Ministério Público 
do Trabalho, o governo 
estadual manteve a exi-
gência de um recadastra-
mento para quem quiser 
desconto em folha em fa-
vor das entidades repre-
sentativas das classes.

A questão virou um 
embate porque os sindica-
tos queriam a revogação 
do decreto 3.808/2020, 
publicado no dia 8 de ja-
neiro. De acordo com o 
texto, os servidores, in-
dependentemente de já 
terem contribuído em 
2019, precisam acessar 
um sistema interno de 
consignação, imprimir a 
validação do desconto e 
levar na unidade de re-
cursos humanos do órgão 
em que estiver lotado. 
Para os inativos, a questão 
é mais burocrática: eles 
precisam levar o docu-
mento na sede da Parana-
previdência, em Curitiba.

O prazo final para o 
recadastramento era, em 
um primeiro momen-
to, o dia 10 de fevereiro. 
Devido às reclamações 
de falta de prazo para o 
cumprimento do proces-
so burocrático, o governo 
sinalizou com a extensão 
do prazo por 30 dias.

“A prorrogação não 
contempla a situação 
que está posta. O que 
precisa é a revogação do 
decreto. Existem mais 
de cem mil aposentados. 
Teria que ter 5 mil apo-
sentados por dia ali na 
Paranaprevidência para 
fazer o recadastramento 
e isso é impossível. Só 
tem Paranaprevidência 
aqui em Curitiba. Como 
é que o aposentado que 
mora lá em Diamante do 
Norte vai sair de lá para 
trazer as duas fichas que 
o governo tanto fala?”, 
argumenta Marlei Fer-
nandes, presidente do 
Fórum das Entidades 
Sindicais (FES).

Em nota, o Ministé-
rio Público do Trabalho 
apontou que irá realizar 
uma nova audiência, na 
próxima sexta-feira (14), 
para ouvir depoimentos 
de servidores que têm en-
contrado dificuldade para 
fazer o recadastramento. 
Segundo o órgão, o gover-
no também se compro-
meteu a incluir a possi-
bilidade da realização do 
processo por procuração. 
A reedição do decreto 
ainda deve ser publicada.

Carlos Coelho
Gazeta do Povo

Divulgação/FES

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020. UASG Nº 
987693. PROCESSO Nº 90/2020. Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM. 
Data da realização: 28 de FEVEREIRO de 2020. Abertura da Sessão: 09:00 horas. 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br. O Município de Mariópolis/PR, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal Tobias Ezequiel Taffarel Gheller e pelo 

instrumento subscrevem, torna público que se encontra aberto, certame licitatório 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 3/2020, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM – Processo n.º 90/2020, objetivando a implantação de Registro de Preços para 
futura eventual aquisição de gêneros alimentícios que serão utilizados pelos diversos 
departamentos municipais,
que faz parte do edital, 

, Decreto Municipal nº 006/2008, Lei 

aplicáveis à espécie, realizará LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO 
DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP,  AO 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI E Sociedade Cooperativa (S.C.). As 

contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação serão recebidos 
conforme mencionado no edital, após o credenciamento dos interessados que se 
apresentarem para participar do certame no site www.comprasgovernamentais.
gov.br. A sessão de processamento do Pregão será realizada eletronicamente no 
site: www.comprasgovernamentais.gov.br  28/02/2020 às 09h00 
horas

francisco.
bueno@mariopolis.pr.gov.br, Portal Transparência do Município ou pelos sites 
www.mariopolis.pr.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG Nº 
987693

CONSELHO DELIBERATIVO 
CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA 

 O Presidente do Conselho Deliberativo, no 
uso de suas atribuições estatutárias (art.39, parágrafo 
primeiro, inciso I, letra a do Estatuto Social), CONVOCA 
os senhores sócios acionistas, em dia com seus deveres 
junto à Tesouraria e no pleno gozo de seus direitos, desde 
que estejam inscritos no quadro associativo há mais de 
O 1 (hum) ano, a participarem da ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA, no dia 12 de março de 2020, no Salão 
Diamante da Sociedade Thalia, na rua Comendador Araújo, 
338, com início às 09h (nove horas) e encerramento às 20h 

Conselhos, Deliberativo, Diretor e Fiscal.

Curitiba, 31 de janeiro de 2020.

Aureo Vinhoti 
Presidente do Conselho Deliberativo 

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020

OBJETO: Registro de Preços, por um período de 12 meses, para futura e eventual 
aquisição de equipamentos coletores (colostomia e urostomia) e adjuvantes de 
proteção e segurança para atender aproximadamente 738 (setecentos e trinta e 
oito) pacientes assistidos pelo Programa de Bolsas de Ostomias, dos municípios 

de Referência. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 16h00 do dia 11/02/2020 
às 08h15 do dia 28/02/2020, horário de Brasília (DF). INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS: dia 28/02/2020 às 09h. LOCAL: www.licitacoes-e.com.
br VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 6.441.545,50 

reais e cinquenta centavos). O edital está disponível para download no Portal 
www.comespsaude.com.br

www.licitacoes-e.com.br INFORMAÇÕES: Quaisquer dúvidas oriundas do 
presente edital poderão ser dirimidas pelo e-mail licitacao@comespsaude.com.br, 
ou pelo telefone (41) 3154-5010, nos dias úteis das 09h00 às 12h00 e das 13h00 
às 17h00. POLYANA RODRIGUES PEDRO - PREGOEIRA DO COMESP

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

HOSPITAL GERAL DE CURITIBA 
O Hospital Geral de Curitiba (HGeC), código UASG - 160223, comunica a 
realização do Pregão Eletrônico nº 028/2019. 
Objeto: Eventual aquisição de medicamentos e material hospitalar.
A partir de 11 de fevereiro de 2020: 
- Envio de proposta e Retirada do Edital, por meio do Sítio: www.
comprasgovernamentais.gov.br. 
Abertura das propostas: 27 de fevereiro de 2020, às 09:00 (nove horas, 
horário de Brasília). 

Curitiba, Pr, 10 de fevereiro de 2020
FREDERICO MARCELO DE SOUZA COELHO - 

Tenente Coronel
Ordenador de Despesas/ Diretor do Hospital Geral de Curitiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº 08/2020
CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO Nº 01/2020

A Comissão Permanente de Licitação, da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO, 
no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº 04/2020, de 13/01/2020, 
torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 17 
de março de 2020, às 08:30:00 horas, no endereço, RUA GERALDO VIEIRA, 
410, PINHALÃO-PR, a reunião de recebimento e abertura das documentações 

modalidade CONCORRÊNCIA PARA ALIENAÇÃO.
Informamos que a íntegra do Edital poderá ser solicitada através do 
e-mail: licitacaophl02@gmail.com ou pelo site: https://e-gov.betha.com.br/
transparencia/01037-031/con_licitacoes.faces
Objeto da Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE BENS 
IMÓVEIS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO, 
LOCALIZADOS NA ÁREA RESIDENCIAL DA VILA GUARANI, PRÓXMIOS AO 
LAGO NAZARENO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM EDITAL.
Critério de Julgamento: Melhor lance ou oferta.

Pinhalão, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME HENRIQUE BARBOSA MARTINEZ
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE EDITAL 
A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE – MUNICÍPIO DE 

PONTA GROSSA – ESTADO DO PARANÁ, através da Divisão de Licitações, torna 
público a realização do seguinte procedimento licitatório: 

PREGÃO, na forma  PRESENCIAL nº  002/2020
RECEBIMENTO: 03/03/2020   HORA: ATÉ 13H00M
ABERTURA: 03/03/2020      HORA: 13H30M
OBJETO:  Contratação de empresa para confecção de uniformes para servidores 
dos departamentos da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
VALOR TOTAL:R$ 1.704.818,00 (um milhão setecentos e quatro mil oitocentos e 
dezoito reais)
Dotação Orçamentária:
23006. 04.122.0010.2222 – Manut. Ativ. Depto Estacionamento Regulamentado – 
Zona Azul
33.90.30 Material de consumo  Red. 158  sub 23 00   fonte 510   red: 158  Sub 2800  
Fonte 510
Maiores informações, bem como a integra do edital e anexos, poderão ser obtidos 
junto ao Divisão de Licitações da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sito 
a Rua Balduíno Taques, 445 1º andar, no horário das 09h00m ás 17h00m, ou pelos
Site: Prefeitura de Ponta Grossa: http://www.pontagrosa.pr.gov.br/licitações – órgão: 
AMTT
Site: AMTT: https://amtt.pontagrossa. Pr.gov.br/institucional/transparência/licitacoes

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da Autarquia Municipal de Transito e Transporte

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br
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