
Nasce o bebê 
da grávida que 
perdeu tudo 
em enchente 
em Curitiba

Nasceu de parto 
normal em Curi-
tiba, no último 

domingo (9), com 3,7 
quilos e 52 centímetros, 
o filho de Jaqueline Bar-
ros, 21 anos, que estava 
grávida quando a casa 
dela foi atingida por uma 
enchente, no dia 10 de ja-
neiro deste ano. De acor-
do com a mãe, o menino 
que se chama Isaque está 
vendendo saúde e tem 
uma carinha de anjo. 

Após a publicação da 
matéria sobre a história 
da Jaqueline, muitas pes-
soas têm feito doações.  
Uma empresária de Curi-
tiba, inclusive, doou um 
enxoval completo para 
o Isaque. Jaqueline, que 
tem mais duas filhas, de 
cinco e sete anos, con-
ta que toda a ajuda tem 
sido bem-vinda. “É mui-
to bacana ver que tem 
pessoas boas no mundo. 
A ajuda do jornal tam-
bém foi maravilhosa, por 
divulgar para tanta gente 
tudo o que passávamos”, 
agradeceu a mãe.

Enchente
A chuvarada que ala-

gou a casa da Jaqueline 
Barros ocorreu numa 
sexta-feira. A casa em 
que ela estava morando 
de aluguel, com o mari-
do e as filhas, ficava na 
Rua Nair Schultz Helvig. 
Atualmente, o imóvel foi 
demolido. Na primeira re-
portagem publicada sobre 
o caso, em conversa com 
a Tribuna ela contou que, 
na hora da chuva, teve 
que correr para salvar as 
outras duas filhas, que es-
tavam no banho.

Como ajudar
Para colaborar com 

a Jaqueline e o marido, 
que agora moram de fa-
vor na casa de parentes, 
até resolverem a situa-
ção financeira, o telefo-
ne para contato é o: (41) 
99121-0742. Doações 
também podem ser fei-
tas em dinheiro, com de-
pósitos na conta do ma-
rido de Jaqueline:

Alex Silveira
alexss@tribunadoparana.com.br

Arquivo pessoal

MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ
SEDU/PARANACIDADE - PAM

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020.
O MUNICÍPIO de PARANAVAÍ, torna público que às 09:30 horas do dia 03 de Março de 2020, 
na Diretoria de Compras do Município de Paranavaí, sito à Rua Getúlio Vargas, 900, Centro, 
realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização 

edital, para aquisição de:

LOTE OBJETO QUANTIDADE VALOR TOTAL PRAZO

01 Motoniveladora 01 R$ 680.000,00 90 dias

02 Pá carregadeira 
sobre rodas

01 R$ 372.500,00 90 dias

solicitados junto ao Pregoeiro na Diretoria de Compras do Municipio de 
Paranavaí, localizada na rua Getulio Vargas, 900, Paranavaí, Paraná, Brasil 
- Telefone : (044) 3421-2323 - E-mail compras@paranavai.pr.gov.br. A 

Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos 

Paranavaí,
NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA

Diretora de Compras

DECLARAÇÃO À PRAÇA
As empresas ITGEO Tecnologia em Inteligência Ltda e GADBI 
Tecnologia e Sistemas Ltda comunicam aos clientes e forne-
cedores que desde a data de 03/02/2020, o Sr. Regis Renzi 
não está autorizado a realizar qualquer tratativa em nome das 
declarantes.

A Diretoria

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA 
PRÉVIA

F.S Locação e Terraplanagem Eireli CNPJ 
– 75.006.015/0001-66, torna público que 
irá requerer ao IAP, a Licença Prévia para 
Transporte de Resíduos não perigosos a ser 
implantada na Rua Marte n° 1055 Curitiba / PR 
CEP – 81.910-340.

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020

A presidente da Comissão de Credenciamento do COMESP, no uso de suas 
atribuições legais, informa que está aberto o edital de Credenciamento nº 
001/2020 que tem por objeto o Credenciamento de pessoas jurídicas interessadas 
da área de Saúde para prestação de serviços complementares especializados, 
devidamente previstos na Tabela do COMESP ou sucessivamente, na Tabela 
SIA/SUS, a serem prestados nos consultórios particulares, laboratórios, clínicas/
hospitais, nos Centros de Especialidades e demais localidades descentralizadas 
e designadas pelo COMESP, nos termos e condições estabelecidas no Edital. 
Os envelopes com a proposta e documentos de habilitação serão recebidos a 
partir de 12/03/2020 às 09h, no endereço da sede administrativa do COMESP, 
localizada na Rua da Paz, 260, Centro, Curitiba/PR. O valor total disponível para 

17.700.000,00 (Dezessete milhões e setecentos mil reais), conforme dotações 
orçamentárias. O edital e seus anexos estão disponíveis para download no Portal 
de Transparência do consórcio: www.comespsaude.com.br, podendo ainda ser 
solicitado através do e-mail licitacao@comespsaude.com.br. Quaisquer dúvidas 
oriundas do presente edital poderão ser dirimidas pelo telefone (41) 3154-5010 
ou 3154-5002, nos dias úteis das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 ou 
através do email: licitacao@comespsaude.com.br

Curitiba, 14 de Fevereiro de 2020.
CAROLINA ANDREATTA CREPLIVE

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO

Como ajudar
Sting Jeyson de Souza
CPF: 086.784.159-16
Caixa Econômica 
Federal
Agência: 1565
Conta corrente:
00033202-3  

ISAQUE NASCEU. 
BORA AJUDAR?

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br
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