
ESPIRROU?
ASSUSTOU?

Com o tempo seco 
nestes primeiros 
dias do outono, é 

comum sentir a coceira 
garganta pegando, cocei-
ra no nariz e até ter mais 
tosse e espirros. Em ou-
tros casos, quem ataca é a 
rinite. Mas, em tempos de 
pandemia, é preciso estar 
atento para não confun-
dir alergias e a rinite com 
coronavírus. A Associa-
ção Brasileira de Alergia 
e Imunologia (Asbai) fez 
um alerta para que as pes-
soas não façam essa con-
fusão e deixa claro que 
alergia não provoca febre.

Doenças como rinite 
e asmas, segundo a As-
bai, costumam ser mais 
comuns nessa época do 
ano por causa do ar seco 
e frio, que irritam as vias 
respiratórias. As alergias, 
que causam tosse, espir-
ros, e coceira no nariz e 
irritação na garganta, não 
vem acompanhadas de 
febre. Já no caso do coro-
navírus, a febre é um dos 
sintomas mais comuns.

As alergias, como a ri-
nite alérgica, devem ser 
tratadas por um médico 
especialista, orienta a as-
sociação. O profissional 
pode prescrever medi-
camentos como anti-his-
tamínicos com ou sem 
congestionantes, além de 
corticoides e broncodi-
latadores. No entanto, a 
entidade recomenda as 
pessoas a não automedi-
cação.

Rinite, gripe, resfriado 
ou coronavírus?

O Ministério da Saúde 
divulgou recentemente 
um material que mostra 
as principais diferenças 
entre gripe, resfriado e 
Covid-19. A febre pode 
ser um sintoma comum 
tanto em casos de gripe 
como de coronavírus. 
Coriza e nariz entupido 
acontece com frequência 
em resfriados, eventual-
mente em gripes e, em 
alguns casos do novo co-
ronavírus.

Portanto, em caso de 
sintomas respiratórios 
acompanhados de febre, a 
recomendação do Minis-
tério da Saúde é de isola-
mento social por 14 dias. 
Se o mal estar persistir ou 
vir acompanhado de falta 
de ar, é necessário procu-
rar uma unidade de saúde 
mais próxima.

Rinite, alergia 
ou coronavírus? 
Entenda a 
diferença e os 
sintomas.

Agência Brasil

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Deputado Aníbal Khury

AVISO DE LICITAÇÃO
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ, através de sua 
Diretoria de Apoio Técnico, torna público a realização do seguinte procedimento 
licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica, nº 007/2020
PROTOCOLO Nº 00937-70.2020

Número da Licitação Sistema Banco do Brasil - 809289
OBJETO: Registro de Preços, por um período de 12 meses, para futura e eventual 
aquisição de água mineral, água de coco e sucos, de acordo com a demanda da 
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, conforme critérios, quantidades e 
especificações descritas no Termo de Referência – ANEXO I, que compõe o Edital.
DATA DE ABERTURA – INÍCIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
DE DISPUTA DE PREÇOS: 06/04/2020, às 10h30, no endereço eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 17h30 do dia 24/03/2020 até 
às 10h00 do dia 06/04/2020, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
VALOR MÁXIMO: R$ 90.480,00 (noventa mil quatrocentos e oitenta reais). A 
participação neste Pregão Eletrônico será em lote único, exclusivo para ME, 
EPP, MEI.
INFORMAÇÕES: a íntegra do Edital e seus Anexos poderão ser obtidos junto a 
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Praça Nossa Senhora de Salete, s/
nº – Centro Cívico, na Diretoria de Apoio Técnico - Coordenadoria de Suprimentos, 
4º andar do Prédio Administrativo, em dias úteis das 09h00min às 12h00min – 
13h00min às 18h00min, ou no sítio da ALEP – Portal da Transparência http://
transparencia.assembleia.pr.leg.br/ no link “Compras e Licitações”, bem como no 
endereço: www.licitacoes-e.com.br. Demais informações pelo telefone (41) 3350-
4303 ou e-mail licitacao@assembleia.pr.leg.br.
DOTAÇÃO: 001.001.6000.3390.3007 – Gêneros de Alimentação

 Diretoria de Apoio Técnico
Curitiba, 23 de março de 2020.

SÚMULA DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO ANTERIOR

A empresa Kingraf Indústria Gráfica Ltda. CNPJ 
76.542.729/0001-51 torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba – 
SMMA, a Licença de Operação para Fabricação de 
Embalagens de Cartões e Papel Cartão com validade de 
21/03/2017 à 21/03/2020, Instalada à Rodovia BR 116 KM 
101,5 nº 13.610 – Fanny em Curitiba/PR.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 – Menor preço por Lote – Aquisição de 
equipamentos de informática e softwares para o novo datacenter deste Consórcio.
Abertura: 06/04/2020 às 08:00h
VALOR MÁXIMO: R$ 267.068,44.
Autorização: Luiz Claudio Costa – Presidente do Conselho Deliberativo do Consórcio. 
Data da Autorização: 16/03/2020
Edital na íntegra nos endereços eletrônicos: www.licitacoes-e.com.br e www.
consorcioparanasaude.com.br.
Endereço eletrônico do local da disputa: www.licitacoes-e.com.br
Informações: Rua Emiliano Perneta, 822 – conjunto 402 – Centro – Curitiba – 
Paraná. Fone/fax: (41) 3324-8944.

Julio Cezar Woehl – Pregoeiro

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuado 
de Apoio Administrativo, Copeira e Limpeza, Asseio e Conservação, com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, nas dependências 
das unidades do COMESP, de acordo com as especificações e quantidades 
constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: das 16h00 do dia 24/03/2020 às 08h15 do dia 07/04/2020, horário 
de Brasília (DF). INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 07/04/2020 
às 09h. LOCAL: www.licitacoes-e.com.br – “acesso identificado”. VALOR TOTAL 
DA LICITAÇÃO: R$ 409.671,60 (Quatrocentos e nove mil seiscentos e setenta 
e um reais e sessenta centavos), O edital está disponível para download no 
Portal de Transparência: www.comespsaude.com.br e plataforma do Banco do 
Brasil: 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

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA OUTORGA DE PERMISSÃO 
ONEROSA DE USO DE BEM PÚBLICO N.º 14/2020

PROCESSO N.º 37/2020
Em atendimento ao Decreto nº 8.641, de 20 de março de 2020, que Declara 
situação de Emergência no Município de Pato Branco e define outras medidas 
de enfrentamento  a pandemia provocada  pelo novo Coronavírus (Covid-19), em 
especial art. 9º, I, que incluem-se na restrição determinada as sessões presenciais 
em processos licitatórios, o Município de Pato Branco, através da pregoeira Gizeli 
Cristina Mattei, torna público aos interessados a SUSPENSÃO do processo 
licitatório Pregão Presencial nº 14/2020 – Processo nº 37/2020, assim a sessão 
que estava agenda para as 09 horas do dia 26 de março de 2020, não será 
realizada. A nova data da sessão pública será publicada atendendo as legislação 
vigente. O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente, 
junto a Divisão de Licitações, na Prefeitura Municipal de Pato Branco, no horário 
de expediente, na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco - PR, ou pelo 
site: www.patobranco.pr.gov.br. Demais informações, pelos telefones: (46) 3220-
1511/1534/1532, e-mail: gizeli@patobranco.pr.gov.br.  Pato Branco, 23 de março 
de 2020. Gizeli Cristina Mattei - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

AVISO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01-034934/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E 
ORÇAMENTO

OBJETO: Renegociação de débitos por meio de oferta pública de desconto 
de crédito, no valor global de até R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), 
subdivididos em 3 (três) itens no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), 
2 (dois) itens no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), e 1 (um) 
item no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), conforme especificações 
integrantes deste Edital, que está à disposição no Portal de Compras da Prefeitura 
Municipal de Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br).
LANCES: Os lances serão recebidos, exclusivamente, através do Portal de 
Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba, no dia 31 de março de 2020 das 
10h00min às 10h30min.
EDITAL: Os interessados poderão efetuar o download do edital Portal de 
Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba.
Curitiba, 23 de março de 2020.

Anderson Carpen Padovani
Presidente da Comissão de Leilão

SPACECOMM PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/ME no 10.677.215/0001-03 NIRE 41206405514

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA DE SÓCIOS
Ficam convidados os sócios da sociedade SPACECOMM PARTICIPAÇÕES LTDA. 
para se reunir em Reunião Ordinária de Sócios, no dia 29 (vinte e nove) de abril de 
2020, às 09h00min, na Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, no 3.901, 
Conjunto 111, 11o andar, Condomínio Reserva Ecoville - Torre Comercial, bairro 
Cidade Industrial, em Curitiba/PR, CEP 81280-330, a fim de deliberarem sobre as 
seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: 
a)  Análise, discussão e aprovação das contas relativas ao exercício financeiro 
findo em 31 de dezembro de 2018; 
b)  Análise, discussão e aprovação das contas relativas ao exercício financeiro 
findo em 31 de dezembro de 2019; 
c)  Deliberação acerca dos resultados referentes aos exercícios referidos nos itens 
anteriores. 
Comunicamos que se encontram à disposição dos sócios, junto à administração 
na sede da sociedade, todos os documentos referentes à ordem do dia, conforme 
parágrafo 1o do artigo 1.078 do Código Civil Brasileiro. 

Curitiba/PR, 23 de março de 2020.

Sávio Peregrino Bloomfield
Sócio Administrador

ZTRAX S/A
CNPJ/ME no 32.249.541/0001-44 NIRE 41300301140

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária, no dia 29 (vinte e nove) de abril de 2020, às 10h00min, 
na Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, no 3.901, Conjunto 42, 
andar 04, Condomínio Reserva Ecoville - Torre Comercial, bairro Cidade 
Industrial, em Curitiba/PR, CEP 81.280-330, a fim de deliberarem sobre 
as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: 
a) Análise, discussão e aprovação das contas relativas ao exercício 
financeiro findo em 31 de dezembro de 2019; e 
b) Deliberação acerca dos resultados referentes ao exercício referido no 
item anterior. Comunicamos aos Senhores Acionistas que se encontram 
à disposição para consulta, junto à administração na sede da companhia, 
todos os documentos previstos no rol do artigo 133 da Lei no 6.404/76. 

Curitiba/PR, 23 de março de 2020.

Sávio Peregrino Bloomfield
Diretor Presidente
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