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O SONHO SOBREVIVE

Estudantes da 
UFPR fazem  
vaquinha pra 

ajudar pais  
de colega  

que morreu

A estudante do primei-
ro ano de Medicina da 
Universidade Federal do 

Paraná (UFPR) Hemely Mai-
ri Frazão, de 17 anos, tinha o 
sonho de construir uma casa 
para os pais, em Colombo, re-
gião metropolitana de Curiti-
ba, mas ela acabou morrendo 
há um mês da síndrome de Ar-
nold-Chiari, uma má formação 
do sistema nervoso central. A 
estudante teve complicações 
em uma cirurgia na cabeça e 
não resistiu. 

Porém, o sonho segue de pé 
após os colegas de faculdade 
e familiares da estudante cria-
rem uma vaquinha virtual para 
arrecadar fundos e ajudar na 
construção da casa. O objetivo 
é arrecadar R$ 30 mil por meio 
de uma vaquinha virtual. Até 
a manhã desta segunda-feira 
(14), a campanha solidária já 
havia arrecadado R$ 24,1 mil. 

Para colaborar, basta acessar 
o site www.vakinha.com.br/va-
quinha/casa-para-os-pais-da-he-
mely ou pelo QR Code ao lado.

Os pais da Hemely Mairi 
têm problemas de saúde e vi-
vem sozinhos em uma casa 
de madeira com mais de 100 
anos, na região de Ribeirão das 
Onças, zona rural de Colom-
bo. Por isso a estudante era tão 
empenhada em conquistar o 
sonho de dar uma residência 
mais confortável e com acessi-
bilidade para eles. O pai, Agos-
tinho Frazão, 44 anos, tem pro-
blemas de visão desencadeados 
por glaucoma. A mãe, Mariza 
Frazão, 58 anos, tem dificulda-
de de locomoção por sequelas 
de uma paralisia infantil.

O dinheiro guardado pela 
família até então foi todo usa-
do no tratamento de Hemely 
Mairi, inclusive no pagamento 
da cirurgia. “Ela que cuidava 
de tudo. A morte da filha im-
pactou bastante na vida deles. 
Era uma menina especial, pra-
ticamente a mãe deles”, disse 
o cunhado de Hemely, o chefe 
de setor Ademir Zandonardi 
Coelho, 34 anos.

Procedimento era simples
Coelho conta que o irmão 

da jovem, Higor Frazão, 21 
anos, estuda História na Ponti-
fícia Universidade Católica do 
Paraná (PUCPR) com bolsa de 
100%, mas mora em Curitiba. 
“Por facilidade de deslocamen-
to até a faculdade, ele mora 
com familiares. Não tem sido 
fácil. Porém, agora, com as au-
las online, ele está um período 
na casa dos pais”, explicou. 

Já a jovem estudava medici-
na para dar condições de vida 
melhores aos pais. Quando a 
filha adoeceu, os pais conse-
guiram recursos para pagar a 
cirurgia com o corte de árvores 
da propriedade rural.  

O cunhado conta que a mor-
te da estudante pegou a todos 
de surpresa. “Era um proce-
dimento rápido na cabeça e 
todo mundo estava tranquilo. 
Infelizmente, o problema se 
agravou e a perdemos”, lamen-
ta. Para contribuir com a cons-
trução da casa nova dos pais de 
Hemely Mairi é preciso aces-
sar o link da vaquinha.

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 03/2020. 
Objeto: Eventual aquisição de insumos laboratoriais para o Hospital Geral de 
Curitiba.

A partir de 15 de setembro de 2020: 
- Envio de proposta e Retirada do Edital, por meio do Sítio:                                                                                           
www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Abertura das propostas: 28 de setembro de 2020, às 09:00 (nove horas, 
horário de Brasília). 

Curitiba, Pr, 14 de setembro de 2020.
REGINA LÚCIA MOURA SCHENDEL – Coronel

Diretora/Ordenadora de Despesas do Hospital Geral de Curitiba

Pregão Eletrônico nº. 083/GAP-CT/2020
1.1.  O GAP-CT comunica a realização de Pregão Eletrônico, para 
Aquisição de Material de Apoio Administrativo,.

1.2. Entrega das Propostas: a partir do dia 11/09/2020 às 8h no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das Propostas: 25/09/2020 
às 9h no site www.comprasgovernamentais.gov.br., dúvidas e informações 
complementares poderão ser endereçadas ao e-mail constante no Edital.

NELSON BARRETO COSTA Cel Int
Ordenador de Despesas
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GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA

Pregão Eletrônico nº. 086/GAP-CT/2020
1.1.  O GAP-CT comunica a realização de Pregão Eletrônico – Registro de 
Preços, para Aquisição do bem gás hidrogênio comercial para uso nas Estações 
Meteorológicas de Altitude (EMA).

1.2.  Entrega das Propostas: a partir do dia 14/09/2020 às 8h no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das Propostas: 28/09/2020 
às 14h no site www.comprasgovernamentais.gov.br., dúvidas e informações 
complementares poderão ser endereçadas ao e-mail constante no Edital.

NELSON BARRETO COSTA Cel Int
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO
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GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A 

URBS - Urbanização de Curitiba S.A.
CNPJ nº 75.076.836/0001 - 79

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE URBS N.º 002/2016

CREDENCIAMENTO URBS N.º 001/2016

A URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A., torna público, para conhecimento 
dos interessados em participar da licitação supramencionada, cujo objeto trata do 
Credenciamento de empresa(s) ou consórcio de empresas para prestação de serviços 
psicológicos de orientação e encaminhamento de empregados, conforme o descrito 
no ANEXO I do respectivo Edital, que por razões de interesse público, conforme 
documentos acostados nos autos do processo licitatório desta, procederá a revogação do 
CREDENCIAMENTO supracitado.
Diante do exposto, de acordo com art. 109, inciso I, alínea “c”, da Lei nº 8.666/93, fica 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para o contraditório, o qual passa a contar a 
partir do dia útil seguinte ao da publicação deste aviso no Diário Oficial do Município de 
Curitiba. 

Curitiba, 15 de setembro de 2020.
Ogeny Pedro Maia Neto

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

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 pública a realizaçãodo seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica, nº025/2020
PROTOCOLO Nº 01350-74.2020

Número da Licitação Sistema Banco do Brasil: 835077
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de 
diagramação, arte-finalização e impressão da Revista do Legislativo Paranaense, de 
acordo com a demanda da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.
DATA DE ABERTURA – INÍCIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE 
DISPUTA DE PREÇOS: 28/09/2020, às 10h30, no endereço eletrônico: www.
licitacoes-e.com.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 17h30 do dia15/09/2020até 
às 10h00 do dia 28/09/2020, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço 
eletrônicowww.licitacoes-e.com.br.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.
VALOR MÁXIMO:R$ 21.040,00 (vinte e um mil e quarenta reais)-PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA ME, EPP, MEI
INFORMAÇÕES: a íntegra do Edital e seus Anexos poderão ser obtidos a partir 
de 17h00min do dia 15/09/2020 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-
4003 ou e-mail licitacao@assembleia.pr.leg.br.
DOTAÇÃO:001.001.6000.3390.3963 - Serviços Gráficos.
Diretoria de Apoio Técnico
Curitiba, 14 de setembrode 2020.

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br
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