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RISCO DE GREVE
Professores e governo discutem volta às aulas parcial no PR

Aproposta de retomar as 
aulas presenciais a par-
tir do dia 19 de outubro 

em cerca de 40 escolas esta-
duais do Paraná, anunciada 
pelas secretarias estaduais da 
Saúde (Sesa) e da Educação 
e do Esporte (Seed) na terça-
-feira (6), contraria a opinião 
de professores e funcioná-
rios da rede de educação. A 
APP-Sindicato, entidade que 
representa as categorias, vê 
com preocupação o chamado 
projeto-piloto e mantém o in-
dicativo de paralisação para 
que as atividades in loco não 
ocorram neste ano letivo.

Na tarde desta quinta-feira 
(8), a entidade tem agendada 
uma reunião com técnicos da 
Seed para discutir o assunto. 
“Consideramos que não estão 

dadas as condições de segu-
rança necessárias para que 
a gente evite contaminações 
pelo novo coronavírus”, afir-
ma o presidente da APP-Sin-
dicato, Hermes Leão.

“Há quem diga que a gre-
ve é porque não queremos 
trabalhar, mas é importante 
saber que os professores têm 
estado muito mais cansados e 
se dedicado muito mais às ati-
vidades do que no tempo dito 
normal”, diz. “A greve é em 
defesa da vida e da saúde de 
docentes, funcionários, alu-
nos e familiares.”

Na reunião desta tarde, a 
Secretaria de Educação bus-
cará demonstrar ao sindicato 
que o projeto-piloto se dará 
dentro de um rígido protoco-
lo de segurança, com poucos 

alunos, em dias alternados da
semana, medição de tempe-
ratura, uso de máscara e dis-
tanciamento. Além disso, a
Seed tem o “trunfo” de que só
participarão da fase de testes
as escolas em que os direto-
res manifestaram o desejo de
retorno.

Desde o início da pan-
demia, professores da rede
estadual têm dado aulas por
meio de plataformas como
o YouTube, o Google Class-
room, o aplicativo Aula Para-
ná e em transmissões feitas
pela televisão. Além disso,
aos alunos não têm acesso
aos meios digitais, são en-
tregues materiais impressos
com conteúdo e atividades
do currículo escolar.

Leão ressalta ainda que di-
versas pesquisas têm aponta-
do que entre 75% e 80% da
comunidade escolar são con-
trários à volta dos encontros
presenciais ainda em 2020.
Uma enquete feita pela Gaze-

ta do Povo na última semana
apontou que 79%, ou 8.415
de 10.691 participantes, são
favoráveis ao retorno às aulas
nas escolas apenas em 2021.

A Seed afirma, em nota, que
o que se estuda é um retorno
de atividades presenciais em
“apenas 2% da rede, com con-
sulta da comunidade escolar,
unicamente em localidades
seguras, indicadas pela Secre-
taria da Saúde, mantendo-se
98% da rede exclusivamente
com aulas não presenciais”.

Segundo a pasta, ainda não
está definido em quais cida-
des as aulas presenciais pode-
rão ser retomadas a partir do
dia 19. A secretaria informa
que aguarda um direciona-
mento da Sesa para eleger as
escolas em que há seguran-
ça sanitária para a adoção do
projeto-piloto.

A secretaria de Saúde, por
sua vez, afirma que “o assun-
to ainda está sendo debatido
internamente com as equipes
da Sesa e Seed”. Em audiência
na Assembleia Legislativa do
Paraná na terça-feira (6), o
secretário de Saúde, Beto Pre-
to, disse que o projeto deve
ser adotado em regiões com
menores índices de novos ca-
sos e de óbitos por covid-19.

Já sobre as medidas sani-
tárias que serão adotadas nas
escolas em que houver aulas
presenciais, a Seed informa
que a salas de aula recebe-
rão alunos em número de, no
máximo, 50% da capacidade,
garantindo distanciamento
mínimo de 1,5 metro entre
as carteiras. Haverá ainda ro-
dízio de séries e de turmas e
medição de temperatura cor-
poral dos estudantes na en-
trada, além de protocolos de
higienização.

Leilão Eletrônico
LICITAÇÃO: Leilão Eletrônico nº 0900100/000011/2020.
MERCADORIAS: celulares, videogames, informática, veículos, veículos em 
estado de sucata, etc.
CLIENTELA: Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas.
RECEPÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 19/10/2020 às 08h até o dia 26/10/2020 
às 21h.
ABERTURA DA SESSÃO PARA LANCES: 27/10/2020 às 10h.
LOCAL: http://receita.economia.gov.br/ - e-CAC - opção “Sistema de Leilão 
Eletrônico” - SLE.
EDITAL E INFORMAÇÕES: no endereço eletrônico 
http://receita.economia.gov.br/, Delegacia da Receita Federal do Brasil em 
Joinville – SC - Depósito de Mercadorias Apreendidas da Receita Federal do 
Brasil – DMA - Rua Tenente Antônio João, 2583, Bom Retiro - Joinville - SC ou 
pelo tel.: (47) 3473-0245; Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maringá, 
Av. Bento Munhoz da Rocha, 454, Maringá, ou pelo tel. (44) 3227-9824; ALF 
Florianópolis - Rua Claudino Bento da Silva, nº 11, Centro, Florianópolis-SC. 
E-mail: , tel.: (48) 3382-9600; Alfândega 
de Curitiba, localizada na Rua João Negrão, 246, ou ainda pelo telefone 
(41) 3221-3528, e-mail ; Delegacia da 
Receita Federal do Brasil em Londrina – PR, pelo telefone 43-99141-2588, no 
horário das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 17:30h; Delegacia da Receita 
Federal do Brasil em Ponta Grossa – PR, pelos telefones 42- 42 99971 0944 
e 42 3220 1905
ASSINA: João Ricardo Almeida - Presidente da Comissão Regional de 
Licitação SRRF09

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
- 9ª REGIÃO FISCAL

AVISO DE LICITAÇÃO

RECEITA FEDERAL 
DO BRASIL
ALFÂNDEGA DA 
RECEITA FEDERAL 
DO BRASIL NO PORTO 
DE PARANAGUÁ

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO 
CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 33/2020 – Sistema de Registro de Preços – Aquisição 
de medicamentos com entregas parceladas.
Abertura: 23/10/2020 às 08:00h
VALOR MÁXIMO: R$ 13.039.936,00
Autorização: Luiz Claudio Costa – Presidente do Conselho Deliberativo do 
Consórcio. Data da Autorização: 06/10/2020
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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA – SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 14/2020
OBJETO: Aquisição parcelada, através de Registro de Preços, de materiais de expediente, 
informática, elétrico e eletrônico, gêneros de alimentação, materiais de copa e cozinha e materiais 
de higiene pessoal, para abastecer o almoxarifado do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 

PREÇOS MÁXIMOS: LOTE 01 – material de expediente: R$ 31.025,55; LOTE 02 – material de 
informática: R$ 80.221,50; LOTE 03 – material elétrico e eletrônico: R$ 5.531,80; LOTE 04 – 
gêneros de alimentação: R$ 9.498,00; LOTE 05 – material de copa e cozinha: R$ 17.598,00; 
LOTE 06 – material de higiene pessoal: R$ 42.160,00; LOTE 07 – material de higiene pessoal: R$ 
95.370,00; e LOTE 08 – material de higiene pessoal: R$ 31.790,00
DATA DE ABERTURA: 29 de outubro de 2020, às 10h00min, no endereço eletrônico: www
comprasgovernamentais gov br

site www comprasgovernamentais gov br licitacoes@tce pr gov br

A UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA – 
UNILA, torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
de Foz do Iguaçu, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO, para 
construção do EDIFÍCIO REITORIA - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO a ser 
implantado na Avenida Tancredo Neves, nº 1349, Porto Belo, no Município de 
Foz do Iguaçu, Estado do Paraná.

Aref Kalilo Lima Kzam
Secretário de Implantação do Campus

AVISO DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL
DA INTEGRAÇÃO 
LATINO-AMERICANA

MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE - ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2020
Objeto: Registro de preços de material de expediente, para futura e 
eventual aquisição pela Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania. Data de abertura e julgamento das propostas: 23/10/2020, 
às 9h. O edital está disponível na página bllcompras.com site                           
www.campodotenente.pr.gov.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas no Departamento de Licitações e Contratos, à Rua Jorge Alves 
de Barros, nº 145, Centro, Campo do Tenente/PR - Fone: (41) 3628-
1795, e-mail licitacaoctpr@gmail.com.

Campo do Tenente, em 05 de outubro de 2020.
Jorge Luiz Quege

Prefeito

Pregão Eletrônico nº. 095/GAP-CT/2020
1.1. O GAP-CT comunica a realização de Pregão Eletrônico, para Aquisição 
do bem gás hidrogênio comercial para uso nas Estações Meteorológicas de 
Altitude (EMA) subordinadas ao Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e 
Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA II).
1.2. Entrega das Propostas: a partir do dia 08/10/2020 às 8h no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das Propostas: 22/10/2020 
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

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

COMANDO DA AERONÁUTICA
SECRETARIA DE ECONOMIA, 
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 
DA AERONÁUTICA 
CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO 
DA AERONÁUTICA

GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br
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