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EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO
PARANÁ ESPORTE

Curitiba, 15 de dezembro de 2021
SOLICITAÇÃO N.º 18.418.902-0
MODALIDADE CREDENCIAMENTO
LICITAÇÃO N.º 01/2019 – 15.718.039-8
O.S. N.º 252/2021

DESCRIÇÕES
Contratação de empresa prestadora de serviços de 
hospedagem para os Jogos de Aventura e Natureza, no 
município de Antonina, de 20 a 22 de fevereiro de 2022

FORNECEDOR F. PEREIRA MAURICIO HOTEL EIRELI – CNPJ n.º 
75.247.361/0001-36

VALOR R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)
PRAZO PARA 
EXECUÇÃO De 20 a 22 de fevereiro de 2022

5700/2022

EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO
PARANÁ ESPORTE

Curitiba, 15 de dezembro de 2021
SOLICITAÇÃO N.º 18.401.251-0
MODALIDADE CREDENCIAMENTO
LICITAÇÃO N.º 01/2019 – 15.718.039-8
O.S. N.º 253/2021

DESCRIÇÕES
Contratação de empresa prestadora de serviços de 
hospedagem para os Jogos de Aventura e Natureza, no 
município de Guaratuba, de 10 a 13 de fevereiro de 2022

FORNECEDOR CARLA CRISTINA KUNTZE –  CNPJ  n . º 
24.052.802/0001-03

VALOR R$ 8.448,00 (oito mil quatrocentos e quarenta e oito 
reais)

PRAZO PARA 
EXECUÇÃO De 10 a 13 de fevereiro de 2022

5701/2022

EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO

PARANÁ ESPORTE

Curitiba, 15 de dezembro de 2021

SOLICITAÇÃO N.º 18.401.276-6

MODALIDADE CREDENCIAMENTO

LICITAÇÃO N.º 01/2019 – 15.718.039-8

O.S. N.º 254/2021

DESCRIÇÕES

Contratação de empresa prestadora de serviços de 
hospedagem para os Jogos de Aventura e Natureza, 
no município de Pontal do Paraná, de 15 a 20 de 
fevereiro de 2022

FORNECEDOR ESPAÇO AB FESTAS E EVENTOS LTDA. – CNPJ 
n.º 24.797.016/0001-35

VALOR R$ 6.942,00 (seis mil novecentos e quarenta e dois 
reais)

P R A Z O  P A R A 
EXECUÇÃO De 15 a 20 de fevereiro de 2022

5702/2022

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO
PARANÁ ESPORTE

Curitiba, 20 de janeiro de 2022

PROCESSO 16.671.077-4 e 18.545.539-4 

MODALIDADE Pregão Eletrônico – 326/2019 SRP

CONTRATO 1855/2020 – GMS – 5º Termo de Apostilamento

CONTRATADO EMPARLIMP LIMPEZA LTDA. – CNPJ n.º 
08.423.602/0001-63

OBJETO
Inclusão das dotações orçamentárias n.ºs 41.34.27.
122.42.000.6358.33903701.100 e 41.34.27.122.42.
000.6358.33903704.100

5704/2022

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO
PARANÁ ESPORTE

Curitiba, 20 de janeiro de 2022
PROCESSO 14.263.964-5 e 18.545.201-8 
MODALIDADE Pregão Eletrônico – 867/2015
CONTRATO 2038/2021 – GMS – 6º Termo de Apostilamento
CONTRATADO OI S/A – CNPJ n.º 76.535.764/0001-43

OBJETO Inclusão da dotação orçamentária n.º  41.34.27.122.
42.000.6358.33903958.100

5705/2022

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO
PARANÁ ESPORTE

Curitiba, 20 de janeiro de 2022
PROCESSO 15.218.130-2 e 18.545.039-2 
MODALIDADE Inexigibilidade
CONTRATO 1726/2021 – GMS – 2º Termo de Apostilamento

CONTRATADO
C O M PA N H I A D E  T E C N O L O G I A D A 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ 
- CELEPAR – CNPJ n.º 76.545.011/0001-19

OBJETO Inclusão da dotação orçamentária n.º 41.34.27.122.4
2.000.6358.33904004.100

5706/2022

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO
PARANÁ ESPORTE

Curitiba, 20 de janeiro de 2022
PROCESSO 16.717.064-1 e 18.545.667-6 
MODALIDADE Pregão Eletrônico – 643/2019 SRP
CONTRATO 1850/2020 – GMS – 6º Termo de Apostilamento

CONTRATADO EMPARSEG VIGILÂNCIA LTDA. – CNPJ n.º 
08.511.830/0001-95

OBJETO Inclusão da dotação orçamentária n.º 41.34.27.122.4
2.000.6358.33903702.100

5707/2022

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO
PARANÁ ESPORTE

Curitiba, 20 de janeiro de 2022
PROCESSO 17.065.086-7 e 18.544.548-8 
MODALIDADE Inexigibilidade
CONTRATO 3020/2020 – GMS – 2º Termo de Apostilamento

CONTRATADO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS – CNPJ n.º 34.028.316/0020-76

OBJETO Inclusão da dotação orçamentária n.º 41.34.27.122.4
2.000.6358.33903947.100

5708/2022

AVISO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
PARANÁ ESPORTE

Curitiba, 24 de janeiro de 2022.
PROTOCOLO 18.524.455-5

OBJETO

O Processo Seletivo tem como objetivo a seleção 
de alunos de cursos de pós-graduação para 
atuarem como estagiários na equipe gestora 
do Programa Geração Olímpica e Paralímpica, 
desenvolvendo atividades supervisionadas, 
correlatas à sua área de estudo e/ou pesquisa.

VAGAS 15 (quinze) vagas e cadastro de reserva, 
conforme especifi cação contida no edital.

PERÍODO DE INSCRIÇÕES 01/02/2022 a 11/02/222 às 17h. 

LOCAL DE INSCRIÇÕES

As inscrições poderão ser feitas pessoalmente 
ou por pessoa interposta, no atendimento das 
exigências deste Edital, das 09:00h às 12:00h e 
das 13:30h às 17:00h na sede da Paraná Esporte, 
situada na Rua Pastor Manoel Virgínio de 
Souza, 1020 - Bairro: Capão da Imbuia - CEP: 
82.810-400 - Curitiba/PR ou por meio do sistema 
e-protocolo com encaminhamento ao endereço 
PRESP/DE/CGO.

PROVA
17.02.2022 às 14h na Rua Pastor Manoel 
Virgínio de Souza, 1020 - Bairro: Capão da 
Imbuia - CEP: 82.810-400 - Curitiba/PR.

ENTREVISTAS 22 a 24 de fevereiro de 2022.
RETIRADA DO EDITAL  www.esporte.pr.gov.br
INFORMAÇÕES geracaoolimpica@esporte.pr.gov.br

5722/2022
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PARANÁ ESPORTE

AVISO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
PARANÁ ESPORTE

Curitiba, 24 de janeiro de 2022.
PROTOCOLO 18.524.455-5

OBJETO

O Processo Seletivo tem como objetivo a seleção de
alunos de cursos de pós-graduação para atuarem como
estagiários na equipe gestora do Programa Geração
Olímpica e Paralímpica, desenvolvendo atividades
supervisionadas, correlatas à sua área de estudo e/ou
pesquisa.

VAGAS 15 (quinze) vagas e cadastro de reserva, conforme
especificação contida no edital.

PERÍODO DE
INSCRIÇÕES 01/02/2022 a 11/02/222 às 17h.

LOCAL DE
INSCRIÇÕES

As inscrições poderão ser feitas pessoalmente ou por
pessoa interposta, no atendimento das exigências
deste Edital, das 09:00h às 12:00h e das 13:30h às
17:00h na sede da Paraná Esporte, situada na Rua
Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1020 - Bairro: Capão
da Imbuia - CEP: 82.810-400 - Curitiba/PR ou por
meio do sistema e-protocolo com encaminhamento ao
endereço PRESP/DE/CGO.

PROVA
17.02.2022 às 14h na Rua Pastor Manoel Virgínio de
Souza, 1020 - Bairro: Capão da Imbuia - CEP: 82.810-
400 - Curitiba/PR.

ENTREVISTAS 22 a 24 de fevereiro de 2022.
RETIRADA DO

EDITAL www.esporte.pr.gov.br

INFORMAÇÕES geracaoolimpica@esporte.pr.gov.br

SÚMULA DE SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
SUBESTAÇÃO 230 kV FIGUEIRA E LINHA DE TRANSMISSÃO 230 kV

ELEVADORA FIGUEIRA - FIGUEIRA

ACOPELGERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. torna público que requereu ao Instituto
Água e Terra (IAT) a Renovação da Licença de Operação (RLO), para a SUBESTA-
ÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 230 kV FIGUEIRA (SE 230 kV FRA), instalada no
município de Ibaiti, e para a LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
230 kV ELEVADORA FIGUEIRA – FIGUEIRA (LT 230 kV FIG-FRA) instalada nos
municípios de Figueira e Ibaiti, no Estado do Paraná.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
Registro na CVM nº 01862-7 CNPJ nº 76.484.013/0001-45

FATO RELEVANTE
A Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar (“Companhia”), em cumpri-
mento ao disposto na Resolução CVM nº 44/2021 e em complemento aos Comunicados
ao Mercado de 20 de julho de 2020 e 23 de junho de 2021 e aos Fatos Relevantes de 12
de agosto de 2021, 11 de novembro de 2021, e 30 de dezembro de 2021, comunica aos
seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que na 1ª/2022 Reunião Ordinária
do Conselho de Administração, de 20 de janeiro de 2022, foram apresentados os relató-
rios finais produzidos pela Comissão Externa de Investigação - CEI e pela Investigação
forense independente, conjuntamente denominados “Equipe de Investigação”, relativos
às Operações “Águas Claras” e “Ductos”.
O Conselho de Administração deliberou no sentido de receber os relatórios e aceitar as
recomendações neles contidas. Na oportunidade, a Diretoria Adjunta de Governança,
Risco e Compliance - DAGRC apresentou reporte sobre o status atual das medidas já
implementadas, em andamento e a implementar, bem como, aquelas de caráter perma-
nente de acompanhamento.
Ainda, o Conselho determinou à Diretoria Executiva o prosseguimento das medidas ne-
cessárias para a efetivação das recomendações, devendo a DAGRC apresentar, na próxi-
ma reunião ordinária, o respectivo plano de trabalho para conhecimento do Conselho.

Curitiba, 21 de janeiro de 2022.
Abel Demetrio

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

SAPR
B3 LISTED N2

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS -SRP
OBJETO: Futura e eventual aquisição de materiais/equipamentos para Im-
plantação de Sistema de Abastecimento Rural, para o desenvolvimento de
ações que auxiliem no abastecimento público, com munícipios convenentes,
através do Sistema de Registro de nPreço –SRP, validade 12.VALOR MÁXI-
MO GLOBAL: R$ 31.651.942,0 (trinta e ummilhões, seiscentos e cinquenta
e um mil, novecentos e quarenta e dois reais).
ABERTURA: dia 08/02/2022 as 09:30 horas.
DISPUTA DE LOTES: dia 08/02/2022 as 10:00
sistema eletrônico do Banco do Brasil
Edital:
www.licitacoes-e.com.br
www.comprasparana.pr.gov.br(página principal consulta editais).

DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM

AVISO Nº 022/2022 – DER SEDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 DER/DOP

Nº LICITAÇÕES-E 912426 (2021) - Nº GMS 1610/2021 (PE)
DECLARAÇÃO DE VENCEDOR E RESULTADO FINAL

– LOTES 1, 2, 3, 5 E 6 –
OBJETO: Prestação de Serviço de Operação de Tráfego a ser desenvolvido nas
rodovias sob jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Paraná DER/PR, subdividido em 6 (seis) lotes.
LOTE 1: Informamos aos interessados que a terceira classificada neste certame,
EGIS – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., apresentou toda a documentação
e a proposta de acordo com o estabelecido no edital em consórcio com JARDI-
PLAN URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO LTDA. e BIANCAR ENGENHARIA LOCA-
ÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, denominado Consórcio OPERAÇÃO EJB. A docu-
mentação e a proposta foram avaliadas e consideradas adequadas aos requisitos
do edital. Em decorrência disso, e havendo interposição de recurso face à decisão,
também informamos aos interessados que o Diretor Geral do DER/PR, no uso
de suas atribuições legais, decidiu não acatar ao recurso interposto por meio do
protocolo 18.504.722-9, mantendo a decisão que declarou vencedor o Consórcio
OPERAÇÃO EJB, pelo valor de R$ 13.279.999,56.
LOTE 2: Informamos aos interessados que a terceira classificada neste certame,
EGIS – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., apresentou toda a documentação
e a proposta de acordo com o estabelecido no edital em consórcio com JARDIPLAN
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO LTDA. e BIANCAR ENGENHARIA LOCAÇÕES
E SERVIÇOS EIRELI, denominado Consórcio OPERAÇÃO EJB. A documentação
e a proposta foram avaliadas e consideradas adequadas aos requisitos do edital.
Em decorrência disso, e havendo interposição de recursos face à decisão, também
informamos aos interessados que o Diretor Geral do DER/PR, no uso de suas
atribuições legais, decidiu não acatar aos recursos interpostos por meio dos proto-
colos 18.516.044-0 e 18.519.334-9, mantendo a decisão que declarou vencedor o
Consórcio OPERAÇÃO EJB, pelo valor de R$ 15.990.000,00.
LOTE 3: Informamos aos interessados que a segunda classificada neste certame,
EGIS – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., apresentou toda a documentação
e a proposta de acordo com o estabelecido no edital em consórcio com JARDIPLAN
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO LTDA. e BIANCAR ENGENHARIA LOCAÇÕES
E SERVIÇOS EIRELI, denominado Consórcio OPERAÇÃO EJB. A documentação
e a proposta foram avaliadas e consideradas adequadas aos requisitos do edital.
Em decorrência disso, e havendo interposição de recursos face à decisão, também
informamos aos interessados que o Diretor Geral do DER/PR, no uso de suas
atribuições legais, decidiu não acatar aos recursos interpostos por meio dos proto-
colos 18.516.044-0 e 18.519.334-9, mantendo a decisão que declarou vencedor o
Consórcio OPERAÇÃO EJB, pelo valor de R$ 17.120.000,00.
LOTE 5: Informamos aos interessados que a terceira classificada neste certame,
SIGMAENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., apresentou toda a docu-
mentação e a proposta de acordo com o estabelecido no edital em consórcio com
LBR ENGENHARIAE CONSULTORIALTDA., denominadoConsórcio OPERAÇÃO
TRÁFEGO SUL. A documentação e a proposta foram avaliadas e consideradas
adequadas aos requisitos do edital. Em decorrência disso, e havendo interposição
de recursos face à decisão, também informamos aos interessados que o Diretor
Geral do DER/PR, no uso de suas atribuições legais, decidiu não acatar aos recur-
sos interpostos por meio dos protocolos 18.516.044-0 e 18.519.334-9, mantendo
a decisão que declarou vencedor o Consórcio OPERAÇÃO TRÁFEGO SUL, pelo
valor de R$ 22.365.000,00.
LOTE 6: Informamos aos interessados que a quinta classificada neste certame,
EGIS – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., apresentou toda a documentação
e a proposta de acordo com o estabelecido no edital em consórcio com JARDIPLAN
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO LTDA. e BIANCAR ENGENHARIA LOCAÇÕES
E SERVIÇOS EIRELI, denominado Consórcio OPERAÇÃO EJB. A documentação
e a proposta foram avaliadas e consideradas adequadas aos requisitos do edital.
Em decorrência disso, e havendo interposição de recursos face à decisão, também
informamos aos interessados que o Diretor Geral do DER/PR, no uso de suas
atribuições legais, decidiu não acatar aos recursos interpostos por meio dos proto-
colos 18.516.044-0 e 18.519.334-9, mantendo a decisão que declarou vencedor o
Consórcio OPERAÇÃO EJB, pelo valor de R$ 9.969.999,84.
INFORMAÇÕES SOBRE A LICITAÇÃO: Coordenadoria de Licitações, localizada
na Avenida Iguaçu, n.º 420, andar térreo, Curitiba/PR. - Telefone 41 – 3304-8390
ou nas páginas eletrônicas: www.licitacoes-e.com.br ou www.administracao.pr.gov.
br/Compras.

Curitiba-PR, 24 de janeiro de 2022.
José Victor Andreatta

Pregoeiro

Política
FOLHA DE LONDRINA, terça-feira, 25 de janeiro de 2022

politica@folhadelondrina.com.br@folhadelondrina (43) 99869-0068

Deputada federal
integra grupo titular de
jovens parlamentares
dasNaçõesUnidas

Reportagem Local

A deputada federal Luísa
Canziani (PTB-PR) participou
ontem (24) do International
Education Day, evento orga-
nizado pelo Grupo de Jo-
vens Parlamentares das Orga-
nizações das Nações Unidas
(ONU). Membro titular do gru-
po, ela é a primeira parla-
mentar brasileira a conquistar
o cargo e única participante
da América Latina. Foi o pri-
meiro evento oficial do gru-
po neste ano e abordou temas
como educação e participação
de mulheres e jovens na po-
lítica. O webinar foi transmi-
tido pela página do Facebo-
ok do grupo (https://www.fa-
cebook.com/TheWorldYouth-
Group/videos/485289309
862944/).

Juntamente com a deputa-
da Luísa, participaram outras
sete pessoas, representantes de
grupos de estudantes da Eu-
ropa e de países africanos. A
deputada falou sobre a par-
ticipação de jovens e mulhe-
res no processo democrático
e a importância da educação.
“A educação é fundamental
para que possamos incluir os
jovens, e principalmente as
mulheres, no processo demo-
crático, que se inicia com
maior acesso ao mercado de
trabalho. Nesse sentido, afir-
mo que a educação profissi-
onal e tecnológica deve ser
vista pelos jovens como uma
oportunidade de carreira em
todo o mundo”, salienta.

Presidente da Câmara de Ivaiporã pode ser
cassada após festa durante a pandemia

Guilherme Marconi

Reportagem Local

Alvo de uma CP (Comis-
são Processante) por infração
político-administrativa, a pre-
sidente da Câmara Municipal
de Ivaiporã (Vale do Ivaí), Ger-
trudes Bernardy (MDB), pode-
rá ter o mandato cassado nes-
ta terça-feira (25). Isso porque
no dia 17 de junho do ano pas-
sado ela realizou uma reuni-

ão dentro do prédio da Câma-
ra com 24 pessoas, contrarian-
do decreto municipal vigente à
época por causa da pandemia
de Covid-19. No evento havia
um bolo de aniversário que se-
ria servido para comemorar o
aniversário da parlamentar.

Apesar de ampla maioria
dos servidores posarem para
fotos de máscara, o episódio
repercutiu nas redes sociais da
cidade e o evento foi alvo de

uma representação protocola-
da em outubro e documenta-
da com fotos. Posteriormente,
o órgão fiscalizador municipal
emitiu multas individuais de
cerca de R$ 1 mil para todos
os presentes na festa. Além
disso, algumas testemunhas
dizem que os servidores teri-
am usado o carro oficial da
Casa para comprar o bolo de
aniversário.

Os três vereadores que
compõem a CP - Antonio Vila
Real (MDB), Fernando Dorta
(PTB) e Josane Teixeira (Repu-
blicanos) - votaram pela pro-
cedência da denúncia contra a
parlamentar com base no De-
creto-Lei 201/67 e no regimen-
to interno. Ao todo, são ne-

cessários 6 votos para cassar o
mandato.

Nas redes sociais a vereado-
ra gravou um vídeo em que
se diz vítima de injustiça e re-
clamou que foi prejudicada na
sua defesa. Em nota, enviada
à FOLHA, o advogado Leandro
Coelho disse que a presiden-
te da Câmara foi a mais vota-
da em Ivaiporã e, por isso, teria
sido objeto de denúncia articu-
lada por adversários políticos.
Segundo ele, outros seis ser-
vidores da Câmara comemo-
raram o aniversário no mes-
mo evento e disse que a situ-
ação apresentada na denúncia
não passa de um mero costu-
me no âmbito da casa legis-
lativa. “Muito embora tal situ-

ação tenha ocorrido em meio
à pandemia da Covid-19, tal
ato não trouxe qualquer tipo
de risco de contaminação ou
propagação do vírus, haja vis-
ta que apenas os servidores
quediariamente estão prestan-
do seus serviços no local é que
se reuniram, tal como se reú-
nem diariamente pela manhã
para realizar a oração do dia,
bem como não realizando ne-
nhum tipo de contato, dife-
rente do que ocorre durante o
dia a dia de trabalho. Ou seja,
uma mera conduta costumei-
ra, sem qualquer ilicitude e ja-
mais passível de se enquadrar
em uma hipótese legal de cas-
sação do mandato de um ve-
reador”, afirmou o advogado.
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