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GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA
PREVIDÊNCIA - SEAP
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA PARA CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS - DECON

AVISO DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1133/2021
PROTOCOLO Nº 17.809.360-6
OBJETO: Aquisição de 26 (vinte e seis) Caminhões Caçamba Basculantes 6x4,
com potência mínima de 270 CV, em atenção as metas do Convênio 0843632/2018
– SICONV 053183/2018, ﬁrmado entre MAPA/CEF/SEAB.
INTERESSADO: SEAB
AUTORIZADO pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB, em 24 de setembro de 2021.
ABERTURA: 21 de outubro de 2021, às 09:00hrs.
LOCAL da DISPUTA e EDITAL: www.licitacoes-e.com.br
Informações Complementares: www.administracao.pr.gov.br/Compras e www.
transparencia.pr.gov.br
Josias Pereira da Cruz-Pregoeiro

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ

“Eu só organizo. Quem faz a festa é quem contribui, ajuda, porque não
tenho condições de manter uma festa dessa sozinha”, afirma Joanita da Silva

Voluntária pede
doações para festa
das crianças
Evento é realizado há quase três décadas e reúne cerca
de 300 meninos e meninas do União da Vitória
Pedro Marconi
Reportagem Local

Já são 29 anos fazendo a diferença na vida de centenas
de crianças e famílias que vivem no jardim União Vitória,
na zona sul de Londrina. A festa do Dia das Crianças virou
tradição no bairro e é realizada anualmente pela mesma
pessoa: Joanita Lopes da Silva,
uma das pioneiras da região.
A celebração teve início quando a aposentada, hoje com 61
anos, era integrante da associação de moradores.
“Em 1990 estava começando
o bairro e na associação vi a situação difícil das pessoas. Buscávamos frutas e legumes na
Ceasa para dar para as famílias
carentes. Tínhamos a cozinha
comunitária para distribuição
de comida duas vezes por semana. Vimos que não tinham
o que alegrar os menores Dia
das Crianças e natal e iniciamos, em 1992, a festa de 12 de
outubro. Não paramos mais.”
A festa foi crescendo assim
como o bairro. Antes, a média era de 30 meninos e meninas participando. Atualmen-

te chega perto de 300, reunindo crianças de outras localidades do entorno, como o jardim Nova Esperança. “Eu só
organizo. Quem faz a festa é
quem contribui, ajuda, porque
não tenho condições de manter uma festa dessa sozinha.”
Além da animação, o evento conta muita comida. São
distribuídos lanches, pacotes
com doces, bolos e refrigerantes. Quando conseguem doações também são entregues
brinquedos. “Quem participou
quando era criança hoje vem e
traz o filho”, afirmou.
Em 2020, a festa não aconteceu em razão da pandemia
da Covid-19. Com o avanço
da vacinação e menos restrições, a comemoração está confirmada para este ano. Um dos
mais ansiosos para aproveitar
a data é Gabriel Totolo, 13, que
mora no União da Vitória com
a avó. “A festinha é muito legal.
Quem não gosta de se divertir?
E gosto mais da festa da dona
Joanita, porque a comida é gostosa, ganho presente”, contou.
Diferentemente dos anos anteriores, a festividade será no
União três.

AJUDA
Segundo Joanita, muitas
pessoas ajudam para fazer
com que o sonho vire realidade todo ano. Ela e o grupo
de amigos que a apoia já receberam algumas doações, no
entanto, ainda faltam muitos
materiais.
“Ainda precisamos de doces, refrigerantes, pães, bolos.
Temos poucos brinquedos. Às
vezes a pessoa acha que o que
tem é pouco, mas para nós é
muito e faz diferença. De pouco em pouco conseguimos deixar o Dia das Crianças melhor”, frisou a aposentada.
Para quem se dedica em tirar o sorriso de uma criança
e aliviar a difícil realidade de
quem muitas vezes não tem o
básico, o 12 de outubro é mais
do que uma festa.
“Agradeço sempre a Deus. É
cansativo, mas é mais um ano
que conquistamos. Apesar de
todos os problemas, nos sentimos felizes, realizados por estar no meio das crianças e
fazer o dia ser especial para
elas”, resumiu a aposentada,
que há cerca de um ano e meio
teve que se mudar para outro
bairro por problemas de saúde, mas semanalmente está no
União da Vitória para trabalhos comunitários.

SERVIÇO

Às vezes a pessoa acha
que o que tem é pouco, mas para
nós é muito e faz diferença”

Quem quiser colaborar com
a festa do Dia das Crianças
do jardim União da Vitória
pode entrar em contato pelo
telefone (43) 98446-4407

EXTRATO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1245/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro
de preços para futura e eventual aquisição de Bolsas de nutrição parenteral
(manipuladas individualmente para uso neonatal e pediátrico) para consumo
frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo
total estimado: R$ 490.415,50. Recebimento das propostas: Das 09:00h do
dia 05/10/2021 até às 09:00h do dia 19/10/2021. Abertura das propostas e
recebimento dos lances: 19/10/2021, 09:00h. O edital e demais informações
encontram-se à disposição dos interessados junto à Com. de Licitação do HUOP,
ou Fone: (45) 3321-5397, ou ainda nas home-pages www.unioeste.br/huop, www.
comprasparana.pr.gov.br ou www.comprasnet.gov.br em conformidade com o Dec.
Est. n.º 2452, de 07/01/04. Cascavel, 01/10/2021.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA
PREVIDÊNCIA - SEAP
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA PARA CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS - DECON

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2021
PROTOCOLO: 18.121.923-8
OBJETO: Audiência Pública através de Vídeo Conferência acerca do Termo de Referência relativo ao Registro de Preços para SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), com base no Art. 83 da Lei Estadual 15.680/2007.
A retirada do Edital de Convocação para Audiência Pública N° 007/2021 e o Termo
de Referência do respectivo objeto do Grupo de licitações que compõe os SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), SERVIÇOS
CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP):
www.comprasparana.pr.gov.br, www.transparencia.pr.gov.br
DATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: 22/10/2021 às 10:00
Endereço: https://www.webconf.pr.gov.br/b/jos-5tl-ath-8kk
Informações complementares: www.comprasparana.pr.gov.br
DECON/SEAP.

DEPARTAMENTO
DE TRÂNSITO DO PARANÁ

EDITAL DE LEILÃO N.º 007/2021 – CL
Departamento de Trânsito do Paraná – DETRAN/PR, pessoa jurídica de direito
público, com sede à Av. Victor Ferreira do Amaral, nº 2940, Capão da Imbuía, Curitiba, com fundamento na Lei Estadual nº 15.608/2007 e Lei Federal nº 8.666/1993,
que instituem normas para licitações e contratos administrativos, ainda, de acordo
com o disposto no Art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB e Resolução
nº 623/2016 do CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, que dispõe sobre a uniformização de procedimentos para realização de hasta pública
dos veículos removidos, recolhidos e apreendidos pelos órgãos e entidades do
Sistema Nacional de Trânsito e sem prejuízo da observância do Decreto Federal nº 21.981/1932, torna público que realizará licitação, na modalidade leilão,
tipo MAIOR LANCE, recebendo o número de série 007/2021, para a venda de
SUCATA, sendo sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor
inservível, de veículos automotores de diversos tipos, recolhidos aos pátios das
CIRETRAN e Polícia Militar do Estado.
LOCAL E HORÁRIO:
O procedimento do Leilão será conduzido por Leiloeiro Oﬁcial, em sessão pública
na modalidade online. O leilão será realizado no dia 21/10/2021, a partir das 09:00
horas, através do site www.danielgarcialeiloes.com.br, sendo possível os interessados ofertarem pré-lances no site, os quais serão convertidos em lances no momento do pregão, podendo a oferta ser superada até a ﬁnalização da contagem
regressiva de 15 (quinze) segundos, que será reiniciada sempre que houver nova
oferta, até que não possua mais interessados em ofertar lances e/ou se encerre o
tempo determinado.
Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF.
A eventualidade da ocorrência de problemas na sessão online ocasionada por falhas no fornecimento de energia elétrica, transmissão de dados, ou qualquer outro
problema nos sistemas operacionais do interessado, que diﬁculte ou impeça a sua
participação no leilão, não resultará em direito à indenização em qualquer de suas
formas, nem prejudicará a realização do leilão, motivo pelo qual se recomenda o
envio de lances com antecedência.
CONDIÇÃO DAS SUCATAS:
Os veículos serão leiloados na condição de SUCATA, sendo sucatas aproveitáveis
e sucatas aproveitáveis com motor inservível (baixados no RENAVAM - Registro
Nacional de Veículos Automotores), não podendo ser registrados ou licenciados
e sendo absolutamente proibida a sua circulação em via pública, destinando-se
exclusivamente para DESMONTE E REAPROVEITAMENTO comercial de suas
peças e partes metálicas.
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO:
Poderão participar do leilão pessoas jurídicas que comprovem o registro da empresa no ramo de desmontagem de veículo, perante o órgão executivo de trânsito
do Estado ou do Distrito Federal em que atuam, conforme previsto na Lei Federal
nº 12.977/2014 e Resolução nº 611/2016 – CONTRAN. A empresa interessada se
credenciará, através do seu representante legal, perante o leiloeiro oﬁcial com a
apresentação dos documentos a seguir, respeitando os prazos e os demais critérios para acessibilidade ao ambiente online, estabelecido no endereço www.
danielgarcialeiloes.com.br. É vedada a participação dos membros da Comissão
de Leilão, incapazes nos termos da legislação civil e servidores do DETRAN/PR,
os seus conjugues, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou aﬁnidade, até terceiro grau; os agentes públicos impedidos de
contratar com a Administração Pública por vedação legal; aquele que exerceu ou
exerce função pública e participou, direta ou indiretamente da elaboração do edital
de licitação, conforme disposto no art. 16 da Lei Estadual nº 15.608/2007.
FORNECIMENTO DE EDITAL:
Cópias integrais do Edital de Leilão estarão disponíveis através do site: www.detran.pr.gov.br
EXAME DAS SUCATAS:
Nos dez dias anteriores ao Leilão, das 8h às 14h. A autorização para ingresso na
área onde estão depositadas as sucatas será fornecida mediante apresentação de
documento de identidade reconhecido pela legislação federal.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
À vista, com acréscimo de 5% de comissão ao Leiloeiro Oﬁcial.
INFORMAÇÕES:
Na Comissão de Leilão – Av. Victor Ferreira do Amaral, nº 3057 – Capão da Imbuia,
Curitiba/PR - telefone (41) 3361-1041, das 8h às 14h.
Curitiba, 04 de outubro de 2021.
Comissão de Leilão
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