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CLASSIFICAÇÃO  NOME             CARGO                    CPF
             01                        ANA CLAUDIA PATROCINIO DE OLIVEIRA   AUXILIAR ADMINISTRATIVO 102.539.539-52
 O candidato deverá comparecer a Divisão de Recursos Humanos, desta Prefeitura Muni-
cipal, no prazo de 05(cinco) dias uteis para procedimentos de nomeação.
  EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARA-
NA, aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove.

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº  70/2019
Pregão nº 12/2019

 PARTES: CONTRATANTE Fundação Municipal de Saúde de Alvorada do Sul - PR E A 
CONTRATADA  PESSOA JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA 
LTDA - EPP 
 OBJETO: ONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS DE FISIOTERAPIA PARA FUNDAÇÃO DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO SESA 269/2016
 VALOR: R$-3.800,00 Três Mil e Oitocentos Reais
 Dotação: 
 DOTAÇÕES
Conta da despesa   Funcional programática   Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
        1213          52.001.10.301.0022.2130         799 4.4.90.52.00.00        Do Exercício
 DURAÇÃO: 11/07/2019 – ATÉ   10/07/2020
 DATA DA ASSINATURA: 11/07/2019
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,11/07/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº  71/2019
Pregão nº 12/2019

 PARTES: CONTRATANTE Fundação Municipal de Saúde de Alvorada do Sul - PR E A 
CONTRATADA  PESSOA JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA LONDRIMEDI COMERCIO DE PRODU-
TOS HOSPITALARES LTDA 
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS DE FISIOTERAPIA PARA FUNDAÇÃO DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO SESA 269/2016
 VALOR: R$-17.150,00 Dezessete Mil, Cento e Cinqüenta Reais
 Dotação: 
 DOTAÇÕES
Conta da despesa   Funcional programática   Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
        1213          52.001.10.301.0022.2130          799 4.4.90.52.00.00         Do Exercício
 DURAÇÃO: 11/07/2019 – ATÉ   10/07/2020
 DATA DA ASSINATURA: 11/07/2019
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,11/07/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº  72/2019
Pregão nº 12/2019

 PARTES: CONTRATANTE Fundação Municipal de Saúde de Alvorada do Sul - PR E A 
CONTRATADA  PESSOA JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA MEDEFE PRODUTOS MEDICO HOSPI-
TALARES 
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS DE FISIOTERAPIA PARA FUNDAÇÃO DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO SESA 269/2016
VALOR: R$-1.270,00 Um Mil, Duzentos e Setenta Reais
 Dotação: 
 DOTAÇÕES
Conta da despesa   Funcional programática   Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
         1213          52.001.10.301.0022.2130         799 4.4.90.52.00.00        Do Exercício
 DURAÇÃO: 11/07/2019 – ATÉ   10/07/2020
 DATA DA ASSINATURA: 11/07/2019
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,11/07/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº  73/2019
Pregão nº 12/2019

 PARTES: CONTRATANTE Fundação Municipal de Saúde de Alvorada do Sul - PR E A 
CONTRATADA  PESSOA JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA QUICKBUM E COMMERCE EIRELI  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS DE FISIOTERAPIA PARA FUNDAÇÃO DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO SESA 269/2016
 VALOR: R$-5.260,00 Cinco Mil, Duzentos e Sessenta Reais
 Dotação: 
 DOTAÇÕES
Conta da despesa   Funcional programática   Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
         1213          52.001.10.301.0022.2130         799 4.4.90.52.00.00        Do Exercício
 DURAÇÃO: 11/07/2019 – ATÉ   10/07/2020
 DATA DA ASSINATURA: 11/07/2019
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,11/07/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº  74/2019
Pregão nº 12/2019

 PARTES: CONTRATANTE Fundação Municipal de Saúde de Alvorada do Sul - PR E A 
CONTRATADA  PESSOA JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE 
PROD. HOSPITALARES - EIRELI 
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS DE FISIOTERAPIA PARA FUNDAÇÃO DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO SESA 269/2016
 VALOR: R$-1.800,00 Um Mil e Oitocentos Reais
 Dotação: 
 DOTAÇÕES
Conta da despesa   Funcional programática   Fonte de recurso   Natureza da despesa    Grupo da fonte
        1213         52.001.10.301.0022.2130          799 4.4.90.52.00.00        Do Exercício
 DURAÇÃO: 11/07/2019 – ATÉ   10/07/2020
 DATA DA ASSINATURA: 11/07/2019
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,11/07/2019

EXTRATO SEXTO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO 14/2018 - OBJETO DA LICITAÇÃO 
Processo inexigibilidade Nº. 4/2018.

 CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORADA DO SUL - PR
 CONTRATADO: BRAGANTE & BRAGANTE LTDA INSCRITO SOB CNPJ Nº. 
04.080.890/0001-40
 PROCESSO INEXIGIBILIDADE:4/2018
 CONTRATO: 14/2018
 DOTAÇÕES
Conta da despesa   Funcional programática   Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
        2220          52.005.10.302.0022.2081          303 3.3.90.30.00.00        Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a REAJUSTE DE VALORES do contrato 
14/2018, celebrado entre as partes 26/02/2018, nos termos da legislação vigente.
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 65, inciso I “b”, da Lei 
nº. 8.666/93 e na Lei 9.069/95.
 CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
 Com o reajuste deste termo aditivo, o valor do contrato para o item 01 gasolina comum o 
preço do litro  passará de R$ 4,70 (quatro reais e setenta centavos)  para R$ 4,49 ( quatro reais e qua-
renta e nove centavos e o item 02 etanol (álcool comum de R$ 3,35 ( três reais e trinta e cinco centavos 
para R$ 2,89 ( dois reais e oitenta e nove centavos).
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
	 Ficam	ratificadas	todas	as	demais	cláusulas	e	condições	anteriormente	avençadas,	não	
alterado pelo presente Termo Aditivo.
 DATA DE ASSINATURA:  12/072019

Copel implanta sistema de gestão 
inteligente de redes de energia

 A Copel lançou nes-
ta sexta-feira (12) um projeto 
de tecnologia de ponta em 
gestão de redes de energia, 
dando um passo fundamen-
tal	 para	 a	 entrada	 definitiva	
na era das smart grids e pro-
jetando-se como uma das 
distribuidoras de energia 
mais inovadoras do Brasil e 
do mundo. 
 A solução ADMS - 
Advanced Distribution Mana-
gement System, ou Sistema 
Avançado de Gerenciamen-
to de Distribuição -consiste 
em uma plataforma integra-
da, que agrega softwares 
capazes de fazer o controle 
da rede em tempo real e com 
precisão total, possibilitando 
manobras	 mais	 eficientes,	
rápidas e seguras em linhas, 
subestações	 e	 equipamen-
tos de rede. O projeto, que 
tem investimentos de R$ 
45	 milhões,	 é	 componente	
fundamental para a gestão 
da energia compartilhada, 
produzida a partir da gera-
ção distribuída, uma vez que 
agrega ferramentas de co-
mando dos pequenos gera-
dores. 
 Por isso, o ADMS 
chega à Copel cumprindo 
duplo papel: o de moderni-
zação e o de ocupação de 
um novo espaço em termos 
de tecnologia de gerencia-
mento de redes. “É um divi-
sor de águas para a Copel, 
que vai elevá-la a um outro 
patamar, de referência em 
eficiência,	 modernidade	 e	
tecnologia em gestão do 
sistema de distribuição de 
energia”,	afirma	o	presiden-
te da Companhia, Daniel Pi-

mentel Slaviero. 
 “Este sistema coor-
denará praticamente toda 
a operação da nossa rede, 
com um grande salto de qua-
lidade. É um dos mais mo-
dernos do mundo e poucas 
empresas o possuem. No 
Brasil, operando ainda não 
há nenhum, havendo ape-
nas outras duas distribuido-
ras em fase de implantação, 
além da Copel. Estamos re-
almente na vanguarda des-
se processo”, diz o diretor da 
Copel Distribuição, Maximi-
liano Orfali. 
 O primeiro passo 
para a instalação do sistema 
foi dado com a integração 
dos centros de operação 
da distribuição da Compa-
nhia em um só lugar, o polo 
Smart Copel, em Curitiba. A 
partir de agora, a nova fer-
ramenta vem para dar mais 
sinergia na visualização 
do sistema de distribuição 
como um todo, “enxergan-
do” as redes de alta, média 
e baixa tensão em uma só 
plataforma. 
 Atualmente, a Copel 
opera a rede até o consumi-
dor com intervenção de um 
profissional.	 Com	 o	 ADMS,	
boa parte deste trabalho 
será feita por softwares, per-
mitindo avisar e gerenciar 
automaticamente as inter-
rupções	de	energia,	além	de	
permitir integração em tem-
po real para fornecer infor-
mações	aos	consumidores.	
 “Imagine que são 
200 mil quilômetros de rede 
e	 mais	 de	 quatro	 milhões	
de consumidores. O siste-
ma	 nos	 dará	 condições	 de	

visualização georreferencia-
da de todo este ambiente; 
poderemos operar a rede 
literalmente olhando para 
cada um de seus componen-
tes, com interface de cálculo 
capaz de determinar, com 
precisão, as manobras que 
precisam ser feitas”, explica 
o superintendente de Smart 
Grid e Projetos Especiais da 
Copel, Julio Omori. 
	 Isso	 significa	 res-
tabelecimento de energia 
mais rápido e seguro em 
casos de contingência, e in-
formação que chega muito 
mais rápido à Copel sobre 
a situação do fornecimento. 
“Antes mesmo do consumi-
dor ligar saberemos exata-
mente em que ponto está 
o problema e o que precisa 
ser feito, além de termos 
mais precisão sobre o tem-
po de restabelecimento”, 
complementa. 

Novas funcionalidades 
 No campo da ino-
vação, a ferramenta permi-
te, ainda, a implantação da 
tecnologia self-healing, que 
consiste em dotar a rede de 
capacidade	de	auto	 reconfi-
guração. A solução torna a 
comunicação entre as linhas 
de distribuição multidirecio-
nal, redirecionando a ener-
gia por meio de diferentes 
caminhos em caso de falhas 
- e garantindo a recuperação 
do fornecimento mais rapi-
damente. 
 E oferece a capa-
cidade de interação com o 
cliente, sendo possível visu-
alizar remotamente até a en-
trada do medidor da unidade 
consumidora. Neste ponto, 
além de leitura remota do 
consumo, da previsibilidade 
de problemas e resolução 
mais precisa e rápida, o sis-
tema sacramenta a era das 
smart grids, as chamadas 
redes inteligentes de energia 
- uma vez que a distribuido-
ra terá controle de todos os 
pontos com geração distri-
buída instalada e do volume 
de armazenamento de ener-
gia excedente. 
	 “As	 simulações	 em	
tempo real que o ADMS faz 
podem considerar não ape-

nas a energia distribuída 
pela Copel, mas também a 
que é produzida via gera-
ção distribuída; assim, po-
demos fazer até mesmo o 
despacho da produção que 
vem dos pequenos gerado-
res, unificando a gestão de 
toda a energia disponível 
no sistema”, explica Omo-
ri. Uma preparação para o 
os novos tempos, que per-
mitirá suporte e controle de 
todas as novas formas de 
geração e distribuição de 
energia que estão despon-
tando agora e  prometem 
crescer exponencialmente 
num futuro breve. 

Implantação 
 O sistema começa 
a ser implantado agora na 
Copel e tem previsão de três 
anos	para	ser	finalizado.	Se-
rão seis meses de planeja-
mento e o go live da primeira 
ferramenta (o módulo SCA-
DA, que contempla redes 
de alta e média tensão) já 
deve acontecer em um ano e 
meio. Na sequência virão os 
demais softwares, voltados 
à automatização de subesta-
ções,	redes	de	baixa	tensão,	
robotização do sistema e à 
automação dos consumido-
res. 
 Vencedora da licita-
ção e responsável por de-
senvolver a plataforma junto 
à Copel, a Siemens tem no 
projeto uma expectativa de 
aliar o know-how construído 
em sua planta de pesquisa 
e desenvolvimento instalada 
em Curitiba à consolidação 
da tecnologia, um produto 
genuinamente brasileiro, em 
solo paranaense. “Temos 
engenheiros aqui no Paraná, 
desenvolvendo esse produ-
to para outros países, como 
Estados Unidos e Alemanha, 
e até então nunca tínhamos 
tido um projeto no Brasil. Por 
isso, pra nós é uma dupla 
realização poder fazer este 
projeto aqui, onde estamos 
instalados, e ainda construir 
mais conhecimento, com 
estes	 profissionais	 de	 alto	
valor	 agregado”,	 finaliza	 o	
vice-presidente da área de 
Smart Infrastructure da em-
presa, Sergio Jacobsen.

Receita paga hoje restituições do 2º lote do 
Imposto de Renda

 A Receita Federal 
começa a pagar, nesta se-
gunda-feira (15), o 2º lote de 
restituições	 do	 Imposto	 de	
Renda Pessoa Física (IRPF) 
2019, e também, as restitui-
ções	residuais	dos	exercícios	
de 2008 a 2018.
 Serão depositados 
R$	5	bilhões	para	3.164.229	
contribuintes. Desse total, 
R$2.362.514.597,42 re-
ferem-se a restituição de 
15.489 contribuintes idosos 
acima de 80 anos, 197.895 
contribuintes entre 60 e 79 
anos, 24.793 contribuintes 
com	alguma	deficiência	física	

ou mental ou moléstia gra-
ve, e 1.251.906 contribuintes 
cuja maior fonte de renda 
seja o magistério.
 Para saber se teve a 
declaração liberada, é preci-
so acessar o site da Receita 
Federal, ou ligar para o Re-
ceitafone, no número146.
 A Receita disponibiliza, 
ainda, aplicativo para tablets e 
smartphones que facilita con-
sulta	às	declarações	do	IRPF	e	
situação cadastral no CPF.
 A restituição ficará dispo-
nível no banco durante um ano.
 O dinheiro será depo-
sitado nas contas informadas 

na declaração. O contribuinte 
que não receber a restituição 
deverá ir a qualquer agência do 
Banco do Brasil ou ligar para os 
telefones 4004-0001 (capitais), 

0800-729-0001 (demais loca-
lidades) e 0800-729-0088 (te-
lefone especial exclusivo para 
deficientes	 auditivos)	 para	 ter	
acesso ao pagamento.


