
jornal da cidade • edição 2245 • 21 de Outubro de 2020.

ERRATA 
	 A	Divisão	de	Licitações	e	Contratos	desta	Prefeitura,	informa	que	retifica	o	edital	pregão	ele-
trônico	18/2020,	publicado	no	diário	eletrônico	do	município	na	página	03	edição	1677	de	19	de	outubro	de	
2020	e	no	jornal	folha	de	londrina	na	página	23,	edição	nº	21953	de	20	de	outubro		de	2020.	Retifica	–	se:
 ONDE SE LÊ: 

MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL-PR
AVISO DE LICITAÇÃO

	 Comunicamos	aos	interessados	que	será	disponibilizada	a	licitação	a	seguir:	Pregão	Eletrô-
nico	nº	18/2020	com	objeto:	SOLICITAR	A	SELEÇÃO	DE	COCIEDADE	EMPRESÁRIA	ESPECIALIZADA	
PARA	O	REGISTRO	DE	PREÇO	OBJETIVANDO,	AQUISIÇÃO	DE	CBUQ	-	CONCRETO	BETUMINOSO	
USINADO	Á	QUENTE,	ESTOCÁVEL	Á	FRIO	EM	SACO	DE	25KG,	PARA	REPAROS	NA	REDE	DE	RUAS	
E	AVENIDAS	PAVIMENTADAS	DO	MUNICÍPIO	E	DISTRITO	DE	ALVORADA	DO	SUL.	O	edital	acima	
será	disponibilizado	e	poderá	ser	obtido	através	do	site	www.alvoradadosul.pr.gov.br,	e	no	sitio	eletrônico	
http://bll.org.br.	Quaisquer	 informações	necessárias	pelo	fone	(43)	3157-1006	OU	3157-1008	ou	ainda	
pelo	 email:	 licitação@alvoradadosul.pr.gov.br.	Serão	 respeitas	 as	prerrogativas	das	Leis	Complemen-
tares	123/2006	e	147/2014.	A	abertura	das	propostas:	será	04	de	novembro	de	2020	em	seção	pública	
no	endereço	eletrônico	http://bll.org.br	as	09:00	(nove	horas)	da	manhã	(horário	de	Brasília).	Roberes	
Rivelino	da	Silva	–	Pregoeiro	02/2020.	Alvorada	do	Sul,	19	de	outubro	de	2020.
 LEIA – SÊ: 

MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL-PR
AVISO DE LICITAÇÃO

	 Comunicamos	aos	interessados	que	será	disponibilizada	a	licitação	a	seguir:	Pregão	Eletrô-
nico	nº	18/2020	com	objeto:	CONTRATAÇÃO	DE	EMPRESA	ESPECIALIZADA	PARA	O	REGISTRO	DE	
PREÇO	OBJETIVANDO,	AQUISIÇÃO	DE	CBUQ	-	CONCRETO	BETUMINOSO	USINADO	Á	QUENTE,	
ESTOCÁVEL	Á	FRIO	EM	SACO	DE	25KG,	PARA	REPAROS	NA	REDE	DE	RUAS	E	AVENIDAS	PAVI-
MENTADAS	DO	MUNICÍPIO	E	DISTRITO	DE	ALVORADA	DO	SUL.	O	edital	acima	será	disponibilizado	e	
poderá	ser	obtido	através	do	site	www.alvoradadosul.pr.gov.br,	e	no	sitio	eletrônico	http://bll.org.br.	Quais-
quer	informações	necessárias	pelo	fone	(43)	3157-1006	OU	3157-1008	ou	ainda	pelo	email:	licitação@al-
voradadosul.pr.gov.br.	Serão	respeitas	as	prerrogativas	das	Leis	Complementares	123/2006	e	147/2014.	
A	abertura	das	propostas:	será	04	de	novembro	de	2020	em	seção	pública	no	endereço	eletrônico	http://
bll.org.br	as	09:00	(nove	horas)	da	manhã	(	horário	de	Brasília).	Roberes	Rivelino	da	Silva	–	Pregoeiro	
02/2020.	Alvorada	do	Sul,	19	de	outubro	de	2020.
	 PUBLIQUE	–	SE
	 EDIFÍCIO	DA	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	ALVORADA	DO	SUL,	
 aos 20 dias de outubro de 2020

ROBERES RIVELINO DA SILVA  - PRESIDENTE 

	 II	–	Ata	de	Registro	de	Preços	n°.	81/2020,	firmado	com	RL	DE	FREITAS	PRESTAÇÃO	DE	
SERVIÇOS	–	ME,	inscrito	no	CNPJ	nº.	21.668.548/0001-84.
	 Art.	2º	-	Determinar	que	a	fiscal	ora	designada	deverá:
	 I	-	Zelar	pelo	fiel	cumprimento	da	Ata	de	Registro	de	Preços,	anotando	em	registro	próprio	
todas	as	ocorrências	à	sua	execução,	determinando	o	que	for	necessário	à	regularização	das	faltas	ou	
dos	defeitos	observados,	e,	submeter	aos	seus	superiores,	em	tempo	hábil,	as	decisões	e	as	providên-
cias	que	ultrapassarem	a	sua	competência,	nos	termos	da	lei;
	 II	 -	Avaliar,	continuamente,	a	qualidade	dos	serviços	prestados	e/ou	materiais	 fornecidos	
pela	CONTRATADA,	em	periodicidade	adequada	ao	objeto	da	Ata	de	Registro	de	Preços,	e	durante	o	
seu	período	de	validade,	eventualmente,	propor	a	autoridade	superior	a	aplicação	das	penalidades	legal-
mente	estabelecidas;
	 III	-	Atestar,	formalmente,	nos	autos	dos	processos,	as	notas	fiscais	relativas	aos	serviços	
prestados	e/ou	aos	materiais	fornecidos,	antes	do	encaminhamento	ao	Financeiro	para	pagamento.
	 Art.	3º	-	Dê-se	ciência	ao	servidor	designado	e	publique-se.
	 Art.	4º	-	Esta	Portaria	entra	em	vigor	na	data	de	sua	publicação.
	 Art.	5º	-	Revogam-se	as	disposições	em	contrário.
	 	Registre-se,	Publique-se,	Cumpra-se.
	 Edifício	da	Prefeitura	Municipal	de	Primeiro	de	Maio,	PR	
	 Em	21	de	outubro	de	2020.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita 

Gelprime investirá R$ 300 milhões em 
complexo industrial no Paraná

	 I n v e s t i m e n t o	
conta	 com	apoio	 do	Go-
verno	 do	 Estado,	 por	
meio	de	um	programa	de	
tratamento	tributário	dife-
renciado.	 Empresa	 pro-
duzirá	 colágeno	 hidroli-
sado	 e	 gelatina	 para	 as	
indústrias	farmacêutica	e	
alimentícia.	 Serão	 gera-
dos	 350	 empregos	 dire-
tos,	além	de	inúmeros	in-
diretos	ligados	à	logística	
e insumos.
	 A	 Gelprime,	
empresa	 do	 grupo	 Van-
couros, anunciou nes-
ta	 terça-feira	 (20)	 um	
investimento de cerca 
de	 R$	 300	 milhões	 em	
um	 complexo	 industrial	
em	 Ibiporã,	 no	 Norte	 do	
Paraná.	 Serão	 gerados	
350	 empregos	 diretos,	
além	 de	 inúmeros	 indi-
retos	 ligados	 à	 logística	
e	 insumos.	A	 companhia	
produzirá	 nessa	 planta	
colágeno	 hidrolisado	 e	
gelatina	 para	 as	 indús-
trias farmacêutica e ali-
mentícia.
 O investimen-
to	 conta	 com	 apoio	 do	
Governo	 do	 Estado,	 por	
meio	de	um	programa	de	
tratamento	tributário	dife-
renciado. A assinatura do 
acordo	com	a	Secretaria	
da	 Fazenda	 aconteceu	
no	Palácio	Iguaçu	e	con-
tou	 com	 a	 participação	
do	 governador	 Carlos	
Massa	 Ratinho	 Junior	 e	
do	presidente	da	empre-
sa,	 Edson	 Vanzella	 Pe-
reira	de	Souza.
	 O	 aporte	 está	
dividido em duas eta-
pas.	A	primeira	prevê	 in-
vestimento	 de	 R$	 186,8	
milhões	 para	 produzir	
gelatina,	 fase	 que	 deve	
gerar	 150	 empregos	 di-
retos	e	que	 foi	aprovada	
no	 protocolo	 de	 adesão	
com	 apoio	 do	 Estado.	
O barracão começou a 
ser	 construído	 em	 abril	
deste	ano,	com	previsão	
de	 inauguração	para	no-
vembro de 2021.

	 Em	 seguida	
a	Gelprime	 começa-
rá	 a	 construção	 da	
fábrica	 de	 colágeno	
para	 atender	 as	 in-
dústrias	 farmacêuti-
cas	brasileiras	e	glo-
bais.	 A	 estratégia	 é	
aproveitar	melhor	os	
subprodutos	 da	 in-
dústria	 do	 couro	bo-
vino,	 como	 raspas,	
aparas	 e	 recortes,	
fechando a cadeia 
produtiva	 de	 forma	
sustentável,	 sem	
descartes.
	 O	 governa-
dor disse que esse 
investimento atende 
algumas	 das	 prio-
ridades estaduais 
na economia, como 
atração	de	indústrias	
de transformação, 
geração	 de	 empre-
gos	 qualificados	 no	
Interior	 e	 potencial	
de desenvolvimento 
de	 novos	 negócios.	
“Nosso	 maior	 obje-
tivo	 é	 gerar	 empre-
gos.	 Isso	 melhora	 a	
vida	das	pessoas	de	
maneira	 automáti-
ca.	E	a	Gelprime	vai	
chegar	 em	 produtos	
finais	 com	 alta	 tec-
nologia,	 muita	 pes-
quisa	 e	 ciência	 por	
trás.	 Vai	 pegar	 uma	
matéria-prima	 bru-
ta e transformar em 
produtos	 com	 altos	
valores	 agregados”,	
afirmou	 Ratinho	 Ju-
nior.	“É	a	indústria	de	
transformação que 
queremos”.
	 O	 governa-
dor	 também	 desta-
cou	 que	 o	 Paraná	
vem do maior cres-
cimento industrial 
do	 País	 em	 2019,	
com indicativo de 
recuperação	 desses	
números	 em	 2020,	
e de três meses com 
saldo	positivo	na	ge-
ração	 de	 empregos:	
junho teve resultado 

de	2.447	novas	vagas;	
julho	de	8.833;	e	agos-
to	de	17.061.	Ele	citou	
a	rapidez	da	Junta	Co-
mercial	 para	 abertura	
de	 novas	 empresas,	 o	
apoio	 aos	 pequenos	
produtores	 para	 ven-
der	 seus	produtos	 fora	
das	 divisas	 do	 Estado	
e o trabalho desenvol-
vido	 pela	 Invest	 Para-
ná,	 uma	 das	melhores	
agências	de	atração	de	
negócios	 da	 América	
Latina, como motivos 
para	atrair	esses	negó-
cios.
	 “O	 objetivo	 é	
ampliar	 os	 investimen-
tos	 no	 Estado	 de	 ma-
neira	estratégica.	A	 re-
gião	Norte	tem	crescido	
muito. Londrina, Cam-
bé,	 Rolândia,	 Ibiporã	
e	 Arapongas	 têm	 uma	
grande	 estrutura	 para	
atender as necessida-
des dos investidores. 
Queremos	 apoiar	 esse	
crescimento levando 
mais infraestrutura e 
desenvolvimento so-
cial”,	acrescentou	Rati-
nho	Junior.
	 Segundo	 o	
diretor-presidente	 da	
Invest	 Paraná,	 Edu-
ardo	 Bekin,	 a	 expec-
tativa	 é	 pela	 atração	
de	 novas	 empresas	
na	 região	 a	 partir	 des-
se	 investimento	 de	 R$	
300	 milhões.	 “É	 uma	
empresa	de	ponta,	que	
gera	 emprego	 qualifi-
cado, e junto com ela 
trabalhamos a cadeia 
produtiva.	 As	 empre-
sas que trabalham no 
entorno vêm junto com 
um	aporte	desse	tama-
nho. Hoje trabalhamos 
buscando	empregos	de	
qualidade	 para	 gerar	
mais	rentabilidade	para	
os	 paranaenses”,	 des-
tacou.

PROJETO
	 A	 empresa	
Gelprime	 pertence	 ao	
grupo	Vancouros,	tradi-
cional no ramo de cur-
timento de couros no 
País.	É	uma	companhia	
de	 origem	 paranaense	
e	 que	 emprega	 atual-
mente	1,4	mil	 pessoas	
no	 Estado,	 com	 previ-
são de alcançar 2,1 mil 
com	 os	 350	 empregos	
desse	 novo	 complexo	
e as 400 contratações 
na	planta	de	manuseio	
do	 couro	 para	 reves-
timento de bancos de 
automóveis,	 móveis	 e	
calçados	em	Rolândia.
	 A	 primeira	 fá-
brica	 terá	 capacidade	
para	 produzir	 7	mil	 to-
neladas	de	gelatina	por	
mês.	 A	 segunda	 eta-
pa,	 da	 transformação	
em	 colágeno,	 que	 é	
um	 produto	 com	 mais	
tecnologia	 agregada,	
vai	atingir	um	mercado	
em	alta	 no	Brasil	 e	 no	

mundo.	 A	 empresa	
desenvolveu um sis-
tema	 para	 romper	
o	 colágeno	 da	 ge-
latina	 para	 atender	
as necessidades de 
absorção	 do	 corpo	
humano.	 O	 coláge-
no	 hidrolisado	 é	 um	
suplemento	 alimen-
tar	 extraído	 da	 car-
tilagem	 bovina	 que	
proporciona	 firmeza	
e	elasticidade	à	pele,	
combatendo o enve-
lhecimento	 e	 a	 flaci-
dez.
	 “Queremos	
trabalhar com o cou-
ro	do	frigorífico	até	a	
ponta	 final,	 tornando	
a cadeia toda sus-
tentável.	 O	 couro	
tem	várias	utilidades,	
dos revestimentos 
dos bancos de auto-
móveis	a	componen-
tes	 de	 lubrificantes	
de	 brocas	 para	 per-
furação	de	poços	de	
petróleo.	E	um	deles	
é	 a	 proteína.	 Nos-
sa	 estratégia	 nesse	
momento	 é	 migrar	
parte	 da	 produção	
para	 esse	 foco	 para	
atender um mercado 
que	 cresce	 vertigi-
nosamente”,	 afirmou	
Edson	Vanzella.
	 Entre	 as	
prioridades	 da	 em-
presa	 estão	 atender	
o	 mercado	 de	 gela-
tinas	 para	 remédios/
comprimidos,	 o	 que	
facilita	 a	 digestão,	 e	
a	 venda	 para	 gigan-
tes da alimentação, 
como	a	Nestlé	Kraft,	
Heinz	e	Pepsico.
	 O	 projeto	
começou a sair do 
papel	 há	 quase	 dois	
anos, quando a em-
presa	procurou	o	Pa-
raná	 e	 várias	 outras	
unidades da federa-
ção com o objetivo 
de	 implantar	 o	 com-
plexo	 industrial.	 Na	
época,	 o	 Governo	
do	 Estado	 deu	 aval	
para	 o	 negócio,	 se	
comprometendo	 a	
ajustar os termos do 
investimento ao lon-
go	 do	 processo	 de	
construção.	“Quando	
começamos	 o	 proje-
to	não	tínhamos	tem-
po	 para	 esperar	 as	
negociações.	 O	 go-
vernador nos deu a 
palavra	e	apostamos	
nessa	 garantia.	 Isso	
nos ajuda a acreditar 
cada	vez	mais	no	Es-
tado”,	complementou	
o	 presidente	 da	 em-
presa.

REGIÃO
Nos	 últimos	 meses	
a	 região	 de	 Londri-
na assistiu diversos 
anúncios	 de	 investi-
mentos	 importantes	
para	o	Paraná,	como	
o	 novo	 frigorífico	 da	

Lar	em	Rolândia	(1,9	mil	
empregos),	uma	indústria	
de alimentos e um novo 
Centro de Distribuição do 
Grupo	Muffato	 em	Cam-
bé	 (1,5	mil	 empregos)	 e	
a	 fábrica	 de	 elevadores	
e escadas rolantes Atlas 
Schindler	 em	 Londrina	
(mil	empregos).	Também	
faz	 parte	 dessas	 con-
quistas a nova Cidade 
Industrial	 de	 Londrina,	
complexo	 de	 90	 lotea-
mentos	 que	 recebeu	 R$	
23,9	 milhões	 de	 investi-
mento	do	Estado.
	 “A	 gestão	 es-
tadual tem focado na 
descentralização	 da	 in-
dústria.	 Quem	 ganha	 é	
a	 população.	 Estamos	
preparando	 a	 infraes-
trutura	 para	 atrair	 esses	
negócios,	o	que	fortalece	
a	 Região	 Metropolitana	
de	 Londrina	 e	 a	 própria	
cidade.	 Quando	 a	 em-
presa	faz	a	sondagem	do	
investimento, ela leva es-
ses fatores em conside-
ração”,	 arrematou	 a	 co-
ordenadora	 regional	 de	
Londrina da Casa Civil, 
Sandra	 Moya.	 “A	 região	
Norte	 tem	 trabalhado	
muito	 para	 atrair	 empre-
sas	com	esse	porte”.
 Ao todo, mais de 
20	 empresas	 ou	 indús-
trias estão se instalando 
ou	em	fase	de	ampliação	
em	 Ibiporã,	 segundo	 a	
prefeitura.	 A	 expectativa	
para	os	próximos	meses	
é	 de	 que	 pelo	 menos	
1,2	 mil	 novos	 empregos	
sejam	 gerados	 no	 curto	
prazo.	 O	 setor	 industrial	
representa	 20,3%	 do	
Produto	 Interno	 Bruto	
(PIB)	da	cidade.

PRESENÇAS
	 Estiveram	 pre-
sentes na assinatura o 
vice-governador	 Darci	
Piana;	 o	 diretor	 de	Ope-
rações	 do	 Banco	 Regio-
nal de Desenvolvimento 
do	Extremo	Sul	 (BRDE),	
Wilson	Bley	Lipsi;	o	dire-
tor-presidente	 da	 Com-
pagás,	 Rafael	 Lamastra;	
os	 deputados	 estaduais	
Tercílio	Turini,	Cobra	Re-
pórter	 e	 Evandro	 Araú-
jo;	o	diretor	de	Assuntos	
Econômico-Tributários	
da	 Secretaria	 da	 Fazen-
da,	Gilberto	Calixto;	e	os	
diretores	 do	 grupo	 Vini-
cius	 Vanzella	 (adminis-
trativo),	 Maurício	 Leite	
(vendas)	e	Elson	Martins	
(industrial).

Fonte: www.aen.pr.gov.


