
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
23/04/21..................R$ 162,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
23/04/21..................R$ 94,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
23/04/21..................R$ 89,00

Fonte: Seab/Deral/DEB

jornal da cidade . edição 2365 . 23 de Abril de 2021

Fundado em 20 de fevereiro de 2000 • Jornalista Responsável Getulio V Soares • Registro Profissional MTB 10776/PR
Sexta-feira, 23 de Abril de 2021 • ANO XIX • Edição N°. 2365 • R$ 2,00

• O dia esta começando gelado entre as 
regiões centro-sul, sul e Região Metropo-
litana de Curitiba, onde os termômetros 
registram temperaturas abaixo de 10 ºC. 

Mínima:  10°C em Curitiba
Máxima: 28°C em Londrina

Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Ação solidária na Celepar arrecada mais de 700 livros
 A ação solidária chamada Liberte seu livro, 
realizada na Celepar na terça-feira (20), arrecadou mais 
de 700 livros, que serão destinados ao Projeto Pegaí 
Leitura Grátis, criado em Ponta Grossa, que recebe a 
doação de livros e os disponibiliza a novos leitores em 
locais públicos.
 A iniciativa da Celepar foi realizada em alusão 
ao Dia Mundial do Livro, celebrado nesta sexta-feira 
(23).
 O presidente da Celepar, Leandro Moura, fez 
um reconhecimento à adesão e participação no proje-
to. “Agradeço, em nome dos leitores que vão receber 
novas histórias em suas vidas. Dessa forma, provamos 
que é possível realizar iniciativas gratuitas e que pro-
movem solidariedade, um livro em sua estante pode 
render outros capítulos na casa de outras pessoas”, 
afirmou.

DIA MUNDIAL DO LIVRO
 Celebrado em 23 de abril, o Dia Mundial do 
Livro é um tributo aos escritores Miguel de Cervantes, 
Inca Garcilaso de la Vega e William Shakespeare. Esta 
comemoração homenageia leitores, tradutores, edito-
res e todos aqueles envolvidos com o livro. É também 
a oportunidade de celebrar o autor, não apenas como 
artista, mas como detentor de direitos legais sobre suas 

obras.
LEITURA GRÁTIS

 OPegaí Leitura Grátis é uma iniciativa sem fins 
lucrativos, não governamental, criada em julho de 2013 
em Ponta Grossa. O projeto é mantido por um grupo 
de pessoas apaixonadas por leitura e que acreditam 
que os livros não podem ficar guardados nas estantes, 
privados de serem lidos. Fonte: www.aen.pr.gov.br/

Fonte: www.aen.pr.gov.br/

 • NR-35 - Trabalhos em Altura; 
 • NR-12 – anexo XII – Equipamentos de guindar; 
 • NR-12 – Operação de Guindauto, para 01 funcionário motorista;
 • Curso de Manutenção de Iluminação Pública;
 • NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
 Todos os certificados deverão ser emitidos por órgãos competentes creden-
ciados ao Ministério de Educação e Cultura – MEC, ou por profissional técnico legalmente 
qualificado e vinculado junto ao CREA com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica 
– ART -, exceto quando emitido por Concessionárias e Energia Elétrica subsidiada a ANEEL.
 REVOGADO j) Cópia autenticada da Apólice de seguro, que comprove a 
contratação do seguro, com cobertura de responsabilidade civil geral e apólice de seguro 
para morte e invalidez causada durante a execução dos serviços do objeto do contrato e 
comprovar que não há débitos pendentes junto à seguradora.
 REVOGADO l) Comprovação do certificado de registro cadastral (CRC) junto 
a Copel nos itens: 
 • Construção de redes elétricas por particular;
 • Projeto de Redes Elétricas;
 • Manutenção preventiva e corretiva de redes elétricas linha viva.
 REVOGADO m) Comprovar possuir veículo caminhão de grande porte 
equipado com cesto aéreo isolado, com altura com requisitos para atendimento ao Anexo 
XII da NR 12, comprovado através de ART do engenheiro mecânico responsável pela 
instalação. O equipamento deverá seguir as normas, atendendo a portaria SIT n° 293, 
de 08 de dezembro de 2011. Este poderá ser substituído por contrato de locação deste 
equipamento, pelo período de execução.
 REVOGADO n) Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, válido e que contenha 
o procedimento para descarte dos componentes que fazem parte da Iluminação Pública, 
conforme LEI Nº 12.305 DE 02 DE AGOSTO DE 2010.
 o) Os proponentes deverão apresentar, carta garantia fornecida pelo fabricante 
de pelo menos 5 (cinco) anos para a luminárias de LED, juntamente com a documentação 
de habilitação, sob pena de desclassificação.
 Os proponentes deverão apresentar os certificados do INMETRO das lumi-
nárias de LED constantes no Termo de Referência, juntamente com a documentação de 
habilitação, sob pena de desclassificação.
 A não apresentação dos documentos referidos da HABILITAÇÃO, a empresa 
será desclassificada.

 Retifica-se:
 Data da abertura do certame:
 O MUNICÍPIO de ALVORADA DO SUL, ora denominado licitador, torna público 
que às 09h:00MIN do dia 10 de maio do ano de 2021.
 e) REVOGADO atestado (s) e/ou declaração (s) em nome da proponente, 
expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de execução de, no mínimo, 
uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior 
às solicitadas no item 04.2, em quantidade igual ou superior conforme definido a seguir:
 -Execução de projetos de redes de distribuição de média e baixa tensão (MT/
BT) em tensão igual ou superior a 13,8kV.
 -Execução de atividades de montagem de estruturas e instalação de equi-
pamentos no sistema de distribuição de energia elétrica de redes de distribuição de média 
e baixa tensão (MT/BT) em tensão igual ou superior a 13,8kV.
 -Execução de serviços de linha viva (trabalhos em redes energizadas), em 
tensão igual ou superior a 13,8kV.
 -Execução de serviços de instalação de no mínimo 100(cem) luminárias de 
LED em postes.
 f) REVOGADO declaração de responsabilidade técnica, indicando o respon-
sável técnico pela execução da obra (Modelo n° 04) até o seu recebimento definitivo pelo 
licitador,
 g) REVOGADO a declaração, acima exigida, deverá (ao) ser acompanhada de 
“Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT” do responsável (eis) técnico (s) indicado, 
emitido (s) pelo “Conselho Regional de Engenharia – CREA”, de execução de, no mínimo, 
uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior 
à solicitada;
 h) comprovação de vínculo, através de registro em carteira e ficha de registro 
ou contrato de prestação de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra e 
a proponente. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita através 
da cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.
 REVOGADO i) Comprovar no mínimo que a proponente detenha os seguintes 
cursos através do (s) seguinte (s) Certificado (s) de no mínimo 6 (seis) funcionários: 
 • Curso de Eletricista de Linhas Elétricas de Alta e Baixa Tensão;
 • NR-35 - Trabalhos em Altura; 
 • NR-12 – anexo XII – Equipamentos de guindar; 
 • NR-12 – Operação de Guindauto, para 01 funcionário motorista;
 • Curso de Manutenção de Iluminação Pública;
 • NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
 Todos os certificados deverão ser emitidos por órgãos competentes creden-
ciados ao Ministério de Educação e Cultura – MEC, ou por profissional técnico legalmente 
qualificado e vinculado junto ao CREA com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica 
– ART -, exceto quando emitido por Concessionárias e Energia Elétrica subsidiada a ANEEL.
 REVOGADO j) Cópia autenticada da Apólice de seguro, que comprove a 
contratação do seguro, com cobertura de responsabilidade civil geral e apólice de seguro 
para morte e invalidez causada durante a execução dos serviços do objeto do contrato e 
comprovar que não há débitos pendentes junto à seguradora.
 REVOGADO l) Comprovação do certificado de registro cadastral (CRC) junto 
a Copel nos itens: 
• Construção de redes elétricas por particular;
• Projeto de Redes Elétricas;
• Manutenção preventiva e corretiva de redes elétricas linha viva.
 REVOGADO m) Comprovar possuir veículo caminhão de grande porte 
equipado com cesto aéreo isolado, com altura com requisitos para atendimento ao Anexo 
XII da NR 12, comprovado através de ART do engenheiro mecânico responsável pela 
instalação. O equipamento deverá seguir as normas, atendendo a portaria SIT n° 293, 
de 08 de dezembro de 2011. Este poderá ser substituído por contrato de locação deste 
equipamento, pelo período de execução.
 REVOGADO n) Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, válido e que contenha 
o procedimento para descarte dos componentes que fazem parte da Iluminação Pública, 
conforme LEI Nº 12.305 DE 02 DE AGOSTO DE 2010.
 o) Os proponentes deverão apresentar, carta garantia fornecida pelo fabricante 
de pelo menos 5 (cinco) anos para a luminárias de LED, juntamente com a documentação 
de habilitação, sob pena de desclassificação.
 Os proponentes deverão apresentar os certificados do INMETRO das lumi-
nárias de LED constantes no Termo de Referência, juntamente com a documentação de 
habilitação, sob pena de desclassificação.
 A não apresentação dos documentos referidos da HABILITAÇÃO, a empresa 
será desclassificada.
 Fica inserido no Anexo X – Minuta do Contrato os seguintes parágrafos:
 (...)

ANEXO X - MINUTA CONTRATO SERVIÇO

 CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 i) Comprovar no mínimo que a proponente detenha os seguintes cursos 
através do (s) seguinte (s) Certificado (s) de no mínimo 6 (seis) funcionários: 
•Curso de Eletricista de Linhas Elétricas de Alta e Baixa Tensão;
 • NR-35 - Trabalhos em Altura; 
 • NR-12 – anexo XII – Equipamentos de guindar; 
 • NR-12 – Operação de Guindauto, para 01 funcionário motorista;
 • Curso de Manutenção de Iluminação Pública;
 • NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
 j) Todos os certificados deverão ser emitidos por órgãos competentes creden-
ciados ao Ministério de Educação e Cultura – MEC, ou por profissional técnico legalmente 
qualificado e vinculado junto ao CREA com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica 
– ART -, exceto quando emitido por Concessionárias e Energia Elétrica subsidiada a ANEEL.
 k) Cópia autenticada da Apólice de seguro, que comprove a contratação do 
seguro, com cobertura de responsabilidade civil geral e apólice de seguro para morte e 
invalidez causada durante a execução dos serviços do objeto do contrato e comprovar que 
não há débitos pendentes junto à seguradora.
 l) Comprovação do certificado de registro cadastral (CRC) junto a Copel nos 
itens: 
 • Construção de redes elétricas por particular;
 • Projeto de Redes Elétricas;
 • Manutenção preventiva e corretiva de redes elétricas linha viva.
 m) Comprovar possuir veículo caminhão de grande porte equipado com cesto 
aéreo isolado, com altura com requisitos para atendimento ao Anexo XII da NR 12, compro-
vado através de ART do engenheiro mecânico responsável pela instalação. O equipamento 
deverá seguir as normas, atendendo a portaria SIT n° 293, de 08 de dezembro de 2011. 
Este poderá ser substituído por contrato de locação deste equipamento, pelo período de 
execução.
 n) Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, válido e que contenha o procedimento 
para descarte dos componentes que fazem parte da Iluminação Pública, conforme LEI Nº 
12.305 DE 02 DE AGOSTO DE 2010.
 PUBLIQUE – SE
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, 
 aos 23 de abril de 2021.

ROBERES RIVELINO DA SILVA 
PRESIDENTE Biblioteca Pública do 

Paraná troca 
alimentos doados por 

livros novos
 Neste Dia Mun-
dial do Livro, a Biblioteca 
Pública do Paraná lança 
uma nova ação do projeto 
Biblioteca Solidária, volta-
da a famílias em situação 
de vulnerabilidade social 
por causa da pandemia. 
As primeiras 300 pessoas 
que doarem alimentos não 
perecíveis para as entida-
des Playing For Change, 
Gastromotiva e Projeto 
Luz, por meio da campa-
nha da BPP, recebem um 
livro novo, editado pelo 
selo Biblioteca Paraná.
 São antologias 
de autores paranaenses, 
resgates literários impor-
tantes, coletâneas com 
entrevistas publicadas no 
jornal Cândido, obras ven-
cedoras dos concursos 
promovidos pela Bibliote-
ca Pública e séries como 
Um Escritor na Biblioteca 
e Roteiro Literário.
 As três institui-
ções escolhidas pela BPP 

são conhecidas por sua 
atuação junto a comuni-
dades desassistidas. Com 
foco na música e na edu-
cação artística, a Playing 
For Change Foundation 
desenvolve 15 programas 
diferentes nas regiões 
mais carentes de diversos 
países.
 Criado há quatro 
anos, o Projeto Luz dis-
tribui marmitas no centro 
e nos bairros de Curitiba, 
além de encaminhar pes-
soas para atendimento 
médico e clínicas de rea-
bilitação. E a Gastromotiva 
combate a insegurança 
alimentar promovendo o 
apoio a empreendedores 
e cozinheiros desempre-
gados na criação de polos 
de gastronomia social.
 A ação do projeto 
Biblioteca Solidária come-
ça nesta segunda-feira 
(26). São 100 livros por 
entidade.

PREVINA-SE CONTRA A COVID-19
LAVE BEM AS MÃOS, DESINFETE-AS 
COM ÁLCOOL E  UTILIZE SEMPRE A 

MÁSCARA!


