
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
19/01/22..................R$ 162,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
19/01/22..................R$ 91,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
19/01/22..................R$ 90,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Hoje, o tempo abafado mantém o 
cenário de instabildade sobre o Paraná.
Chuvas são previstas sobre as diversas 
regiões paranaenses, preferencial-
mente a partir do período da tarde, 
ocorrendo de forma rápida e localizada. 
Mínima:  20°C em Curitiba
Máxima: 31°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Saúde divulga mais 481 
casos e 28 óbitos de 

H3N2 no Paraná
 A Secretaria de 
Estado da Saúde confirmou 
nesta terça-feira (18) mais 
481 casos e 28 óbitos pela 
infecção da H3N2 (um tipo 
do vírus Influenza A) no Pa-
raná. Agora, o Estado soma 
1.313 confirmações e 40 
mortes em 187 municípios.
 Os diagnósticos 
estão sendo monitorados 
e contabilizados desde de-
zembro do ano passado, 
quando a doença come-
çou a circular no Estado de 
maneira atípica. Na última 
semana o Paraná decretou 
situação de epidemia de 
H3N2.
 “Nesta época não 
costumávamos registrar 
a circulação do vírus da 
Influenza de maneira tão 
intensa, geralmente isso 
ocorre no inverno. No último 
ano tivemos uma baixa ade-
são na vacinação contra 
a influenza e isso pode ter 
colaborado para o aumento 
da transmissão da doença”, 
alertou o secretário de Esta-
do da Saúde, Beto Preto.
 Todos os anos o 
Ministério da Saúde realiza 
campanhas nacionais de 
imunização contra a gripe 
Influenza. Somente no ano 
passado, o Paraná rece-
beu 5.165.200 vacinas. Até 
agora, 449.330 doses ainda 
estão disponíveis nos muni-

cípios.
 “Contamos com 
o apoio das equipes mu-
nicipais para fazer essa 
vacina chegar até o braço 
dos paranaenses. Mesmo 
que seja da campanha pas-
sada, a imunização contra 
a gripe protege da maioria 
dos vírus circulantes e au-
menta a imunidade contra 
a doença”, acrescentou o 
secretário.

MEDICAMENTOS
 Somente neste 
mês, o Estado já descentra-
lizou 556,4 mil cápsulas do 
medicamento Oseltamivir 
(Tamiflu) para tratamento da 
doença. A Secretaria aguar-
da ainda um novo envio de 
medicamentos do Ministério 
da Saúde.

ÓBITOS
 Os óbitos envol-

Laboratório Central do Estado - Foto: Geraldo Bub-
niak/AEN

vem 15 mulheres e 13 
homens com idades que 
variam de 19 a 100 anos 
e foram registrados nos 
municípios de Almirante 
Tamandaré (2), Alto Piquiri 
(1), Bituruna (2), Cantagalo 
(1), Colombo (1), Curitiba 
(3), Engenheiro Beltrão (1), 
Fazenda Rio Grande (1), 
Ipiranga (1), Londrina (1), 
Maringá (1), Nova Laran-
jeiras (1), Palmeira (1), Pa-
ranaguá (3), Paranavaí (1), 
Pinhais (1), Ponta Grossa 
(2), Realeza (1), São José 
dos Pinhais (1), São Miguel 
do Iguaçu (1) e Toledo (1). 
As mortes ocorreram entre 
os dias 30 de dezembro 
de 2021 e 18 de janeiro de 
2022.

Fonte: Agência Estadual de 
Notícias.

Governador regulamenta lei que dá mais 
transparência e sustentabilidade às contratações

 O governador Car-
los Massa Ratinho Junior 
assinou na segunda-feira 
(17) o decreto ( 10.086/2022 
) que regulamenta, no âm-
bito estadual, a nova Lei de 
Licitações e Contratos (Lei 
nº 14.133/21). O Paraná 
foi o primeiro estado a re-
gulamentar a nova legisla-
ção, promulgada em 01 de 
abril de 2021 pelo governo 
federal e que ajuda a esta-
belecer as normas gerais 
de licitação e contratação 
para as administrações pú-
blicas federais, estaduais e 
municipais. 
 A iniciativa tem o 
objetivo de promover um 
ambiente íntegro e confiá-
vel para as novas negocia-
ções, assegurar o alinha-
mento das contratações ao 
planejamento estratégico 
e às leis orçamentárias e 
promover maior eficiência, 
efetividade e eficácia nas 
contratações de obras e 
serviços pelo Governo do 
Estado. 
 “O Paraná sai na 
frente para tornar mais 
transparentes e idôneos 
os processos de licitação 
de obras e projetos e a con-
tratação de bens e serviços 
pelos órgãos e entidades 
estaduais”, afirma o gover-
nador. “Nosso compromis-
so com a população sem-
pre foi tornar o Paraná um 

estado moderno, fazendo 
o melhor uso da máquina 
e do dinheiro públicos”. 
 “O decreto é im-
portante porque traz no-
vidades, moderniza as 
contratações públicas em 
todos os sentidos, desde 
procedimentos, aquisi-
ções e serviços. É preciso 
regulamentar, dizer como 
vai utilizar, quais são seus 
limites e possibilidades”, 
disse o procurador Hamil-
ton Bonatto, coordenador 
do Consultivo da PGE. 
“Fizemos esse decreto 
para que o Estado possa 
usar o quanto antes e ter 
ganhos para melhorar as 
licitações e contratos, em 
busca de maior economia 
e eficiência”.
 Além das licita-
ções e contratações, o 
decreto do Governo do 
Paraná também trata da 
aquisição e incorporação 
de bens ao patrimônio pú-
blico estadual e dos proce-
dimentos para intervenção 
estatal na propriedade pri-
vada, entre outros temas. 
 A lei federal inci-
de sobre as administra-
ções diretas, autarquias e 
fundações da União, dos 
estados, municípios e do 
Distrito Federal. Porém, se-
gundo o decreto estadual, 
os órgãos do Legislativo e 
do Judiciário, o Tribunal de 

Governador regulamenta nova Lei de Licitações, que traz mais transparência e 
integridade às contratações estaduais. Foto: Gilson Abreu/AEN e José Fernando 

Ogura/AEN.

Contas, o Ministério Públi-
co e a Defensoria Pública 
também poderão aderir à 
regulamentação.

DO QUE TRATA 
 O decreto trata 
de temas como a descri-
ção das competências dos 
agentes que assumem 
as funções essenciais 
para as licitações e con-
tratações públicas, além 
dos procedimentos para 
licitação de bens, serviços 
em geral, obras, serviços 
de engenharia, locações, 
alienações, entre outros 
aspectos.
 Segundo o texto, a 
partir de agora, os órgãos 
e entidades da adminis-
tração pública estadual 
são responsáveis pelas 
contratações e devem im-
plementar processos e 
estruturas, inclusive de 
gestão de riscos e contro-
les internos, para avaliar, 
direcionar e monitorar os 
processos licitatórios e os 
respectivos contratos. 
 Além disso, a re-
gulamentação também 
prevê que as contratações 
realizadas pelos órgãos 
estaduais devem ser pla-
nejadas e projetadas cen-
tradas no desenvolvimento 
sustentável. A ideia é que 
haja um equilíbrio entre o 
desenvolvimento econô-
mico, a preservação do 

Em menos de 24h, Saúde 
distribui 636 mil vacinas 

para crianças, adolescentes 
e adultos

 A Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa) 
descentralizou nesta terça-
-feira (18), via terrestre, 
mais 636.718 vacinas con-
tra a Covid-19, e 450 mil 
testes rápidos de antígeno. 
Os imunizantes são desti-
nados à complementação 
da primeira dose (D1), com 
3.204, segunda dose (D2), 
com 234.402, e dose de 
reforço (DR), com 332.802, 
requisitados pelos mu-
nicípios, e que desem-
barcaram no Paraná pela 
manhã.
 As 65.500 doses 
infantis do segundo lote, 
que foram enviadas pelo 
Ministério da Saúde na 
noite de segunda-feira (17), 
também foram distribuídas 
para as Regionais em me-
nos de 24 horas da chegada 
em Curitiba.
 Já os testes dão 
continuidade ao Plano 
Nacional de Expansão da 

Sesa descentraliza mais vacinas para crianças, pessoas acima de 12 anos e 450 
mil testes rápidos. Foto: SESA

Testagem para a Covid-19 
e são indicados para mo-
nitorar a situação epide-
miológica no Paraná. As 
remessas estão sendo re-
tiradas no Centro de Medi-
camentos do Paraná (Ce-
mepar) e na Coordenação 
de Material de Patrimônio 
(Comp) pelas Regionais 
de Saúde.
 “Depois da che-
gada da variante Ômicron, 
notamos um aumento na 
procura pela vacinação, 
até mesmo de paranaen-
ses que ainda não haviam 
se vacinado. Além disso, 
também estamos descen-
tralizando mais 65.500 
doses pediátricas para dar 
continuidade à campanha 
de vacinação infantil”, afir-
mou o secretário de Estado 
da Saúde, Beto Preto.

VACINAS
 Do total dos imuni-
zantes enviados às Regio-
nais, 570.408 são da Pfi-

zer/BioNTech, sendo 3.204 
doses para D1, 234.402 
para D2 e 332.802 para do-
ses de reforço, destinados 
à população acima dos 12 
anos.
 Também foram 
distribuídas 65.500 doses 
infantis da Pfizer/BioNtech, 
além de 660 doses de refor-
ço da Janssen e outras 150 
doses D2 da CoronaVac a 
pedido de municípios.

TESTES
 O teste rápido de-
tecta o antígeno do vírus 
Sars-CoV-2, responsável 
pela infecção da Covid-19, 
por meio da coleta de amos-
tra da secreção respiratória 
(nasofaringe) e apresenta o 
resultado em aproximada-
mente 15 minutos. Desde 
outubro de 2021, mais de 
um milhão de unidades já 
foram descentralizadas.

Fonte: Agência Estadual de 
Notícias.

meio ambiente, o respeito à 
cultura e a democratização 
das políticas públicas.

CRITÉRIOS
 Entre as práticas 
e critérios sustentáveis 
que podem ser adotados, 
inclusive como critério de 
seleção na aquisição de 
bens e na contratação de 
serviços, estão questões 
como o menor impacto 
sobre recursos naturais; 
preferência para materiais, 
tecnologias e matérias-pri-
mas de origem local; maior 
eficiência na utilização de 
recursos naturais como 
água e energia; maior ge-
ração de empregos, prefe-
rencialmente com mão de 
obra local, entre outros.
 Ainda de acordo 
com o decreto, as licitações 
deverão ser realizadas 
preferencialmente online. 
Só serão permitidas de 
forma presencial a partir 
de uma comprovação da 
inviabilidade técnica ou a 
desvantagem para realiza-
ção online. As negociações 
poderão ser realizadas nas 
modalidades de disputa 
aberta, fechada ou combi-
nada. Os contratos e seus 
aditamentos serão divul-

gados no Portal Nacional 
de Contratações Públicas 
e no sítio eletrônico oficial 
do Estado do Paraná e do 
órgão ou entidade licitante.
 Os órgãos estadu-
ais também poderão con-
vocar, com antecedência 
mínima de oito dias úteis, 
uma audiência pública, 
presencial ou online, so-
bre licitação que pretenda 
realizar, com disponibiliza-
ção prévia de informações 
como estudo técnico preli-
minar e elementos do edi-
tal de licitação. Em casos 
de licitações com valores 
elevados, a realização da 
audiência pública é obriga-
tória.

GRUPOS DE TRABA-
LHO

 A Procuradoria-
-Geral do Estado (PGE) 
instituiu, no início do ano, 
sete Grupos Especiais de 
Trabalho (GETs) para ela-
borar a minuta do decreto 
estadual, que contaram 
com a participação de 36 
procuradores do Estado e 
de advogados da PGE.  A 
coordenação dos trabalhos 
foi feita pelo procurador 
Hamilton Bonatto, coor-
denador do Consultivo da 

PGE. 
 Foram elaborados 
734 artigos, divididos em 
nove títulos: disposições 
gerais; compras e presta-
ção de serviços em geral; 
obras e serviços de enge-
nharia; bens imóveis; tec-
nologia da informação e de 
comunicação; contratação 
de soluções inovadoras; 
convênios e termos de 
cooperação; meios alter-
nativos de prevenção e re-
solução de controvérsias; 
e as disposições finais e 
transitórias.
 A procuradora-
-geral do Estado, Letícia 
Ferreira da Silva, destaca 
o trabalho feito em tempo 
recorde pelos GETs, que 
embasaram o decreto de 
413 páginas. “O resultado 
desse trabalho foi alcança-
do pela extrema dedicação 
e inquestionável compe-
tência dos procuradores 
do Estado que integraram 
os grupos de trabalho co-
ordenados pelo procurador 
Hamilton Bonatto. Houve 
muita celeridade na con-
fecção da minuta”, ressalta.

Fonte: Agência Estadual 
de Notícias.
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