
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
25/03/22..................R$ 189,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
25/03/22..................R$ 89,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
25/03/22..................R$ 100,00

Fonte: Seab/Deral/DEB

jornal da cidade . edição 2589 . 25 de Março de 2022.

Fundado em 20 de fevereiro de 2000 • Jornalista Responsável Getulio V Soares • Registro Profissional MTB 10776/PR
Sexta-feira, 25 de Março de 2022 • ANO XXII • Edição N°. 2589 • R$ 2,00

• O tempo segue instável em todas 
as regiões do estado nesta noite. Nas 
regiões oeste e noroeste, divisa com 
Mato Grosso do Sul e fronteira com o 
Paraguai, áreas de instabilidades atu-
am com muitas descargas elétricas. 
Mínima:  18°C em Curitiba
Máxima: 23°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

 15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO CONTRATO
 15.1. Cada NAD – Nota de Autorização de Despesa solicitando os itens re-
gistrados equivalerá a um contrato entre o licitante que tenha firmado a Ata de Registro de 
Preços e o Município de Pri-meiro de Maio, com a emissão da respectiva Nota de Empenho, 
nos termos do caput do art. 62, da Lei 8666/93.
 16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS 
REGISTRADOS: 
 16.1 - Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência 
da Ata de Registro de Preço. 
 16.2 - Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para 
menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento 
da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do 
inciso II do caput e do § 5º do art. 65 da Lei n.º 8.666, de 1993. 
 16.3 - Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do regis-
tro, a comprova-ção deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação 
dos preços inicial-mente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços 
de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data 
da apresentação da pro-posta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 
 16.4 - A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de 
dados, índices ou tabe-las oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das 
condições de mercado, envol-vendo todos os elementos materiais para fins de fixação de 
preço máximo a ser pago pela admi-nistração. 
 16.5 – O Município decidirá sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 
30 (trinta) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo. 
 16.6 - No transcurso da negociação de revisão de preços, ficará o fornecedor 
condicionado a atender as solicitações de fornecimento dos órgãos ou entidade usuários nos 
preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor negociado para 
os produtos já entregues, em caso do reconhecimento pela administração do rompimento 
do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
 16.7 - Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado 
no mercado, cabe-rá ao Município promover as necessárias negociações com o fornecedor, 
mediante as providên-cias seguintes: 
 I - Convocar o fornecedor primeiro classificado, visando a estabelecer nego-
ciação para redução dos preços originalmente registrados e a sua adequação ao praticado 
no mercado;
 II - Liberar o fornecedor primeiro classificado do compromisso assumido, se 
frustrada a negocia-ção com o mesmo;
 III - convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, 
visando a promo-ver igual negociação.
 17. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO DO CONTRATO
 17.1 O Contratante se reserva o direito de rescindir o contrato independen-
temente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
 a) Quando a sociedade contratada for dissolvida;
 b) Quando a contratada transferir no todo ou em parte, o contrato sem prévia 
anuência do contratante;
 c) Hipóteses mencionadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores,
 d) Demais hipóteses mencionadas na Lei 8666/93;
 e) A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de 
rescisão adminis-trativa prevista no art. 77, da Lei n.º 8.666/93.
 18. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORNECIMENTO DO OBJETO
 18.1. No fornecimento dos itens registrados e solicitados deverá ser observado 
o disposto no Edital de Pregão Eletrônico nº 115/2021, e seus anexos.
 19. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICIDADE
 19.1. A adjudicação e homologação equivale ao extrato da presente Ata de 
Registro de Preços que será publicado no Jornal Oficial do Município.
 20. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 20.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes 
da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais 
normas aplicáveis a espécie.
 20.2 Fica obrigado o contratado a manter, durante toda a execução do con-
trato, em compatibili-dade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
  21. DO FORO: As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no 
Foro de Primeiro de Maio, estado do Paraná, com renúncia de qualquer outro. 
 E, por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam 
este instrumen-to o Município de Primeiro de Maio, e o(s) fornecedor(es) registrado(s), na pessoa 
dos seus re-presentantes legais, que vai assinada em 02 (duas) vias de igual e teor e forma.
 Primeiro de Maio, 24 de março de 2022.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Município de Primeiro de Maio

Contratante
SA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Contratada

 GESTOR DA ATA: ____________________________
 FISCAL GERAL DA ATA: _______________________

TESTEMUNHAS:
 ___________________________
 ___________________________

Decreto  nº 5475/2022 de 24/03/2022
 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.
 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei  Orçamentária nº 794/2021 de 
21/12/2021.
 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no Or-
çamento Geral do Município, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), destinado 
ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
 Suplementação
 10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
 10.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.001.10.301.0010.2.011. Manutenção da Atenção Básica
 632 - 3.3.90.30.00.00 32494 MATERIAL DE CONSUMO       75.000,00
   Total Suplementação:                      75.000,00
  Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do créd pelo artigo anterior, na 
forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Superavit Financeiro;
 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na da publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio Paraná, em  24 de março 
de 2022.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita Municipal

LETICIA SALGADO CHICARELLI
Controle Interno

Decreto  nº 5476/2022 de 24/03/2022
 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.
 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei  Orçamentária nº 794/2021 de 
21/12/2021.
 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no 
Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 6.427,00 (seis mil quatrocentos e vinte e 
sete reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
 Suplementação
 11.000.00.000.0000.0.000. SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 11.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 11.002.08.243.0011.6.008. Proteção Social Especial - Serviços de Medidas 
   Sócio Educativas, LA e PSC, 
   Família Acolhedora, CREAS
 408 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO         6.427,00
   Total Suplementação:                         6.427,00
 Artigo 2º - Para Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações 
Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III 
da Lei Federal nº  4.320/64.
 Redução
 11.000.00.000.0000.0.000. SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 11.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 11.001.08.244.0011.2.017. Manutenção da Secretaria e Conselhos de 
   Controle Social
 398 - 4.4.90.52.00.00 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
   PERMANENTE                          4.267,00
 11.004.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
 11.004.08.241.0011.2.019. Serviço de Atendimento ao Idoso
 465 - 4.4.90.52.00.00 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
   PERMANENTE                          2.160,00
   Total Redução:                         6.427,00
 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na da publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio Paraná, em  24 de março 
de 2022.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita Municipal

LETICIA SALGADO CHICARELLI
Controle Interno

PORTARIA Nº. 5.400, DE 10 DE MARÇO DE 2022
 Súmula: Dispõe sobre a nomeação de servidores responsáveis para a ma-
nutenção do diário oficial eletrônico nos termos do decreto nº. 5.430, de 14 de janeiro de 
2022, que regulamenta a Lei Municipal nº 798/2021 que instituiu o órgão Oficial Eletrônico 
do Município de Primeiro de Maio, e dá outras providências.
 CONSIDERANDO que o Departamento de Recursos Humanos é o órgão 
responsável pela implantação e manutenção do Diário Oficial Eletrônico do Município de 
Primeiro de Maio, devendo adotar as providências técnicas e administrativas necessárias 
a boa execução dos serviços.
 CONSIDERANDO que o Diário Oficial Eletrônico do Município de Primeiro de 
Maio terá publicação todas as segundas-feiras, terças-feiras, quartas-feiras, quintas-feiras 
e sextas-feiras, até às 13 horas de cada dia, exceto nos feriados nacionais, estaduais e 
municipais, assim considerados aqueles definidos em leis da entidade respectiva ou em 
datas consideradas como não-úteis pela Administração Municipal (sábados, domingos e 
pontos facultativos).
 CONSIDERANDO que o decreto que regulamenta o diário oficial eletrônico 
dispõe que será designado 1 (um) servidor titular e 1 (um) suplente, a serem indicados pelo 
Chefe do Executivo, como operadores do sistema de inserção das publicações.
 CONSIDERANDO a necessidade de nomeação de servidores responsáveis 
pela manutenção do referido diário oficial eletrônico, bem como a organização interna do 
departamento responsável para que os serviços não sejam interrompidos, passo a resolver.
 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio – Estado do Paraná, no uso das 
atribuições resolve o que segue:
 Art. 1º. Designar os servidores, BRAZ LUIZ ANIZELLI, como operador titular do 
sistema de inserção de publicações no âmbito do Município de Primeiro de Maio e EDSON 
LUIZ ANIZELLI, como operador suplente do sistema de inserção de publicações no âmbito 
do Município de Primeiro de Maio.
 Art. 2º. Os servidores responsáveis pela inserção dos dados no sistema, deverão 
observar estritamente os termos dispostos no decreto nº. 5.430, de 14 de janeiro de 2022. 
 Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
 Gabinete da Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, aos 
dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5.414, DE 23 DE MARÇO DE 2022
 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e na conformidade do Artigo 105º, parágrafo único 
da Lei nº 183/1994, de 23/09/1994,
 R E S O L V E:
 Art. 1º Conceder a IVAN NISHIKAWA, matricula nº. 401706, portador da 
cédula de identidade RG nº. 3.976.607-0 SSP/PR, CPF nº. 675.338.769-20, JOÃO VITOR 
TEIXEIRA, matricula nº. 401675, portador da cédula de identidade RG nº. 14.158.302-6 
SSP/PR, CPF nº. 114.316.039-88 e SAMANTA FERREIRA DA SILVA, matricula nº. 401721, 
portadora da cédula de identidade RG nº. 8.407.770-4 SSP/PR, CPF nº. 048.749.339-71, 
gratificação no valor de R$ 2.424,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), a ser 
paga individualmente pelo exercício do encargo de Comissão Especial do Processo Seletivo 
destinado a seleção de estagiários, edital 01/2022.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 23 de março de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5415, DE 24 DE MARÇO DE 2022
 Designa as servidoras para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato. 
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e no Acórdão nº 1.094/2013 do Tribunal de Contas da União.
 R E S O L V E: 
 Art. 1° Fica designado os servidores Srs. Joaquim Euzébio de Souza, matrí-
cula n°. 401452, ocupante do cargo efetivo de Pedreiro e Stevie Wander Fernandes Dias, 
matrícula nº 401684, ocupante do cargo efetivo de Pedreiro, para acompanhar e fiscalizar 
a execução da Ata de Registro de Preços, referente Pregão Eletrônico n° 115/2021, cujo 
objeto consiste na contratação de empresa especializada na confecção e instalação de 
placas de inauguração a serem instaladas nas obras realizadas no município.

 I -  SA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n.º 21.347.447/0001-01

 Art. 2º - Determinar que os fiscais ora designados deverão:

 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 providências que ultrapassarem a 
sua competência, nos termos da lei;
 II - Avaliar, continuamente, a qualidade dos materiais/serviços 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 legalmente estabelecidas;
 III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas 
aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.
 Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados 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 24 de março de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

PORTARIA Nº 5417, DE 25 DE MARÇO DE 2022
 Designa o servidoro para acompanhar e fiscalizar a execução destas Atas de 
Registro de Preços. 
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e no Acórdão nº 1.094/2013 do Tribunal de Contas da União.
 R E S O L V E: 
 Art. 1° Fica designado os servidor Sr. Hedis Cardoso Sobrinho, matrícula n°. 
400932, ocupante do cargo efetivo de Borracheiro, para acompanhar e fiscalizar a execu-
ção das Atas de Registro de Preços, referente Pregão Eletrônico n° 08/2022, cujo objeto 
consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recapagem 
e vulcanização de pneus.
 I – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2022 - DENIPOTTI & DENIPOTTI 
COM. E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA., CNPJ: 03.050.725/0001-82
 II - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 - INDUSTRIA E COMERCIO 
MUT. PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 58.619.644/0001-42
 III - J. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 -  P. BELEZE EPP - CNPJ: 
54.054.937/0001-79
 IV - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2022 - RECAPADORA FABRICA 
DOS PNEUS LTDA - CNPJ: 04.895.855/0001-89
 Art. 2º - Determinar que os fiscais ora designados deverão:
 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 providências que ultrapassarem a sua competência, nos 
termos da lei;
 II - Avaliar, continuamente, a qualidade dos materiais/serviços 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 legalmente estabelecidas;
 III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas 
aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.
 Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados 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 25 de março de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

PORTARIA Nº 5418, DE 25 DE MARÇO DE 2022
 Designa as servidoras para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato. 
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e no Acórdão nº 1.094/2013 do Tribunal de Contas da União.
 R E S O L V E: 
 Art. 1° Fica designada as servidoras Sras. Celia Aparecida Gimenes, matrícula 
n°. 401054, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Administrativos e Cristina da 
Silva Quirino Martins, matrícula nº 401542, ocupante do cargo efetivo de Professor, para 
acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, referente Pregão Eletrônico n° 15/2022, 
cujo objeto consiste na prestação de serviços de transporte escolar rural para o município 
de Primeiro de Maio.
 I -  Contrato nº 27/2022 – TRANSPARKLIMP EIRELI - CNPJ: 06.320.125/0001-25.
 Art. 2º - Determinar que as fiscais ora designadas deverão:
 I - Zelar pelo fiel cumprimento do Contrato, 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 providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;
 II - Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CON-
TRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do Contrato, e durante o seu período 
de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades 
legalmente estabelecidas;
 III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas 
aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.
 Art. 3º - Dê-se ciência as servidoras designadas 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 25 de março de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PORTARIA Nº 5.419, DE 25 DE MARÇO DE 2022
 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais,
 Considerando a programação de gozo de férias do Sr. Roberto Galiardo Costa, 
ocupante do cargo em comissão de Secretário de Fazenda, para o período de 24/03/2022 
a 07/04/2022, referente ao período aquisitivo de 02/10/2019 a 01/10/2020;
 R E S O L V E:
 Art. 1º Designar a servidora GABRIELA MARTELOZO DE OLIVEIRA, portadora 
da cédula de identidade RG nº. 12.528.774-3 SSP/PR, CPF nº. 108.370.379-05, ocupante do 
cargo em comissão de Chefe de Gabinete, grupo ocupacional assessoramento superior, do 
Plano de Cargos e Salários desta municipalidade, para exercer cumulativamente o cargo de 
Secretário de Fazenda, no período de 24/03/2022 a 07/04/2022, em substituição a Roberto 
Galiardo Costa, em gozo de férias.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 25 de março de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

Governo do Paraná recebe 100 novos 
monitores do Ministério da Saúde
 A Secretaria de Estado da 
Saúde recebeu nesta semana 
100 monitores Lifetouch, no va-
lor de R$ 2.415.642. Os equipa-
mentos vão ajudar a fortalecer 
as redes de saúde do Paraná, 
em especial para a recupera-
ção e tratamento dos pacientes 
acometidos pela Covid-19. O 
monitor de sinais vitais mul-
tiparamétrico é responsável 
por indicar em tempo real 
os sinais vitais do paciente, 
possibilitando o acompa-
nhamento e evolução do 
quadro clínico através de 
informações quantitativas.

 A doação acontece 
após parceria entre o Ministério 

e a empresa Lifemed, por meio do 
programa 

de Parcerias para o De-
senvolvimento Produtivo 

(PDP), que visa ampliar o acesso a medicamentos, 
produtos e equipamentos considerados estratégicos 
para o Sistema Único de Saúde.
 “Esses são equipamentos de última geração, 
com todos os recursos tecnológicos, o que será funda-
mental principalmente no cenário pós-pandemia, com 
políticas públicas voltadas para um grande número de 
paranaenses. Agradecemos imensamente esse gesto 
do Ministério da Saúde, que sempre foi um grande par-
ceiro do Estado do Paraná”, disse o diretor de gabinete 
da Sesa, César Neves, que recebeu os aparelhos na 
Coordenação de Material de Patrimônio (Comp).
 “É com grande satisfação que realizamos a 
entrega destes monitores. É mais um aceno da grande 
parceria entre o Ministério da Saúde e o Paraná. São 
aparelhos com alta capacidade tecnológica e que 
melhoram e expandem o atendimento aos pacientes, 
principalmente no pós-Covid”, reforçou a diretora do 
Departamento de Atenção Hospitalar Domiciliar e de 
Urgência do Ministério da Saúde, Adriana Melo Teixeira.

Fonte: www.aen.pr.gov.br


