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SEGUNDA DOSE
DA CORONAVAC

Idosos de 78 anos recebem a segunda
dose da vacina nesta terça-feira

ASecretaria Municipal 
da Saúde (SMS) di-
vulgou a atualização 

do cronograma para a apli-
cação do imunizante para 
quem recebeu a primeira 
dose de Coronavac. O cro-
nograma de reforço teve 
início na última quarta-fei-
ra. Hoje serão vacinados 
os curitibanos que têm 78 
anos completos, nascidos 
entre 1º de julho e 31 de 
dezembro. Amanhã é a vez 
dos idosos com 77 anos.

A segunda aplicação 
será por escalonamento 
de idade. De acordo com 
a SMS, idosos que tenham 
recebido a Coronavac fora 
do cronograma de aplica-
ção da primeira dose deve-
rão atentar para o intervalo 
entre a primeira e a segun-
da dose, que deve ser de no 
mínimo 21 dias e no máxi-
mo 28 dias para a segunda 
aplicação. 

“O cronograma por es-
calonamento de idade é a 
forma de distribuir o fluxo, 
evitar filas e aglomerações 

e, também, garantir o in-
tervalo adequado entre as
doses. Com exceções para
aqueles que tenham tomado
a primeira dose fora do cro-
nograma de idade”, explica a
superintendente de Gestão
da SMS, Flávia Quadros.

Para quem recebeu a
carteirinha com a anotação
de sugestão para a segunda
dose, a secretaria informa
há a possibilidade de optar
por essa data, caso esteja di-
ferente do cronograma. “O
importante é que a segunda
dose seja aplicada dentro do
prazo recomendado pelo la-
boratório fabricante de cada
vacina”, esclarece Flávia.

Quem não recebeu ou
perdeu a carteirinha pode
consultar a data da aplica-
ção e o laboratório da vaci-
na, na plataforma Saúde Já,
pelo site www.saudeja.curiti-
ba.pr.gov.br ou pelo aplicati-
vo do celular, que pode ser
baixado nas lojas virtuais
para Android e iOS.

Idosos que que tenham
sido imunizados com a pri-
meira dose da vacina pro-
duzida pelo laboratório de
Orford/Fiocruz, a Astra-
zeneca, devem aguardar a
divulgação do cronograma.
O prazo para aplicação da
segunda dose dessa vacina é
90 dias após a primeira apli-
cação.

Orientações para
a segunda dose

Para tomar a nova dose é
necessário que os familiares
dos idosos incluídos nesta
etapa os levem ao mesmo
local, de preferência onde
receberam a primeira. No
dia, o idoso deve apresentar
um documento de identi-
ficação com foto, CPF e a
carteirinha recebida na pri-
meira aplicação.

Os idosos acamados re-
ceberão a segunda dose
nas suas residências dentro
do prazo estabelecida para
a segunda aplicação, que é
entre 21 e 28 dias a contar
da primeira dose.

 78 anos completos 
nascidos entre 1º de julho 
e 31 de dezembro:
terça-feira, 6 de abril

 77 anos completos 
nascidos entre 1º de 
janeiro e 30 de junho: 
quarta-feira, 7 de abril

 77 anos completos 
nascidos entre 1º de julho 
e 31 de dezembro:
quinta-feira, 8 de abril

 76 anos completos 
nascidos entre 1º de 
janeiro e 30 de junho: 
sexta-feira, 9 de abril

 76 anos completos 
nascidos entre 1º de 
julho e 31 de dezembro: 
segunda-feira, 12 de abril

 75 anos completos 
nascidos entre 1º de 
janeiro e 30 de junho: 
terça-feira, 13 de abril

 75 anos completos 
nascidos entre 1º de julho 
e 31 de dezembro: 
quarta-feira, 14 de abril
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Hexion Química do Brasil 61.460.150/0015-78 torna público que 
recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba 
a Licença Ambiental de Operação número 19000126, válida até 
30/06/2021 para Fabricação de outros produtos químicos não 

exceto organo-minerais, situada à Rua Cyro Correia Pereira, 2525 
CIC Curitiba PR.  

NELSON DO BRASIL PEÇAS TUBULARES E TUBOS 
DE EXAUSTÃO LTDA.. Torna público que solicitou ao 
IAT, Renovação de licença de operação para  Produção 
de artefatos de aço ao carbono revestidos, pintados 
e lavados  sem linha de galvanoplastia para suas 
instalações à Av. dos Pinheirais, 675 – Araucária – PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
A PIETRO BORGO & CIA LTDA. torna publico que irá requerer do IAT – 
Instituto Água e Terra, a renovação da Licença Ambiental de Operação, 
para unidade de serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento 
em metais com linha de galvanoplastia, situada a Rua Alvorada do Sul, 
374 – bairro Emiliano Perneta, CEP 83.324-340 – Pinhais – Paraná.

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23/21
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA 
TESTE DE COLESTEROL, TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA E LANCETAS DE 
PUNÇÃO PARA O SESC PARANÁ. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 16 DE ABRIL DE 
2021. HORÁRIO: ÀS 09H00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
O Instrumento Convocatório e seus Anexos estão à disposição das empresas interessadas 
no site do SESC PARANÁ www.sescpr.com.br/sesc-parana/licitacoes/ e também no site do 
Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br. 

Curitiba, 06 de abril de 2021. DARCI PIANA. Presidente.

5ª REGIÃO MILITAR
CURITIBA
PARANÁ

Nº Processo: 64154.009013/2021-14. Pregão Eletrônico SRP Nº 00002/2021 - 
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o Quantitativo de Subsistência 

 Edital: 06/04/2021 das 08h30 
às 11h30. Endereço: Rua 31 de Marco, S/n Pinheirinho, cep:82590-300  - Curitiba/
PR ou https://www.gov.br/compras/edital/160219-5-00002-2021. Entrega das 
Propostas:a partir de 06/04/2021 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura 
das Propostas: 16/04/2021 às 08h30 no site www.gov.br/compras.

Ordenador de Despesa

AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021.

O MUNICÍPIO de Paranavaí/Pr, torna público que às 09:30 horas do dia 22 de Abril 
de 2021, na Diretoria de Compras da Prefeitura do Município de Paranavaí - Rua 
Getúlio Vargas, 900, centro, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do 
tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – 

OBJETO QUANTIDADE VALOR TOTAL PRAZO
VEÍCULO PICK UP 01    R$ 69.790,00 60 DIAS

ser solicitados junto ao Pregoeiro na Diretoria de Compras da Prefeitura do 
Município de Paranavaí, Paraná, Brasil - Telefone: (044) 3421-2323 -  E-mail 
compras@paranavai.pr.gov.br. A Pasta  Técnica,  com  o  inteiro  teor  do  Edital  

endereço Rua Getúlio Vargas, 900, centro, das 08:00 às 14:00 horas.

Paranavaí, 05 de abril de 2021.

NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA
DIRETORA DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº 003/2021 - FCC

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de monitoramento eletrônico, com locação dos equipamentos, 
instalação e manutenção nas unidades da Fundação Cultural de Curitiba.
PROPOSTAS: 16/04/2021 – 14h às 15h. 
LANCES: 16/04/2021 – 15h05 às 15h30.
O EDITAL está disponível no portal de compras: www.e-compras.curitiba.
pr.gov.br.
Curitiba, 05 de abril de 2021.

 Aline Rosa Novaes Antunes 
Pregoeira

RPC LAB SISTEMAS S.A.
CNPJ/MF N°: 09.366.594/0001-23

NIRE: 41300074305
EXTRATO DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A totalidade dos acionistas da RPC LAB SISTEMAS S.A., com sede na 
Rua Mamoré, nº 753, Mercês, em Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80810-
080, em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de março de 2021, 
deliberou reduzir o capital social para restituir aos acionistas, nos termos do 
art. 173 e 174 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, no montante de R$490.000,00, 
sem o cancelamento de ações representativas do capital social, mantendo-se 
inalterado o número de ações detidas pelos acionistas da Companhia. O valor 
por ação a ser restituído aos acionistas será de R$0,000481326. Considerando a 
redução, o novo capital social passará a ser de R$909.587,08, representado por 
1.018.021.000 ações. Curitiba, 16 de março de 2021.

Guilherme Doring da Cunha Pereira
Diretor Vice Presidente
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