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RICARDO 
BARROS É 
RÉU POR 
SUSPEITA 
DE PROPINA

O líder do governo 
Bolsonaro na Câ-
mara dos Depu-

tados, deputado federal 
Ricardo Barros (PP-PR) é 
réu em processo que tra-
mita na 3ª Zona Eleitoral 
de Curitiba, após denún-
cia de que teria cobrado 
propina para viabilizar a 
compra pela Companhia 
Paranaense de Energia 
(Copel) de duas usinas 
eólicas pertencentes à 
Galvão Engenharia na 
época em que foi secretá-
rio estadual de Indústria 
e Comércio, entre 2011 e 
2014. As usinas estão lo-
calizadas no Rio Grande 
do Norte.

As investigações são 
um desdobramento da 
Operação Lava Jato e ini-
ciaram após delação pre-
miada de Dario Queiroz 
Galvão Filho, ex-presi-
dente da Galvão partici-
pações, que declarou ter 
repassado R$ 5 milhões 
a Barros para que ele o 
ajudasse no negócio. Se-
gundo o delator, R$ 1,55 
milhão teriam sido entre-
gues em espécie e R$ 3,53 
milhões em doações elei-
torais ao diretório nacio-
nal do PP.

O caso estava sendo 
investigado pelo Grupo 
de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Orga-
nizado (Gaeco), que, em 
setembro do ano passado, 
chegou a cumprir manda-
dos de busca e apreensão 
em escritórios de Bar-
ros, tudo sob a jurisdição 
da 12ª Vara Criminal de 
Curitiba. Em fevereiro 
deste ano, no entanto, a 
2ª Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Es-
tado do Paraná suspendeu 
as investigações na esfera 
da Justiça Estadual, de-
terminando a remessa do 
caso para a Justiça Eleito-
ral, atendendo a pedido da 
defesa de Barros.

Em nota, Ricardo Bar-
ros negou o crime e acu-
sou o Ministério Público 
de perseguição.

Roger Pereira
Gazeta do Povo

COMUNICADO
 

A empresa VS SERVIÇOS E MÃO DE OBRA LTDA solicita 
o comparecimento do seu funcionário JOÃO HENRIQUE 
ALVES DE DEUS em seu local de trabalho situado na 
RUA PROFESSOR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE 
SOUZA N° 5300, CAMPO COMPRIDO, CURITIBA PR, 
impreterivelmente no prazo de 48 horas, para tratar de 
assuntos de seu interesse.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÕES.

ERS TRANSPORTES LTDA., CNPJ-05.813.343/0007-84, torna 
público que irá requerer ao  IAT, a Renovação da licença de 
operações, para armazenamento e atividades auxiliares dos 
transportes, depositos de mercadorias para terceiros. Servico 
fitossanitario e deposito de agrotoxicos e produtos perigosos., 
instalada na Av. Gabriel de Lara,numero 1622, Joao Gualberto-
CEP-83.203-550-Paranagua/Parana.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

EDERSON JOSÉ PINHEIRO COLAÇO – CPF nº 034.755.279-01. 

DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto 
de 2012, sua intenção de exercer cargo de membro do Comitê de Auditoria no Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, CNPJ 92.816.560/0001-37.

ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação 
comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do 
Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, 
por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os declarantes podem, 
na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet)
Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas 
e para Integrantes do SPB
Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema 
Financeiro – Deorf mencionado abaixo

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro - DEORF
Gerência Técnica em Porto Alegre – GTPAL

Curitiba, 22 de novembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 08/2021
TIPO: Menor Preço

O MUNICÍPIO DE IPIRANGA, Es tado do Paraná, através da Comissão de Licitação, 
nomeada pela Portaria n°. 189/2021, com a devida autorização expedida pelo Prefeito 
Municipal, o Senhor Douglas Davi Cruz, e de conformidade com a Lei Federal n°. 8666/93, 
suas alterações e demais legislações aplicáveis, COMUNICA aos interessados que se 
encontra instaurada a licitação na modalidade Tomada de Preços n°. 08/2021, conforme 
abaixo especificada:
OBJETO: Execução sob o regime de empreitada a preços globais, dos serviços 
necessários à realização de substituição do telhado do prédio da Escolar Rural Municipal 
Roberto Hecke, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
DATA DA ABERTURA E JULGAMENTO: 14/12/2021 (quatorze de dezembro de 2021), 
às 09:00 (nove horas).
O Edital na íntegra, seus anexos, encontra-se à disposição dos interessados na Prefeitura 
Municipal de Ipiranga-PR - Sala do Departamento de licitação, à Rua XV de Novembro, 
n.º 545 , Centro, junto à Comissão de Julgamento de Licitações e site: www.ipiranga.
pr.gov.br.
Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos através do fone: (042) 3242-1222 e 
e-mail: licitacao@ipiranga.pr.gov.br.
Comissão de Licitações, 25 de novembro de 2021.

ELIANE GOTTEMS
Presidente da Comissão de Licitação.

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA  

COOHABIF – COOPERATIVA HABITACIONAL DO FUNCIONALISMO, pessoa 
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.113.989/0001-75, com sede 
em Curitiba, através da sua diretoria e com base nas prerrogativas estabelecidas 
em seus estatutos vem convocar uma ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA a 
se realizar NO RESIDENCIAL OLARIAS situado na Rua das Olarias, 1440, Bairro 
Santa Cândida, Curitiba-Pr, em um dos apartamentos desocupados de propriedade 
da COOHABIF ou no pátio do condomínio, caso o número de presentes não seja 
comportado no ambiente, no dia 10/12/2021 às 18:30hs com primeira chamada e 
às 19:00hs como segunda e última chamada para deliberar a seguinte ordem 
do dia: 

- FORMA DE LIBERAÇÃO dos R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) que estão 
na conta corrente do condomínio Residencial OLARIAS I que é de propriedade 
da COOHABIF ALTO BOQUEIRÃO; 

- Demais assuntos atinentes a COOHABIF e necessários para conclusão da 
documentação do empreendimento SANTA CANDIDA.         

IMPORTANTE: Todos os cooperados deverão estar munidos de documento de 
identificação com foto. Os representantes de cooperados deverão apresentar 
procuração com firma reconhecida, com poderes para representação junto a 
COOHABIF. Também deve trazer uma cópia para ficar anexo a lista de presença.  

Donizeti Golemba 
Presidente Coohabif 

Estado do Paraná
Município de Porto Amazonas

Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO - PROC ADM Nº 829/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2021 MENOR VALOR POR LOTE 

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresas para Prestações de 
Serviços mecânicos, funilaria, pintura, vidraçaria, tapeçaria, estofaria, reparos 
elétricos, alinhamento, balanceamento, entre outros, destinados à manutenção 
preventiva e corretiva dos veículos pesados, multimarcas, que compõem a frota da 
Prefeitura Municipal de Porto Amazonas– PR, pelo período de 12 (doze) meses. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS até às 17 horas do dia 08/12/2021.ABERTURA 
DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14h do dia 
09/11/2021. VALOR GLOBAL MÁXIMO: R$ 551.320,00. Pasta Técnica com inteiro 
teor do Edital e seus respectivos anexos poderão ser examinados no endereço 
acima indicado em horário de expediente ou através do site http://bllcompras.org.br/ 
e www.portoamazonas.pr.gov.br 
Informações através do telefone (42) 3256-1122 ou e-mail licitacao@portoamazonas.
pr.gov.br

Porto Amazonas, 25 de novembro de 2021.
Elias Jocid Gomes da Costa 

Prefeito Municipal 

Edital de Convocação 05/2021                        Curitiba, 26 de novembro de 2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Coordenadora Geral Adjunta, conforme deliberação de Assembleia Geral e a 
Direção Estadual do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos Estaduais 
dos Serviços de Saúde e Previdência do Paraná - SINDSAÚDE PR - no uso de 
suas atribuições legais e estatutárias, convocam as/os servidoras/es filiados ao 
SINDSAÚDE PR, para participarem da Assembleia Geral Ordinária do SindSaúde-
PR à se realizar no dia 11 de dezembro de 2021, às 08:00 horas em primeira 
convocação e às 08:30 horas em segunda convocação para tratar da pauta abaixo 
indicada. A assembleia se realizará na modalidade híbrida, qual seja, virtual e 
presencial. Na modalidade virtual, se dará através do acesso ao endereço eletrônico 
www.assembleia.sindsaudepr.org.br e na modalidade presencial no endereço 
Avenida Iguaçu 880, bairro Centro, Curitiba. Para o modo presencial devem ser 
realizadas inscrições até o dia 08 de dezembro para organização do transporte e 
da infraestrutura no local . A pauta para discussão e aprovação é a seguinte, sendo 
esta a ordem do dia: 

a) Recomposição da direção estadual;
b) Balanço financeiro, patrimonial geral e previsão orçamentária;
c) Apresentação do relatório geral de atividades políticas e sindicais;
d) Definição de pauta de reivindicação do processo de negociação;

Poderão ter acesso presencial ao local da assembleia as pessoas que apresentem 
teste negativo realizado até 48h antes do início da assembleia ou à comprovação 
de esquema vacinal da COVID- 19, tudo devidamente documentado, para fins de 
segurança sanitária.

Coordenadora Geral Adjunta

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br
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