
IPVA TÁ 
CHEGANDO

O Governo do Paraná 
divulgou na última 
terça-feira o calendá-

rio de pagamento do IPVA 
para o ano de 2022. Os va-
lores poderão ser quitados 
à vista ou divididos em até 
cinco parcelas mensais, com 
vencimentos em janeiro, fe-
vereiro, março, abril e maio.

A cobrança começa no 
dia 17 de janeiro de 2022, e 
o imposto é calculado com 
base no valor venal do veí-
culo. Para ônibus, microôni-
bus, caminhões e outros ve-
ículos de carga, veículos de 
propriedade de empresas lo-
cadoras e veículos movidos a 
gás natural veicular (GNV) 
devidamente regularizados 
junto ao Detran o imposto é 
de 1% sobre o valor do veí-
culo. Para os demais casos, a 
alíquota sobe para 3,5%.

Não haverá envio de bo-
leto para a casa dos contri-
buintes. As guias de paga-
mento do IPVA podem ser 
acessadas no site da Secre-
taria Estadual de Fazenda 
(Sefa), e é necessário ter em 
mãos o número do Rena-
vam – este número consta 
no Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículos 
(CRLV). As guias poderão 
ser emitidas a partir de 1º 
de janeiro de 2022, e no caso 
de pagamento a vista há um 
desconto de 3% sobre o va-
lor do imposto.

Até o fim de dezembro a 
Sefa espera concluir o cre-
denciamento das empresas 
financeiras e de pagamentos 
para que seja possível pagar o 
IPVA 2022 com cartão de cré-
dito. A fase de habilitação téc-
nica teve início nesta semana, 
e a assinatura do termo de 
credenciamento deve ser rea-
lizada nas próximas semanas.

Confira o calendário de  
pagamento do IPVA 2022

Pagamento a vista, com 
desconto de 3%:

Placas com final 1 e 2: 
17/01

Placas com final 3 e 4: 
18/01

Placas com final 6 e 6: 
19/01

Placas com final 7 e 8: 
20/01

Placas com final 9 e 0: 
21/01

Pagamento parcelado:
Placas com final 1 e 2 – 

17/01, 17/02, 17/03, 18/04 
e 17/05

Placas com final 3 e 4 – 
18/01, 18/02, 18/03, 19/04 
e 18/05

Placas com final 5 e 6 – 
19/01, 21/02, 21/03, 20/04 
e 19/05

Placas com final 7 e 8 – 
20/01, 22/02, 22/03, 22/04 
e 20/05

Placas com final 9 e 0 – 
21/01, 23/02, 23/03, 25/04 
e 23/05

Fábio Calsavara
Gazeta do Povo

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Deputado Aníbal Khury

AVISO DE LICITAÇÃO

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ, através de sua Diretoria de 
Apoio Técnico, torna pública a realização do seguinte procedimento licitatório: 

Pregão Presencial nº 041/2021
PROTOCOLO Nº 16347-30.2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns 
de engenharia em obras de manutenções preventivas e/ou corretivas, visando preservar 
o patrimônio em condições adequadas para manter as atividades da Assembleia 
Legislativa do Estado do Paraná.
DATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DISPUTA 
DE PREÇOS: 16/12/2021, às 10h00min, no Edifício do Plenário da Assembleia 
Legislativa do Estado do Paraná – ALEP, 3º Andar, Auditório Legislativo, situado na 
Praça Nossa Senhora de Salete, s/nº, CEP 80530-911, Centro Cívico, na cidade de 
Curitiba – PR. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR DESCONTO LINEAR. 
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) - 
AMPLA CONCORRÊNCIA. 
INFORMAÇÕES: a íntegra do Edital e seus Anexos poderão ser obtidos a partir 
das 17h30min do dia 02/12/2021, no sítio da ALEP – Portal da Transparência http://
transparencia.assembleia.pr.leg.br/ no link “Compras e Licitações”. Demais informações 
pelo telefone (41) 3350-4340 ou e-mail licitacao@assembleia.pr.leg.br. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 001.001.6000. 4490.5110 - Outras edificações.

Diretoria de Apoio Técnico 
Curitiba, 01 de dezembro de 2021.

MUNICÍPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: Aquisição de insumos hospitalares para atender 
a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.
O recebimento das propostas, documentos, abertura 
e disputa de preços, será exclusivamente por meio 
eletrônico, no endereço https://www.gov.br/compras/pt-
br.
Término do Prazo para Envio da Proposta e 
Documentos de Habilitação: 16 de dezembro ás 09h.
Data da sessão: 16 de dezembro de 2021 ás 09h.
O Edital, seus anexos e possíveis alterações estão 
disponíveis no site oficial do Município de Guaratuba, na 
página www.portal.guaratuba.pr.gov.br.
Formalização de Consultas: E-mail: licitacao@
guaratuba.pr.gov.br, telefone: (41) 3472-8576 
WhatsApp/ 3472-8787.
Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF).

Guaratuba, 29 de novembro 2021.
Patricia I. C. Rocha da Silva

Pregoeira

MUNICÍPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades 
dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Guaratuba.
O recebimento das propostas, documentos , abertura e disputa 
de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço 
https://www.gov.br/compras/pt-br.
Término do Prazo para Envio da Proposta e Documentos de 
Habilitação: 16 de dezembro ás 11h.
Data da sessão: 16 de dezembro de 2021 ás 11h.
O Edital, seus anexos e possíveis alterações estão disponíveis 
no site oficial do Município de Guaratuba, na página www.portal.
guaratuba.pr.gov.br.
Formalização de Consultas: E-mail: licitacao@guaratuba.
pr.gov.br, telefone: (41) 3472-8576 WhatsApp/ 3472-8787.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF).

Guaratuba, 01 de dezembro 2021.

Silvana A. Diniz
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À 
SAÚDE

AVISO DE PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO – PSS Nº. 03/2021

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde – Feas torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará Processo Seletivo 
Simplificado com as seguintes características:
1) DAS INSCRIÇÕES: As inscrições serão realizadas, sem ônus para 
o candidato, no seguinte endereço: Hospital Municipal do Idoso Zilda 
Arns, Rua Lothário Boutin, nº 90, Bairro Pinheirinho, Curitiba, Paraná, 
CEP 81.110-522: No período de 06/12/2021 a 10/12/2021, das 8h30 às 
12h e das 13h30 às 16h30;
2) DAS FASES: O PSS será realizado em 02 (duas) fases: A 1ª 
(primeira) fase consistirá na Análise do Curriculum, contemplando 
o tempo de experiência profissional e a prova de títulos, com caráter 
eliminatório e classificatório; A 2ª (segunda) fase consistirá no Exame 
Médico Admissional, de caráter eliminatório, em que serão avaliadas as 
condições de saúde dos candidatos em relação às atividades inerentes 
ao cargo;
3) DAS VAGAS: O PSS tem por objetivo a contratação temporária 
dos seguintes profissionais para atuarem nas Unidades e Serviços 
administrados pela FEAS, em Regime de Contrato por Prazo 
Determinado (CLT), em caráter emergencial no pelo período inicial de 
06 (seis) meses: 20 (vinte) Médicos, 05 (cinco) Médicos Psiquiatras, 
01(um) Médico Cirurgião Vascular - com área de atuação em ecografia 
vascular com doppler, 01 (um) Médico Gastroenterologista, 02 (dois) 
Enfermeiros, 01 (um) Engenheiro de Segurança do Trabalho, 02 (dois) 
Terapeutas Ocupacionais e 50 (cinquenta) Técnicos de Enfermagem.
4) DO EDITAL: disponível em www.feaes.curitiba.pr.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE EUROPEU – 
SICOOB EURO VALE

CNPJ Nº 82.133.182/0001-33

NIRE Nº 42.4.0001597-2

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 
RERRATIFICAÇÃO POR MEIO DIGITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito do Vale 
Europeu – SICOOB EURO VALE, no uso das atribuições 
que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 
associados, que nesta data são em número de 13.389 
(treze mil, trezentos e oitenta e nove), em condições 
de votar, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DE RERRATIFICAÇÃO DIGITAL, 
a realizar-se no dia 20 de dezembro de 2021, às 15h, 
com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em 
primeira convocação; às 16h, com presença de metade 
mais um dos associados, em segunda convocação; 
ou às 17h, com presença de no mínimo 10 (dez) 
associados, em terceira convocação, para deliberar 
sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

1) Rerratificação da alteração do artigo 1º, inciso IV do 
estatuto social e ratificação das demais deliberações 
da AGE de 02-09-21, em cumprimento ao disposto no 
BC Correio 121109742, de 05-11-21, item 2, bem como 
BC Correio nº 121116719, de 24-11-21.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, e 
será transmitida diretamente da sede do Sicoob Euro 
Vale, situada na Rua Marechal Floriano Peixoto nº 13, 
Bairro Centro, no município de Timbó/SC, por meio do 
aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas 
lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível 
a todos os associados, que poderão participar e 
votar. Essa e outras informações podem ser obtidas 
detalhadamente no sítio https://www.sicoob.com.br/
web/sicoobeurovale/publicacoes-assembleares.

Timbó, SC, 30 de novembro de 2021.
Arli Zegatte
Presidente

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br

TRIBUNA | quinta, 02 de dezembro de 202106 jornalismo@tribunadoparana.com.br


