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PG libera 4ª dose da vacina
da covid para público adulto
Qualquer pessoa acima de 18 anos que tenha tomado a 3ª dose no prazo estabelecido pode ir
até uma sala de vacinação. Autorização acontece depois de deliberação enviada aos municípios
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oi liberada na última quartafeira (10) a segunda dose de reforço (4ª dose) da vacina contra covid-19 para o público com mais
de 18 anos. A autorização acontece depois deliberação da Comissão Intergestores Bipartite do Paraná enviada para
os municípios no período da manhã.
O documento determinou a aplicação imediata da segunda dose de
reforço de vacina contra a covid-19
em pessoas acima de 18 anos de
idade, enquanto houver disponibilidade de doses, desde que realizada 4 meses após a primeira dose
de reforço. “Vacinação é saúde, por
isso vamos intensificar o trabalho
com nossas equipes para poder atender a toda a população de maneira eficaz”, destaca a prefeita Elizabeth Schmidt (PSD), ao convocar a
população para garantir a imunização contra a Covid.
Em Ponta Grossa, a vacinação
pode ser feita nas 22 salas de vacina
das unidades de saúde, das 9h00 às
11h30 e das 13h00 às 16h00. Além
disso, também estará disponível nas
ações itinerantes do Ônibus da Vacina. A lista de UBS com salas de vacinação está disponível nas plataformas oficiais da Prefeitura e também
no site do Portal aRede.
A Secretaria de Estado da Saúde
(Sesa), também aderiu à normativa.
Anteriormente, a recomendação era
que essa dose fosse aplicada no público acima de 40 anos. As cidades deverão definir estratégias próprias.

Em Ponta Grossa, a aplicação pode ocorrer em qualquer uma das
22 salas de vacina das unidades de saúde e no Ônibus da Vacina
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MOTIVO DA MUDANÇA
O secretário de Estado da Saúde,
Beto Preto, explicou o motivo da mudança. “O Paraná tem disponibilidade
de vacinas e a baixa procura por esses
imunizantes preocupa, assim como
a constante aparição de novas variantes da doença. As prefeituras que
ainda não ampliaram poderão fazer
um novo chamamento buscando aumentar essa cobertura vacinal e proteger nossa população”, afirmou.
Segundo um levantamento parcial da Sesa, cerca de 500 mil vacinas
contra a covid-19 estão disponíveis
no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e nos municípios. Além
disso, aproximadamente 1,5 milhão de
imunizantes passaram do prazo de
validade e aguardam a formalização
de um estudo da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz) estabelecido por meio
de um Termo de Cooperação Técnica
com o Ministério da Saúde para ampliação da validade.
“O Estado está vigilante para a divulgação desse estudo e a confirmação da segurança da aplicação dessas
vacinas, e tão logo isso seja formalizado pelo Ministério da Saúde, daremos encaminhamento também a
essas doses da AstraZeneca”, disse
Beto Preto.

giro rápido

Grave acidente
resulta em óbito
Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um grave acidente
na BR-373 em Ponta Grossa, na região
de Uvaia, na última quinta-feira (10).
Por volta das 5h, um Chevrolet Ônix,
com placas de Ivaí, e um Chevrolet
Prisma, com placas de Cubatão (SP),
bateram de frente no km 193 sentido
Imbituva; com o impacto da batida, o
Prisma ficou completamente tomado
pelas chamas e o motorista do veículo
morreu na hora.

Parque dos Pinheiros
recebe novo asfalto
Na última quinta-feira (10), a rua
Maria da Graça Franke Minini, entre
as ruas Edilson Araújo e Francisca
Vieira da Silva, no Parque dos Pinheiros, em Ponta Grossa, recebeu
a pavimentação da Prefeitura Municipal. O valor investido pelos moradores é de R$ 58,6 mil, enquanto o Executivo está investindo um
pouco mais: R$ 68,2 mil – conforme
modelo de contrato disponível na
época do acordo.

Bombeiros discutem
cooperação técnica

CRIANÇAS
Nesta sexta (11), o Paraná deve receber ainda o primeiro lote de vacinas
pediátricas da Pfizer BioNTech para crianças de seis a meses a dois anos com
53.600 doses. A recomendação é que
sejam aplicadas três doses, sendo que
as duas primeiras devem ser administradas com intervalo de 4 semanas e a
terceira dose após oito semanas.

Compartilhar experiências para
aprimorar os atendimentos do
Corpo de Bombeiros à população.
Essa foi a discussão que aconteceu na última quinta (10), na nova
sede da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta
Grossa (Acipg), no ‘1º Seminário Estadual de PAM – Plano de Auxílio
Mútuo’. Diversos agentes de segurança estiveram na cidade para falar
sobre a ferramenta.
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 099/2022 –
Proc. Administrativo n.º 267/2022
OBJETO: Seleção de propostas visando contratação de empresa para aquisição de medicamentos comuns e psicotrópicos para distribuição no Pronto Atendimento Municipal,
Farmácia Básica e Unidades Básicas de Saúde.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote. DATA: 29/11/2022 às 09h00min.
LOCAL: Bolsa de Licitações e Leilões - BLL
(www.bllcompras.org.br). O Edital e Anexos
estão disponíveis para download no endereço
eletrônico: http://reservapr.equiplano.com.
br:7474/transparencia/licitacoes, ou ainda,
solicitados pelo e-mail: reservalicitacoes@
gmail.com. Reserva/PR, 10 de novembro de
2022. Thaís Mendes Martins Didek – Secretária Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária.

LEI Nº 1313/2022
SUMULA: DÁ DENOMINAÇÃO DE ABBAS
ALI REDA, À RUA QUE MENCIONA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Câmara Municipal de Reserva Pr, aprovou e Eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - A partir da vigência desta Lei, passa a
denominar-se “ABBAS ALI REDA” a Rua B, no
bairro São Francisco, conforme mapa em anexo.
Art. 2° - Em decorrência desta Lei, o Poder
Executivo promoverá as comunicações necessárias às repartições diretamente envolvidas com
vistas à nova denominação estabelecida.
Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO, 10 de novembro de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 298-2022
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 088/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RESERVA. CONTRATADA: JOCIMARI ZACHREBELNE, inscrita no CNPJ sob o n.º
19.307.749/0001-04. OBJETO: Contratação de
pessoa jurídica especializada para a prestação de
serviços de organização e execução de evento
esportivo na modalidade ciclismo compreendendo
a inserção da prova no calendário da Federação
Paranaense de Ciclismo. VALOR: R$ 36.000,00
(trinta e seis mil reais). PRAZO DE VIGÊNCIA:
07/11/2022 À 06/03/2023.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito do Município de Reserva
Estado do Paraná

EXTRATO DE CONTRATO Nº 294/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 105/2022
PROCESSO N.º 264/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RESERVA. CONTRATADO: ELOIZE ALMEIDA
07125532900, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º
41.969.871/0001-03. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE
21 VÍDEOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. VALOR: R$ 16.989,00 (DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS).
VIGÊNCIA: 01/11/2022 À 31/10/2023. FUNDAMENTO: LEI N.º 8666/93 E ALTERAÇÕES
POSTERIORES. LUCAS MACHADO RIBEIRO
(PREFEITO MUNICIPAL).

PR soma mais de 45 mil mortes
Até agora, o Paraná soma 2.743.247 casos e 45.211 óbitos em decorrência da Covid-19. Segundo os dados do Vacinômetro Nacional, o Estado
já aplicou 27.876.265 imunizantes contra a covid-19. Destes, 10.179.981
foram primeiras doses (D1); 9.378.983 segundas doses (D2); 338.346
doses únicas (DU); 6.115.097 primeiras doses de reforço (REF); 1.414.520
segundas doses de reforço (R2); e 449.338 doses adicionais (DA). A cobertura vacinal do público de três e quatro anos para D1 é de 23,63%. Já
para D2, a porcentagem é de 9,55%.

PUBLICAÇÃO LEGAL

Reserva, 07 de novembro de 2022.

O Presidente da Comissão Especial de Credenciamento de Prestadores de Serviços
na Área de Saúde vem, através deste, informar a data de realização da 2ª sessão de
abertura dos envelopes do credenciamento nº 003/2022.

Data

Horário

14/11/2022

09:00

Local
Setor de licitações, Av.
Coronel Rogério Borba,
nº450, Centro-Reserva-PR
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NATHAN FERREIRA
PRESIDENTE CEC-EDITAL003/22

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 021/2022 – Proc.
Administrativo n.º 266/2022
OBJETO: Seleção de propostas visando à contratação de pessoa jurídica especializada para
a execução de 3.985,90m² de pavimentação
asfáltica em trecho de via urbana do Município
de Reserva/PR, conforme padrões e projetos
fornecidos pelo Departamento de Engenharia.
VALOR: R$ 893.828,72. CRITÉRIO DE
JULGAMENTO: Menor Preço – Empreitada
Global. SESSÃO PÚBLICA E INÍCIO DA
ABERTURA DOS ENVELOPES: 02/12/2022
às 09h00min. LOCAL: Departamento de Licitações e Contratos - Rua Benjamin Constant
n.º 340, Centro, Reserva/PR. O Edital e Anexos
estão disponíveis para download no endereço
eletrônico: http://reservapr.equiplano.com.
br:7474/transparencia/licitacoes, ou ainda,
solicitados pelo e-mail: reservalicitacoes@
gmail.com. Reserva/PR, 10 de novembro de
2022. Elvis Dupsk – Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos.

DECRETO Nº. 3538, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022
SÚMULA: institui o calendário de feriados e
estabelece os pontos facultativos das repartições
públicas municipais para o exercício de 2023 e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RESERVA,
ESTADO DO PARANÁ, no uso no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, notadamente o
artigo 69, VIII da Lei Orgânica Municipal, à vista da
necessidade de planejamento das atividades da Prefeitura durante o exercício de 2023 e da importância
de regulação acerca da suspensão do expediente nas
repartições públicas, bem assim os princípios constiWXFLRQDLVGDH¿FLrQFLDHGDSXEOLFLGDGH
DECRETA
Art. 1º Fica instituído, no âmbito das repartições
públicas municipais, o calendário de feriados e
pontos facultativos do período compreendido
entre 01 de janeiro de 2023 à 31 de dezembro de
2023, na forma do Anexo I desde Decreto.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
GABINETE DO PREFEITO, em 08 de novembro de 2022.
LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito do Município de Reserva
Estado do Paraná
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 295/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 106/2022
PROCESSO 265/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RESERVA.
CONTRATADO: LOGMOV SOLUCOES LTDA,
INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 44.333.497/000135. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA AQUISIÇÃO DE CONTAINER PARA
ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO. VALOR:
R$ 10.016,00 (DEZ MIL E DEZESSEIS REAIS).
VIGÊNCIA: 01/11/2022 À 31/01/2023. FUNDAMENTO: LEI N.º 8666/93 E ALTERAÇÕES
POSTERIORES. LUCAS MACHADO RIBEIRO
(PREFEITO MUNICIPAL).

