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EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem se casar: 
1 - THIAGO MANENTE com ANA PAULA FERREIRA BRAZ
2 - CLAUDIOMAR CESAR PATRICIO DA SILVA com MARLENE OLIBRATOSKI 
HOINACK
3 - NILSON DOS SANTOS LEONEL com SONIA REGINA BATISTA
4 - LUCAS DA SILVA CRUZ com THAIS LAINE DE OLIVEIRA DA CRUZ
5 - FILIPE DA SILVA FOGGIATO com NATALLIE BRENDA AUZANI ALVES
6 - VITOR GUIMARÃES DE MACEDO com JANINE FERREIRA DOS SANTOS
7 - GUSTAVO MARANFON SILVA com THAIS FERNANDA PARIZE
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei, no 
prazo de 15 (quinze) dias.

Curitiba, 08 de dezembro de 2020.

 IRIO DA CHAGAS LIMA
 Oficial
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Faz saber que pretendem casar-se neste Cartório os contraentes:

01 - JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA BIAZI e FERNANDA ARANHA HAP-
NER.

Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei, no 
prazo de 15 dias, a contar da data deste Edital.

Curitiba, 08 de dezembro de 2020.

LAIRTON ROCHA RESENDE
Titular

1º Ofício do registro Civil
13º Tabelionato Leão

Bel. Ricardo Augusto de Leão - Oficial
Trav. Nestor de Castro, 271 - CEP 80.020-120 Centro - Curitiba - PR

EDITAL DE PROCLAMAS 

Faço saber que pretendem casar-se:

1 - VITOR VIEIRA MONTENEGRO e PATRÍCIA MARINHO DA CUNHA.
2 - FELIPE SALVAGNI PEREIRA  e BRUNA BASTIANI DOS SANTOS.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei, no 
prazo de 15 dias. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser publicado 
e afixado em lugar de costume.

Curitiba, 08 de dezembro de 2020.
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AVISO DE RESULTADO PROPOSTA DE PREÇO DA CONCORRÊNCIA Nº 12/2020
Objeto: Contratação de empresa para a execução de Pavimentação de vias Urbanas em 
CBUQ, na Planta Deodoro, incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-
base, revestimento, meio fi o e sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, 
iluminação pública, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual, con-
forme especifi cações contidas no ANEXO I - PROJETO BÁSICO.Trechos da Pavimenta-
ção: RUA AVENOR DE SOUZA COSTA (Trecho entre a Rua Antônio Alceu Zielonka e Av. 
Lírio Jacomel - Extensão aproximada: 538,29 m) RUA SHALON (Trecho da Rua Antônio 
Valenga até a Rua João Biss - Extensão aproximada: 500,63 m) RUA TAKAMI TANO 
(Trecho da Rua Antônio Valenga até a Rua João Biss - Extensão aproximada: 494,08 m). 
Em cumprimento ao disposto no art. 109, §1º da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, 
torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, cujo resultado apresenta-se da se-
guinte forma: 1-Affari Construtora e Participações Societárias – R$ 1.937.772,18; 2-GSB 
Construtora Eireli – R$ 2.067.622,30; 3-Dezembro Mineração e Pavimentação Eireli – R$ 
2.195.486,19; 4-SRB Construções e Pavimentação Eireli – R$ 2.264.420,96; 5-Copater 
Construtora de Obras Ltda Epp – R$ 2.315.292,80; 6-PVZ Construtora de Obras Ltda 
– R$ 2.459.472,76; 7-HD Construções e Empreendimentos Eireli – R$ 2.461.649,67; 
8-Miras Construtora de Obras Ltda – R$ 2.504.704,69; 9-Caravaggio Construtora Ltda 
– R$ 2.520.180,00; 10Kjpr Pavimentações Eireli Epp – R$ 2.725.975,51. Salientamos 
que fi ca aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para as licitantes interessadas interpo-
rem recursos no prazo legal e que no fi nal deste abre-se o prazo para apresentação das 
contrarrazões por igual período.Piraquara, 08 de dezembro de 2020. Emerson Antonio 
Zapchau - Presidente da Comissão de Licitações

AVISO DE RESULTADO PROPOSTA DE PREÇO DA CONCORRÊNCIA Nº 09/2020
Objeto: Contratação de empresa para a execução de Pavimentação poliédrica em para-
lelepípedo, incluindo serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, sinalização de 
trânsito, iluminação pública e drenagem, em trecho da Rua do Botiatuva e Rua Arthur Por-
tela de Oliveira, vias públicas na área rural dos Bairros Laranjeiras e Jardim dos Estados 
III, com área total de 6.890,24 m², no Município de Piraquara, conforme especifi cações 
contidas no ANEXO I - PROJETO BÁSICO. Em cumprimento ao disposto no art. 109, §1º 
da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, torna-se público o resultado da licitação em 
epígrafe, cujo resultado apresenta-se da seguinte forma: 1-Construtora de Obras Artigas 
de Oliveira Eireli – R$ 1.635.361,02; 2-Camargo e Camargo Construções e Serviços Ltda 
– R$ 1.650.101,22; 3-Autovia Construtora Ltda – R$ 1.693.554,40; 4-Viaplan Engenharia 
Ltda – R$ 1.741.675,58. Salientamos que fi ca aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para as licitantes interessadas interporem recursos no prazo legal e que no fi nal deste 
abre-se o prazo para apresentação das contrarrazões por igual período.  Piraquara, 08 de 
dezembro de 2020. Emerson Antonio Zapchau - Presidente da Comissão de Licitações

AVISO DE RESULTADO PROPOSTA DE PREÇO DA CONCORRÊNCIA Nº 13/2020
Objeto: Contratação de empresa para a execução de Pavimentação de via Urbana em 
CBUQ, na Rua Wilson Nóbrega de França (trecho entre as Ruas Clemente Simião e 
Maria Bervervanso - extensão aproximada de 336,00 m), incluindo os serviços prelimi-
nares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio fi o e sarjeta, paisagismo e 
urbanismo, sinalização de trânsito, iluminação pública, drenagem, ensaios tecnológicos e 
placas de comunicação visual, conforme especifi cações contidas no ANEXO I - PROJETO 
BÁSICO. Em cumprimento ao disposto no art. 109, §1º da Lei nº. 8.666, de 21 de junho 
de 1.993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, cujo resultado apresenta-
se da seguinte forma: 1-Dezembro Mineração e Pavimentação Eireli – R$ 452.010,66; 
2-Camargo & Camargo Construções e Serviços Ltda – R$ 473.751,51; 3-HD Construções 
e Empreendimentos Eireli – R$ 504.406,12; 4-Copater Construtora de Obras Ltda Epp 
– R$ 508.907,50. Salientamos que fi ca aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para as 
licitantes interessadas interporem recursos no prazo legal e que no fi nal deste abre-se o 
prazo para apresentação das contrarrazões por igual período. Piraquara, 08 de dezembro 
de 2020. Emerson Antonio Zapchau - Presidente da Comissão de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 16/2020 - PROCESSO ADMINISTRATI-

VO Nº 38.551/2020
O Município de Piraquara, por meio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público para conhecimento dos interessados, que a sessão para ABERTURA dos 
envelopes referente à Concorrência nº 16/2020 acima citada, cujo objeto é a Concessão 
de Uso de Bem Público, a título oneroso, para instalação e exploração de serviço de 
lanchonete no Terminal Rodoviário Municipal, Rua Francisco Leal, nº 167, correspondente 
à área de 31,37 m², no Município de Piraquara. Será realizada no dia 12 de janeiro de 
2021, às 09h00, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Piraquara, na Av. Getúlio 
Vargas, 1990 – Centro – Piraquara - PR. Critério de Julgamento: MAIOR OFERTA. Valor 
Máximo estimado: R$ 33.102,24 (trinta e três mil cento e dois reais e vinte e quatro cen-
tavos). Aquisição de Edital: Diretamente na sede da Prefeitura Municipal de Piraquara 
(Av. Getulio Vargas, 1990, Centro, Piraquara/PR), por meio de cópia impressa, mediante 
o recolhimento do valor correspondente ao custo da respectiva impressão, nos termos do 
que autoriza o art. 32, § 5° da Lei Federal n.° 8666/1993 ou Gratuitamente em via digital 
(gravada em mídia a ser fornecida pelo interessado) ou ainda no site www.piraquara.
pr.gov.br, por meio da consulta ao link “licitações.”.Piraquara, 8 de dezembro de 2020.
Emerson Antonio Zapchau - Presidente Comissão de Licitações

EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL nº. 68/2020 – Processo nº. 16.280/2020

Objeto: aquisição de lanches para atender os usuários das atividades que são realizadas 
através da Secretaria de Assistência Social nos equipamentos de Proteção Social que 
prestam serviços de convivência e fortalecimento de vínculos – SCFV, serviços socio-
educativos do programa de erradicação do trabalho infantil, serviços de acolhimento à 
população em situação de rua, entre outros. Destinação à atletas e artistas dos eventos 
da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Destinado aos CAPS para atendimento dos 
pacientes com transtornos mentais, Programa Pequeno Piraquarense e Campanhas de 
vacinação da Secretaria de Saúde, e atividades especifi cas formativas das demais Secre-
tarias. Ata n.º 247/2020 - Detentora: ESTELA PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI-
ME, inscrita no CNPJ sob nº. 13.150.336/0001-82, vencedora dos itens 1 ao 18, 22 e 23, 
pelo valor total de R$ 487.326,00 (Quatrocentos e oitenta e sete mil, trezentos e vinte e 
seis reais). Ata n.º 248/2020 - Detentora: P.A.S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SO-
CIAL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob nº. 08.903.201/0001-
00, vencedora dos itens 19 a 21, pelo valor total de R$ 9.968,40 (Nove mil, novecentos e 
sessenta e oito reais e quarenta centavos).  Vigência das Atas: 01/12/2020 a 01/12/2021. 
Data da Assinatura da Ata: 01/12/2020.

rússia para de importar 
do brasil e vira concorrente

Ana Livia Esteves

Em 2020, a Rússia 
atingiu a autossufi-
ciência na produção 

de carne suína, após 30 
anos de dependência de 
importações do produto. 
“Passamos de uma total 
dependência [de impor-
tações], como a que ob-
servávamos em meados 
dos anos 2000, quando 
importávamos quase 50% 
do que consumíamos, para 
praticamente 100% de au-
tossuficiência [...]”, disse o 
diretor da União Nacional 
dos Produtores de Suínos 
da Rússia (RUPP, na sigla 
em inglês), Yuri Kovalev, 
conforme citou a TKS.

Neste ano, a indús-
tria russa produziu 4,3 
milhões de toneladas de 
carne suína, abastecendo 
o mercado interno, cuja 
demanda é estimada em 
quatro milhões de tonela-
das por ano.

O feito foi atingido 
mesmo com o aumento 
do consumo individual 
de carne na Rússia. Em 
2020, o cidadão russo mé-
dio consumiu 77 quilos de 
carnes, sendo 28 deles de 
carne suína, apresentando 
os maiores níveis das últi-
mas três décadas.

As importações russas 
de carne suína, que outro-
ra foram dominadas pelo 
Brasil, foram praticamen-
te zeradas em 2020.

“A Rússia era um gran-
de mercado para o Brasil”, 
disse o trader de carnes 
brasileiro, João dos Santos 
Lima, à Sputnik Brasil. “Até 
meados de 2017, a Rússia 
era o nosso maior impor-
tador de carne suína, che-
gando a importar de 150 a 
170 mil toneladas de carne 
suína brasileira por ano.”

A Rússia também in-
veste pesado no desen-
volvimento da produção 
de carne bovina no país. 
Como resultado, empresas 
como a Miratorg produ-
zem cortes de alta qualida-
de para os consumidores 
locais.

No entanto, o Brasil 
segue muito competitivo 
no setor de carne bovina 
para processamento in-
dustrial, e pode trabalhar 
para recuperar seu espaço 
perdido na Rússia, acredi-
ta o especialista.

Carne suína

CONCORRENTE
DO BRASIL?

A Rússia não só pres-
cinde do fornecimento 
brasileiro de proteínas 
animais, mas também 
desponta como um con-
corrente do Brasil na Eu-
rásia. “A Rússia já é um 
grande concorrente do 
Brasil junto aos países que 
faziam parte da União So-
viética”, revela Lima.

Neste ano, os prin-
cipais importadores de 
carne suína russa foram 
países como Ucrânia, Bie-
lorrússia, Vietnã e Hong 
Kong. Ao todo, Moscou 
já exporta para mais de 
30 mercados do mundo, 
competindo diretamente 
com o Brasil.

De acordo com a Asso-
ciação Brasileira de Pro-
teína Animal (ABPA), as 
exportações brasileiras 
de suínos tiveram um 
aumento de 40,4% de ja-
neiro a outubro de 2020, 
quando comparados ao 
mesmo período do ano 
passado.

O volume exportado 
atingiu 853,7 mil toneladas, 
garantindo um faturamen-
to de US$ 1,876 bilhões 
(cerca de R$ 9 bilhões). Os 
números brasileiros da pro-
dução de suínos são muito 
superiores aos russos, mas 
Moscou pode desafiar o 
Brasil em mercados da ex-
União Soviética.

“A Rússia fornece mui-
to frango para o Uzbequis-
tão, Tajiquistão e Quir-
guistão, e também está 
fornecendo carne suína 
para a Armênia e Azerbai-
jão”, notou Lima.

O principal mercado 
para a carne suína bra-
sileira, no entanto, é a 
China, que absorve cerca 
de 35% das exportações 
nacionais. A Rússia, por 

sua vez, ainda não tem 
acesso a esse mercado-
chave para o setor de 
suínos mundial.

Para diminuir a de-
pendência da China, o 
Brasil quer diversificar 
seus parceiros, investin-
do nas relações com as 
Filipinas, Coreia do Sul e 
Japão. O Brasil aumentou 
a sua participação no mer-
cado do Vietnã, no qual a 
Rússia também apostou 
suas fichas: após intensas 
negociações, Moscou con-
seguiu abrir o mercado 
do Vietnã para sua carne 
suína neste ano. 

Apesar do bom de-
sempenho internacional 
da carne suína brasileira, 
a perda do mercado de 
carne suína russo agrava 
a situação já desfavorável 
para o Brasil no comér-
cio bilateral. Em 2019, o 
Brasil acumulou déficit 
de mais de US$ 2 bilhões 
(cerca de R$ 8 bilhões), 
no comércio com a Rús-
sia, de acordo com os 
dados da Secretaria de 
Comércio Exterior (SE-
CEX). Esse foi o segundo 
ano consecutivo de défi-
cit, após anos de superávit 
para o Brasil.

anúncio de autossuficiência russa, pode trazer prejuízos ao paraná 
que está entre os maiores exportadores do brasil

EXPORTAÇÃO DE CARNE
SUÍNA IN NATURA EM 2019


