14

13 DE MAIO DE 2021

GERAL/EDITAIS

A

análise de Certificado de
Regularidade do FGTS
dos fornecedores ao Governo do
Paraná passou a ser automática
a partir de quarta-feira (12). Graças a um convênio firmado pela
Secretaria da Administração e
Previdência com a Caixa Econômica Federal, esse procedimento vai reduzir em até uma semana a liberação dos fornecedores
para atender as demandas do
Estado. O Governo do Estado
possui mais de 42 mil fornecedores.
O Certificado de Regularidade do FGTS é um dos documentos exigidos pelo Governo
para a emissão do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná (CAUFPR), módulo do Sistema de Gestão de Materiais e Serviços (GMS), da Secretaria da Administração. O
GMS é uma ferramenta que padroniza os procedimentos licitatórios, garantindo mais agilidade e transparência às práticas
adotadas nas administrações
direta e indireta.
"Essa integração do CAUFPR
com a Caixa Econômica Federal
é uma inovação para o Paraná.
Ela traz segurança na avaliação
dos documentos, agilidade na
atualização, evitando, assim, erros", diz o secretário da Administração e da Previdência, Marcel Micheletto.
O convênio foi firmado ainda em 2020. Contudo, devido
às urgências da pandemia, a
Caixa precisou priorizar demandas internas do setor de TI, principalmente por causa do auxílio emergencial. Em dezembro
passado, as alterações começa-
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Análise de Certificado do FGTS para
fornecedores do Estado agora sai em minutos

Graças a um convênio firmado pela Secretaria da Administração e previdência com a Caixa Econômica Federal, esse
procedimento vai reduzir em até uma semana a liberação dos fornecedores para atender as demandas do Estado

ram a ser realizadas e agora o sistema já está em funcionamento.
Hoje, o GMS está conectado
ao sistema do FGTS, da Caixa.
Uma vez por dia, os FGTS de
fornecedores que estiverem vencidos serão verificados. Se estiver regular, recebe o número do
Certificado de Regularidade do
FGTS, a data de início e a data
de validade.
"Todos os dias, durante a
madrugada, serão feitas as consultas automáticas do FGTS de
fornecedores cadastrados no
CAUFPR. São mais de 17 mil
registros nessa primeira consulta. No dia a dia, esse número será diluído entre mil e
2 mil certidões de FGTS atuali-

zadas automaticamente", explica o responsável pelo Sistema
GMS, Cleverson Neri Machado
da Silva.
Dessa forma, a análise e validação, que chegava a demorar
uma semana, será feita automaticamente em alguns minutos.
DESBUROCRATIZAÇÃO
As mudanças fazem parte do
processo de simplificação e de
desburocratização na administração adotada pela gestão do
governador Ratinho Junior. A
digitalização teve a parceria da
Celepar, do Departamento de
Logística para Contratações Públicas (Decon/Seap), e da Caixa
Econômica.

MANUALMENTE
Até a implantação do novo
sistema, todas as análises eram
feitas manualmente, chegando a
haver mais de 6 mil documentos a serem checados ao mesmo
tempo. "Estas certidões vencem
mensalmente e em qualquer dia
do mês. Então, quando terminava uma remessa de documentos,
logo ela estava na fila para nova
análise", esclarece a diretora do
Decon, Maria Carmen Carneiro
de Melo Albanske.
O próximo passo da Secretaria é firmar convênios com a
Receita Federal e com a Receita
Estadual, com o objetivo de também automatizar a emissão das
certidões dos dois órgãos.

Publicações
LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL SIMPLIFICADA
A BICHO PREGUIÇA PET SHOP LTDA torna público que irá
requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA/
Pinhais a Licença Ambiental Municipal Simplificada para ATIVIDADES VETERINÁRIAS, sito à Rua Rio Uruguai, N°794, bairro Weissópolis, município de Pinhais/PR.
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA
AMBIENTAL MUNICIPAL SIMPLIFICADA
A F.M.C UNIFORMES EXECUTIVOS LTDA torna público que
irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA/Pinhais a Licença Ambiental Municipal Simplificada Para
Confecção de roupas profissionais, sito à Rodovia João Leopoldo Jacomel, 11636, Centro, município de Pinhais/Pr.
SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
A MIRANDA COMÉRCIO DE MÁRMORES LTDA torna público que
recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA/Pinhais a Licença de Operação para APARELHAMENTO DE PLACAS E
EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA
E OUTRAS PEDRAS, sito à Rua Eutalia Maria dos Santos, nº 120,
bairro Atuba, município de Pinhais/PR.

RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
A ALESAT COMBISTÍVEIS S/A CNPJ 23.314.594/0018-59 torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença
Ambiental Simplificada para Transporte de Produtos Perigosos,
instalada na Rua Doutor Eli Volpato, 948, Bairro Chapada, Araucária/ PR, CEP 83.707-720.

Horóscopo do Dia
ÁRIES - Você irá se sentir
muito melhor do que antes, e dessa forma poderá
ir além do óbvio durante
este dia. Se agir com mais
afinco poderá deixar as
suas capacidades em evidência.
TOURO - Tudo tende a
acontecer da melhor maneira possível, as coisas
irão vingar sem muita
pressão neste dia. O planeta Urano deixará você
um pouco mais pressionado do que o habitual.
GÊMEOS - Algumas modificações irão vir ocorrer
na sua corrida por um
novo e próspero caminho.
Despertará um grande interesse por determinados
objetos.
CÂNCER - Você pensará
muito dentro da família
sobre determinadas coisas
que estão acontecendo
sem preconceitos.
LEÃO - Tende a focar um
pouco mais naquilo que
ocorre normalmente no
seu seio familiar. Ficará um
pouco mais frágil neste
momento complicado da
sua vida.
VIRGEM - Se mostrará
uma pessoa com ideias
bem organizadas e definidas para o sucesso profissional e para o diálogo familiar.
LIBRA - Você terá menos
dificuldade para conseguir decidir sobre os assuntos mais pertinentes,
não precisa tentar manipular a situação.
ESCORPIÃO - As suas
ideias mais vingativas estarão bem a flor da pele
neste momento curioso da
sua vida, mas faça o possível para escapar de uma
situação tão complicada e
assustadora para você neste dia.
SAGITÁRIO - A sua forma de agir desligada dos
compromissos mais importantes irá lhe prejudicar neste momento evolutivo da sua vida.
CAPRICÓRNIO - Muitas
pessoas podem vir a se
aproximar de você demonstrando interesses escusos em algumas vertentes mais interessantes da
sua vida.
AQUÁRIO - Tudo tende a
fluir com muita naturalidade neste dia diferenciado na sua vida. A sua
aceitação de determinadas
coisas ficará prejudicada
na avaliação de determinadas ocorrências.
PEIXES - O planeta de
Vênus irá aumentar este
seu lado voltado para o
lado das emoções profissionais, resguarde tudo
isso para quando for executar de fato.

