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“O apelido de Maria Tereza, 
para Norberto, era ‘Quequinha’. 
Depois do casamento, sempre 
que queria contar para os outros 
uma de sua mulher, o Norberto 
pegava na sua mão, carinhosa-
mente, e começava:
 - Pois a Quequinha...
 E a Quequinha, dengosa, pro-
testava: 
-Ora, Beto! 
Com o passar do tempo o Nor-
berto deixou de chamar a Maria 
Tereza de Quequinha. Se ela esti-
vesse ao seu lado e ele quisesse 
se referir a ela, dizia:
 -A mulher aqui... 
Ou, às vezes: 
-Esta mulherzinha... 
Mas nunca mais Quequinha. 
(O tempo, o tempo. O amor tem 
mil inimigos, mas o pior deles é o 
tempo. O tempo ataca o silêncio. 
O tempo usa armas químicas.)
 Com o tempo, Norberto passou 
a tratar a mulher por Ela. 
-Ela odeia o Charles Brason. 
-Ah, não gosto mesmo. 
Deve-se dizer que o Norberto, a 
esta altura, embora a chama-se 
de Ela, ainda usava um vago gesto 
de mão para indicá-la. Pior foi 
quando passou a dizer ‘essa ai’ 
e a apontava com o queixo.
 - Essa ai... 
E apontava com o queixo, até 
curvando a boca com um certo 
desdém.
 (O tempo, o tempo. Tempo cap-
tura o amor e não o mata na hora. 
Vai tirando uma asa, depois cura)
 Hoje, quando quer contar 
alguma coisa da mulher, O Nor-
berto nem olha na direção. Faz 
um meneio de lado com a cabeça 
e diz:
 - Aquilo...”

Crônica
LUIS F. VERÍSSIMO

INIMIGOSNADA É MAIS REAL 
DO QUE A ILUSÃO

[ ARTIGO ]

Assistir a Berto-
lucci é quase sempre o 
mesmo que levar uma 
bofetada no meio da cara. 
O sórdido se transforma 
em poesia e por mais 
que nos sintamos bem 
integrados a uma série 
de valores, nos deixamos 
seduzir por seu erotismo 
profundo e quase ingê-
nuo. O sexo e o incesto em 
Bertolucci parecem solu-
ções paliativas contra 
um mundo externo peri-
goso e terrível.
O amor passional entre 
os irmãos não é uma 
apologia ao incesto ou 
a qualquer outra coisa 
que contraria a moral. 
Me parece mais um 
sintoma do medo da 
vida, do medo do mundo. 
Como em "Último tango 
em Paris", quase toda a 
trama decorre em um 
apartamento, onde os 
personagens se entre-
gam a jogos e fantasias 
alimentadas por referên-
cias cinematográficas.
Personagens imitam 
cena de filme de Godard
Por meio do personagem 
de Michael Pitt , Matthew, 
o amigo americano do 
casal de irmãos, Isabelle 

vivida pela estonteante 
Eva Green faz amor e 
perde a virgindade sim-
bolicamente com Théo, 
interpretado por Louis 
Garrel, pois é ele quem 
manipula a situação a 
fim de que os dois fiquem 
juntos. Michel Pitt é uma 
espécie de canal por onde 
fluem as pulsões de amor 
e morte de ambos.
Mas Matthew não é tão 
ingênuo quanto aparenta 
e percebe o jogo do qual 
faz parte e como um fan-
toche que se recusa a ser 
manipulado, tenta viver 
um amor convencional e 
autônomo com Isabelle, 
que apesar de provocante 
e culta, nada entende 
sobre os meandros de 
um namoro comum. Isa-
belle entende do mundo 
cinematográfico pois 
é uma sonhadora. A 
banal e comezinha vida 
real soa-lhe estranha. E 
mais uma vez, podemos 
aplicar o pensamento de 
Gilles Deleuze quando 
se referia ao cinema 
como objeto e não como 
representação. Para os 
irmãos, a vida real na 
verdade é a vida imagi-
nada.

A tentativa de libertação 
de Isabelle e Matthew 
não ficará sem resposta 
e é aí que as máscaras 
caem e o mais desespe-
rador se revela. Isabelle 
ama a seu irmão e não 
pode mais esconder tal 
fato de ninguém, muito 
menos dela. O desfecho 
é impressionante e pas-
sível de muitas interpre-
tações.
A trama acontece na 
efervescente Paris de 
1968. O contexto histó-
rico de Os sonhadores 
é muito mais do que um 
pano de fundo. Podemos 
encarar o contexto histó-
rico como uma metáfora 
do próprio espírito revo-
lucionário e transgres-
sor que habitam o íntimo 
dos dois irmãos cinéfilos, 
que lutam contra uma 
realidade que eles não 
aceitam. O papel do 
contexto histórico é tão 
importante que Isabelle e 
Théo conhecem Matthew 
durante uma revolta na 
rua e no final do filme , 
os irmãos finalmente se 
descolam do amigo ame-
ricano e canal do amor de 
ambos para se colocarem 
na linha de frente de uma 

revolta, onde tudo pode 
acontecer.
Pode ser que os irmãos 
tenham optado por um 
desfecho camicase pois 
descobrem que na vida 
real não há lugar para 
eles. Pode ser também 
que tenham decidido 
lutar na linha de frente 
da vida, assumindo as 
consequências de uma 
escolha inusitada. O que 
fica realmente claro é 
que ocorre uma ruptura 
com Matthew e agora os 
sonhadores cortaram 
seu último vínculo com 
a realidade e estão por 
sua conta e risco.
Os sonhadores são cinéfi-
los, são dois transgresso-
res ingênuos que pensam 
poder se refugiar da 
vida real por meio da 
imaginação, que pensam 
poder recriar o mundo 
por meio do cinema. 
Muito mais do que um 
filme sobre o amor, o 
desejo e a sexualidade, 
Os sonhadores é um 
lembrete de como são 
tênues os limites entre o 
sonho e a realidade, uma 
homenagem sensível e 
perturbadora aos aman-
tes da sétima arte.

Quem luta contra nós reforça os nossos nervos e aguça as 
nossas habilidades. O nosso antagonista é quem mais nos ajuda.

[ MENSAGEM DO DIA ]
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Da Redação

[ELEIÇÕES 2020]

Prefeitos defendem mudanças nas eleições 
com votação única e fim da reeleição

Intenção é que pleito seja realizado apenas uma vez a cada cinco anos para escolha dos 
representantes dos poderes Executivo e Legislativo em âmbito municipal, estadual e federal

A pandemia do novo 
coronavírus tem afetado 
a rotina de vários setores 
da sociedade e, dentre 
estes, o meio político. Com 
o aumento do número de 
casos suspeitos e os já 
confirmados, autoridades 
políticas já começam a 
repensar a realização das 
eleições municipais que 
estão programadas para 
outubro deste ano visando 
combater o Covid-19.
Neste contexto, surge 
outro tema em debate 
que envolve mudanças no 
formato do atual modelo 
político praticado no País. 
Isso porque prefeitos da 
Confederação Nacional dos 
Municípios estão defen-

dendo a ideia de que em 
vez de dividir as eleições 
em uma para escolha de 
representantes municipais 
e outra para estaduais e 
federais, o pleito passe a 
ser realizado apenas uma 
vez a cada cinco anos para 
definir vereadores, prefei-
tos, deputados, senadores, 
governadores e presidente 
da República. 
De acordo com propostas 
que tramitam na Comissão 
de Constituição e Justiça da 
Câmara, há ainda a ideia de 
que os mandatos passem 
de quatro para cinco anos 
não havendo mais a possi-
bilidade de reeleição para 
cargos do Poder Executivo 
como prefeitos, governado-

res e presidente. 
Apesar do apelo realizado 
pela CNM, o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia, 
afirmou que, no momento, 
os esforços devem ser dire-
cionados em manter o foco 
no combate a pandemia 

da Covid-19, sendo a rea-
lização ou adiamento das 
eleições municipais um 
assunto a ser discutido em 
outro momento. 
Para Glademir Aroldi, 
presidente da CNM, o adia-
mento das eleições munici-

pais, além de uma medida 
para evitar a propagação 
do vírus, poderia fazer com 
que a verba aplicada para 
realização do pleito fosse 
empregada no combate ao 
coronavírus. 

Governo defende liberação de 
financiamentos e prorrogação de precatórios

O Governo do Paraná 
solicitou nesta terça-feira 
(24) agilidade da Secreta-

ria do Tesouro Nacional 
(STN) na liberação de 
empréstimos solicitados 

pelos Estados e já autori-
zados no Senado, e também 
propôs ao governo federal 
a ampliação do prazo para 
pagamentos de precatórios. 
As duas medias podem con-
tribuir para o fluxo de caixa 
dos estados neste momento 
de crise em razão da pande-
mia do coronavírus.
O pedido foi feito pelo 
governador Carlos Massa 
Ratinho Junior durante 
videoconferência com o 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro. Partici-
param também da reu-
nião virtual os ministros 
Paulo Guedes (Econo-
mia), Tarcísio Gomes de 

Freitas (Infraestrutura) e 
Luiz Henrique Mandetta 
(Saúde); além dos demais 
governadores do Sul do 
País: Eduardo Leite (Rio 
Grande do Sul) e Carlos 
Moisés (Santa Catarina).
Ratinho Junior destacou 
que as medidas são essen-
ciais para amenizar os refle-
xos da crise do coronavírus 
na economia. Segundo ele, 
permitirão por parte do 
Estado realocar recursos 
para o combate e trata-
mento da pandemia, além 
de aquecer a atividade eco-
nômica com a retomada de 
obras estruturantes.
“Postergar o prazo para 

a quitação dos precató-
rios melhora consideravel-
mente o fluxo de caixa dos 
Estados. Possibilita ainda 
um planejamento mais ade-
quado em todas as áreas, 
especialmente na saúde 
neste momento de crise”, 
afirmou o governador.
De acordo com ele, o Paraná 
pagou R$ 1,7 bilhão em 
precatórios no ano passado, 
restando mais R$ 7 bilhões 
a ser quitado até 2024. 
“Recursos importantes que 
fazem a diferença no caixa 
do Estado neste momento, 
por isso pedimos que o 
prazo seja prolongado”, 
disse Ratinho Junior.

Da Redação
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Prefeitura anuncia suspensão das 
atividades do comércio
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DIÁRIOS DO INTERIOR do Paraná

RESPONSABILIDADE

“O momento é extremo 
e exige medidas à altura, 
rápidas e enérgicas, para 
proteger os paranaenses. 
Os deputados desde o início 
dessa crise, vêm traba-
lhando em parceria com o 
governo, dando respaldo a 
uma série de decisões toma-
das. Essa parceria fortalece 
a disposição de todos, em 
especial dos profissionais 
da saúde, em vencermos o 
coronavírus o mais rápido 
possível” - do deputado 
Hussein Bakri (PSD) ao 
comentar a aprovação do 
decreto legislativo que 
reconhece a ocorrência 
de estado de calamidade 
pública no Paraná.

MEDIDAS

O decreto estabelece que a Comissão de Orçamento da Assembleia 
Legislativa deverá acompanhar “a situação fiscal e a execução 
orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência 
de saúde pública relacionada ao coronavírus”. Isso porque, a partir 
do estado de calamidade pública, o governo não precisará mais 
cumprir as metas fiscais, liberando o caixa para que mais verbas 
sejam destinadas a medidas contra o alastramento da doença. 
Em no máximo 60 dias depois de o estado de calamidade pública 
terminar, o secretário da Fazenda, Rene Garcia, terá de participar 
de uma audiência pública para apresentar um relatório sobre os 
gastos e ações desse período.

[JAGUARIAÍVA]
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CREDIBILIDADE

Com TVs e jornais à frente, os meios de comunicação da imprensa 
são vistos pela população como os mais confiáveis na divulgação 
de informações sobre a crise do coronavírus, segundo pesquisa do 
Datafolha. Programas jornalísticos da TV (61%) e jornais impressos 
(56%) lideram no índice de confiança sobre o tema, seguidos por 
programas jornalísticos de rádio (50%) e sites de notícias (38%).

HOSPITAL PARA DETENTOS 

O Complexo Médico Penal de Pinhais, na 
região metropolitana de Curitiba, vai virar 
hospital para detentos com coronavírus no 
Paraná. O CMP é a referência no estado para 
tratamento de saúde da população carcerá-
ria. Desde 2015, ele abriga os presos da Lava 
Jato que serão transferidos para um espaço 
no prédio principal do presídio, isolado de 
outras galerias.

NÃO É O FIM

O senador Oriovisto Guimarães (Pode) continua 
confiante na manutenção da economia do país. 
"Com o reconhecimento de calamidade pública do 
país, o governo vai poder aumentar o seu déficit, o 
efeito disso é o aumento da dívida interna, mas se 
depois da crise ele tomar as medidas necessárias, 
fizer as reformas, naturalmente o país vai sair 
dessa situação. Vai demorar um pouco, é uma 
dificuldade a mais, mas não é o fim do mundo."

Medida visa prevenir a propagação do vírus no município que já 
registra dois casos suspeitos do novo coronavírus

Prefeito José Sloboda 
assinou o decreto para 
suspensão de atividades 
comerciais não essenciais 
aliados às diversas medidas 
que já haviam sido tomadas 
pela administração muni-
cipal e voltou a reforçar 
as ações e assinou nesta 
segunda-feira (23), um novo 
decreto que determina o 
fechamento de atividades 
comerciais não essenciais 
no município.
A medida visa rechaçar 
as aglomerações que se 
formam principalmente 
no centro da cidade, além 
de estar alinhada com o 
decreto estadual (4.318/20), 
emitido neste domingo (22) 
pelo governador Carlos 
Massa Ratinho Júnior.
O prefeito fez um pronun-

ciamento sobre as medidas 
previstas no decreto muni-
cipal 110/2020 e demonstrou 
a preocupação da adminis-
tração com os munícipes. 
“Estamos com toda a aten-
ção voltada à prevenção 
do novo coronavírus, para 
evitar que ele chegue ao 
nosso município. Já inje-
tamos mais R$ 1 milhão 
para a contratação novos 
profissionais e a compra de 
suprimentos para a Saúde. 
Pedimos a colaboração de 
todos para que possamos 
passar por este momento 
com a cautela e serenidade 
que a situação demanda”, 
afirmou.
O documento ainda traz 
determinações quanto a 
indústria, suspendendo as 
“paradas para manutenção 

técnica” e também a con-
tratação de mão de obra de 
fora do município, a sus-
pensão evita que centenas 
de trabalhadores de outras 
localidades sejam alocados 
nas fábricas localizadas em 
Jaguariaíva.
Este é o terceiro decreto 

municipal, em menos de 
uma semana, com medi-
das de enfrentamento à 
Covid-19.
Portanto, a partir desta 
publicação, permanecem 
abertos apenas serviços e 
atividades considerados 
essenciais, como: captação, 

tratamento e distribuição 
de água; assistência médica 
e hospitalar; assistência 
veterinária; produção, dis-
tribuição e comercializa-
ção de medicamentos para 
uso humano e veterinário 
e produtos odonto-médico-
-hospitalares, inclusive na 
modalidade de entrega deli-
very e similares; produção, 
distribuição e comercia-
lização de alimentos para 
uso humano e veterinário, 
inclusive na modalidade 
de entrega delivery e simi-
lares; agropecuários para 
manter o abastecimento 
de insumos e alimentos 
necessários à manutenção 
da vida animal; funerários; 
entre outros que estão des-
critos no Decreto 110/2020.

DIVULGAÇÃO



Em meio a pande-
mia do coronavírus que 
tem causado mudanças 
na rotina das pessoas em 
todo mundo, as prefeitu-
ras de vários municípios 
brasileiros decretaram, 
entre outras medidas, o 
fechamento do comércio 
para evitar aglomerações 
e buscar conter a propa-
gação do vírus. Porém, 
apesar de se tratar de uma 
ação importante, algumas 
pessoas insistem em des-
respeitar as regras.
No município de Andirá, 
a equipe da Polícia Militar 
registrou nesta segun-
da-feira (23) um caso de 
desobediência ao decreto 
municipal 8.819/20 após 

receber uma denúncia 
anônima. 
De acordo com informa-
ções da PM, por volta das 
9h, os policiais foram infor-
mados que um comércio 
de bebidas situado na Rua 
Capixaba estava aberto des-
cumprindo assim a ordem 
de fechamento. 
No local, os policiais entra-
ram em contato com o 
proprietário do estabe-
lecimento que foi orien-
tado quanto a situação e 
acabou acatando a ordem 
de fechamento. Já por 
volta das 9h40, novamente 
os policiais receberam um 
chamado e, desta vez, refe-
rente a uma loja de roupas 
situada a Rua São Paulo. 

No local, a equipe conver-
sou com a proprietária do 
estabelecimento que foi 
orientada a fechar a loja. 
No município de Assaí, 
a equipe da prefeitura 
também enfrentou proble-
mas com comerciantes que 
insistiram em descumprir o 
decreto municipal 03/2020. 
De acordo com informa-
ções da PM, por volta das 
12h30 a equipe foi acionada 
para prestar apoio a fun-
cionários da prefeitura em 
um comércio situado a Ave-
nida Rio de Janeiro onde o 
proprietário se recusava a 
fechar o estabelecimento. 
Segundo ele, seu comércio 
se enquadrava na lista de 
ramos liberados para fun-
cionamento. Porém, com a 
chegada da polícia no local, 
o homem concordou em 
fechar o estabelecimento. 
Em alguns municípios, a 
orientação das prefeituras 
é de que a população ajude 
a fiscalizar e denuncie lojas 
e comércios que não cum-
pram os decretos de para-
lisação das atividades. Vale 
ressaltar que a medida não 
envolve serviços essenciais 
como mercados, farmácias, 
postos de gasolina e servi-
ços de saúde.
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NHANDEJARA CLUBE DE CAMPO 
RUA SEBASTIÃO CARLOS GOUVEIA, 120 - VILA ROMANA - CEP: 84990-000 
ARAPOTI – PARANÁ – CNPJ: 76.030.956/0001-06 
TELEFONE: (43) 3557-1002 
 
 

 
 

 AVISO DE SUSPENSÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 
ASSEMBLEIA GERAL  

 
  
 
 

O Presidente do NHANDE'JARA CLUBE DE CAMPO, no uso de suas 

atribuições legais que lhe confere o Estatuto Social do Clube, em virtude da 

determinação do Decreto 5.572/2020 o qual apontou a respeito das medidas 

preventivas, em que consta a proibição de qualquer reunião ou evento que contenha 

mais de 25 (vinte e cinco) pessoas.  

Portanto, venho através deste instrumento comunicar que a 

Assembléia Geral está SUSPENSA temporariamente, na fase em que se encontra. 

O ato da reabertura da Assembléia Geral com as devidas correções será publicado 

oportunamente.  

 

 

 
 

 
 
 

Arapoti em 24 de Março de 2020. 
 
 
 
 

FÁBIO LOPES SAMPAIO 
PRESIDENTE DO NCC 

 

[NORTE PIONEIRO]
Polícia fecha comércios que desrespeitam 

a quarentena do coronavírus
Municípios da região tomaram medidas como a paralisação das 
atividades do comércio para prevenir propagação da Covid-19

Um adolescente de 15 
anos sofreu um acidente na 
tarde desta segunda-feira 
(23) em Jacarezinho na Vila 
Maria. 
De acordo com as primei-
ras informações, o jovem 
estava andando de bicicleta 
no momento do incidente. 
Ele estaria transitando pela 
Rua Mato Grosso quando, 
ao atravessar o cruzamento 
acabou sendo atingido por 

um automóvel que seguia 
pela Rua Joaquim Cândido 
Carvalho. 
As equipes do SAMU (Ser-
viço de Atendimento Móvel 
de Urgência) e da Polícia 
Militar estiveram no local 
prestando atendimento 
a ocorrência. O garoto 
recebeu atendimento dos 
socorristas e foi encami-
nhado ao Pronto Socorro 
com algumas escoriações e 

a suspeita de uma fratura 
na perna. 
Testemunhas relataram 
aos policiais que o veículo 
envolvido na situação se 
tratava de um automóvel 
preto e que o motorista 
teria deixado do local sem 
prestar atendimento a 
vítima. Com isso, foram 
realizadas diligências, mas 
nem o veículo nem o con-
dutor foram encontrados. 

Motorista deixa local de acidente 
após atingir jovem de bicileta

AUTO POSTO CHEGA BEM LTDA - ME torna público que 
recebeu do IAP, a Licença de Operação para Comércio varejista 
de combustíveis para veículos automotores instalada ROD PR 
960, KM 0,5, S/N, RODOVIA, CEP: 84.930-000, JABOTI/PR.
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ARAPOTI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO
14º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 138/2017.
Pregão n°: 52/2017.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: Treviso Projetos Técnicos Ltda - EPP.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto 
a PRORROGAÇÃO do prazo de VIGÊNCIA do 
Contrato sob o nº 138/2017.
Prorrogação da Vigência: Pelo presente termo 
aditivo, fica prorrogado o prazo de VIGÊNCIA do 
Contrato nº 138/2017 por mais 30 (trinta) dias, de 
14/02/2020 até a data de 14/03/2020.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste termo aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as partes conforme originalmente 
pactuadas.
Data da Assinatura: 13/02/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DE PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 12.601.793/001-83

EXTRATO 
1º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 24/2019-FMS.
Pregão n°: 75/2017-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA EPP.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a pror-
rogação dos prazos de execução e vigência do 
CONTRATO sob o n° 24/2019-FMS, por mais 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias, iniciando-se 
em 04/02/2020, estendendo-se até 02/02/2021, 
com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as partes conforme originalmente 
pactuadas.
Data da Assinatura: 03/02/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO
2º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 181/2018.
Pregão n°: 34/2018.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: DEUSDEDITH SPINOLA DE CASTRO 
FILHO.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação 
dos prazos de execução e vigência do CONTRATO sob o 
n° 181/2018-PMA, por mais 6 (seis) meses, iniciando-se 
em 19/02/2020, estendendo-se até 19/08/2020, com 
base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.  
Disposições finais: Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas do Contrato Original a que se refere o presente 
Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 18/02/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 
12.601.793/001-83

EXTRATO 
2º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 16/2018-FMS.
Pregão n°: 80/2017-FMS.
Contratantes: Município de Arapoti ,Fundo Municipal 
de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social 
de Arapoti.
Contratada: AFRAS SISTEMAS DE TELECOMU-
NICAÇÕES LTDA ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a pror-
rogação dos prazos de execução e vigência do 
CONTRATO sob o n° 16/2018, por mais 12 (doze) 
meses, iniciando-se em 10/02/2020, estendendo-se 
até 10/02/2021, com base no inciso II, art. 57 da Lei 
nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do contrato original a que se refere 
o presente Termo Aditivo. 
Data da Assinatura: 07/02/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO
2° TERMO ADITIVO

Contrato n°: 26/2019.
Tomada de Preços n°: 010/2018.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: LUCIANO JOSÉ DOS SANTOS - ME.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto 
a PRORROGAÇÃO dos prazos de EXECUÇÃO e 
VIGÊNCIA do Contrato sob o nº 26/2019.
Execução: Pelo presente termo aditivo, fica prorroga-
do o prazo de EXECUÇÃO do Contrato nº 26/2019, 
de 16/02/2020 até a data de 15/04/2020.
Vigência: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado 
o prazo de VIGÊNCIA do Contrato nº 26/2019, de 
13/05/2020 até a data de 11/07/2020.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste termo aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as partes conforme originalmente 
pactuadas.
Data da Assinatura: 14/02/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 12.601.793/001-
83

EXTRATO 
2º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 207/2019-FMS.

Inexigibilidade n°: 05/2017-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: JOSVIAK & GUIMARAES CLÍNICA MÉ-
DICA LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção dos prazos de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 207/2019-FMS por 
mais 90 (noventa) dias, iniciando-se em 27/02/2020, 
estendendo-se até 26/05/2020, com base no inciso 
II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as partes conforme originalmente 
pactuadas. 
Data de assinatura: 26/02/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 
12.601.793/001-83

EXTRATO 
2º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 269/2019-FMS.
Inexigibilidade n°: 05/2017-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: MUSSI & DIBO SERVICOS MEDICOS 
LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção dos prazos de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 269/2019-FMS, por 
mais 60 (sessenta) dias, iniciando-se em 17/02/2020, 
estendendo-se até 16/04/2020, com base no inciso 
II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as partes conforme originalmente 
pactuadas.
Data da Assinatura: 14/02/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 12.601.793/001-83

EXTRATO 
2º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 284/2019-FMS.
Inexigibilidade n°: 05/2017-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: BRUNO BOLERATZKI.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação 
dos prazos de execução e vigência do TERMO DE CRE-
DENCIAMENTO sob o n° 284/2019-FMS, por mais 6 (seis) 
meses, iniciando-se em 19/02/2020, estendendo-se até 
19/08/2020, com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas do Termo de Credenciamento original a que se 
refere o presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 18/02/2020.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 
12.601.793/001-83

EXTRATO 
2º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 43/2019-FMS.
Inexigibilidade n°: 04/2019-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: BRAZMED S/S LTDA ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção do prazo de execução e vigência do TERMO DE 
CREDENCIAMENTO sob o n° 043/2019-FMS, por 
mais 90 (noventa) dias, iniciando-se em 11/02/2020, 
estendendo-se até 10/05/2020, com base no inciso 
II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as 
demais cláusulas do Contrato Original a que se 
refere o presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 10/02/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 12.601.793/001-
83

EXTRATO 
2º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 44/2019-FMS.
Inexigibilidade n°: 04/2019-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: CS ODONTOMED S/C LTDA ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção dos prazos de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 044/2019-FMS, por 
mais 90 (noventa) dias, iniciando-se em 14/02/2020, 
estendendo-se até 13/05/2020, com base no inciso 
II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do Contrato Original a que se refere 
o presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 13/02/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (043) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
EXTRATO 
3º TERMO ADITIVO
Contrato n°: 217/2018-PMA.
Pregão n°: 25/2017-PMA.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: W. M. GARDEN SERVIÇOS DE JARDI-
NAGEM LTDA ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção dos prazos de execução e vigência do CONTRA-
TO sob o n° 217/2018-PMA, por mais 60 (sessenta) 
dias, iniciando-se em 18/02/2020, estendendo-se até 
17/04/2020, com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 
8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do Contrato Original a que se refere 
o presente Termo Aditivo. 
Data da assinatura: 17/02/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO
3º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 81/2019.
Tomada de Preços n°: 01/2019.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: J. C. DE OLIVEIRA & CIA S/S LTDA.
Objeto: O presente termo tem por objeto a PROR-
ROGAÇÃO dos prazos de EXECUÇÃO e VIGÊNCIA 
do CONTRATO sob o n° 81/2019, assinado entre as 
partes em 09/05/2019.
Da execução: Fica prorrogado o prazo de execu-
ção do contrato nº 81/2019 por mais 60 (sessenta) 
dias, iniciando-se em 03/02/2020 e findando-se em 
02/04/2020.
Da vigência: Fica prorrogado o prazo de vigência 
do contrato nº 81/2019 por mais 60 (sessenta) 
dias, iniciando-se em 03/05/2020 e findando-se em 
01/07/2020.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as Partes conforme originalmente 
pactuadas.
Data da Assinatura: 01/02/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 12.601.793/001-
83

EXTRATO 
2º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 059/2019-FMS.
Inexigibilidade n°: 05/2017-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: MARTINS & FERNANDES TORRES 
LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorro-
gação do prazo de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 059/2019-FMS, 
por mais  6 (seis) meses, iniciando-se em 11/02/2020, 
estendendo-se até 11/08/2020, com base no inciso II, 
art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as partes conforme originalmente 
pactuadas.
Data da Assinatura: 10/02/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (043) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO 
4º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 92/2017-PMA.
Pregão n°: 24/2017-PMA.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA SER-
VIÇOS ME.

Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorro-
gação dos prazos de execução e vigência do CON-
TRATO sob o n° 92/2017-PMA, por mais 12 (doze) 
meses, iniciando-se em 27/02/2020, estendendo-se 
até 27/02/2021, com base no inciso II, art. 57 da Lei 
nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do Contrato Original a que se refere 
o presente Termo Aditivo. 
Data da assinatura: 26/02/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 12.601.793/001-
83

EXTRATO 
4º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 146/2019-FMS.
Inexigibilidade n°: 05/2017-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: CARLOS EDUARDO DA SILVA SEABRA 
& CIA S/S LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção dos prazos de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 146/2019-FMS, 
por mais 6 (seis) meses, iniciando-se em 08/03/2020, 
estendendo-se até 08/09/2020, com base no inciso 
II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do Termo de Credenciamento original 
a que se refere o presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 28/02/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (043) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO 
5º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 179/2015-PMA.
Tomada de Preços n°: 01/2015-PMA.
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.
Contratada: CASA DA COMUNICAÇÃO S/S LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorro-
gação dos prazos de execução e vigência do CON-
TRATO sob o n° 179/2015-PMA, por mais 6 (seis) 
meses, iniciando-se em 02/02/2020, estendendo-se 
até 02/08/2020, com base no inciso II, art. 57 da Lei 
nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do Contrato Original a que se refere 
o presente Termo Aditivo. 
Data da assinatura: 01/02/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO
5º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 232/2018.
Tomada de preços n°: 005/2018.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: L. R. A. WATFE & CIA LTDA.
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Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorro-
gação do prazo de vigência do CONTRATO sob o 
n° 232/2018 por mais 30 (trinta) dias, iniciando-se 
em 05/02/2020 e estendendo-se até 05/03/2020, 
com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste Termo Aditivo permanecem 
em vigor e obrigando as partes conforme origi-
nalmente pactuadas.
Data da Assinatura: 04/02/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO
7° TERMO ADITIVO

Contrato n°: 128/2018.
Tomada de Preços n°: 003/2018.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: CONSTRUTORA ECASA ENGE-
NHARIA LTDA - EPP.
Objeto: O presente termo tem por objeto a 
PRORROGAÇÃO dos prazos de EXECUÇÃO e 
VIGÊNCIA do CONTRATO sob o n° 128/2018, 
assinado entre as partes em 26/06/2018.
Da execução: Fica prorrogado o prazo de execu-
ção do contrato nº 128/2018 por mais 90 (noventa) 
dias, iniciando-se em 04/02/2020 e findando-se 
em 03/05/2020.
Da vigência: Fica prorrogado o prazo de vigência 
do contrato nº 128/2018 por mais 90 (noventa) 
dias, iniciando-se em 19/03/2020 e findando-se 
em 16/06/2020.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste termo aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as partes conforme original-
mente pactuadas.
Data da Assinatura: 03/02/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 
12.601.793/001-83

EXTRATO 
8º TERMO ADITIVO

CONTRATO N°: 194/2014.
DISPENSA N°: 30/2014.
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde.
CONTRATADA: SAPRA-LANDAUER SERVIÇO 
DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 
LTDA.
OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a 
prorrogação dos prazos de execução e vigência 
do CONTRATO sob o n° 194/2014-FMS, por mais 
5 (cinco) meses, iniciando-se em 02/02/2020, 
estendendo-se até 02/07/2020, com base no 
inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
DISPOSIÇÕES FINAIS: Permanecem inalteradas 
as demais cláusulas do Contrato Original a que 
se refere o presente Termo Aditivo.
DATA DA ASSINATURA: 01/02/2020.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ARAPOTI
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 71/2020
Processo de Inexigibilidade: 4/2019
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada: KAREN MARTINS LOMBARDI ME
Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica para 
prestação de serviços de consultas médicas visando 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde.
Dotação Orçamentária: 
1000110301000420243390390000
Valor Contrato: R$ 60.000,00
Prazo Execução:  Até 09/08/2020
Prazo Vigência:  Até 09/08/2020
Data Assinatura: 13/03/2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARAPOTI- PR
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA Nº 180 CENTRO 
CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27

EXTRATO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Despacho do Presidente do FMS

De 12/03/2020.
Adjudicando e homologando o objeto da licitação 
realizada na modalidade Inexigibilidade, sob o n° 
004/2019, a empresa:
Empresa
Valor

KAREN MARTINS LOMBARDI ME
R$ 60.000,00

Autorizando a despesa e a lavratura do respectivo 
empenho.

Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica para 
prestação de serviços de consultas médicas visando 
atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO
LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2017
PROCESSO N° 62/2017

Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte, 
às nove horas e zero minuto, por meio da Internet, 
mediante a Plataforma da Bolsa de Licitações e 
Leilões, o Pregoeiro - BLL, reuniu-se a COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Prefeitura Muni-
cipal de Arapoti instituída pelo Decreto Municipal nº 
4.818, de 02/05/2018, o Senhor IDINEU ANTONIO 
DA SILVA, para ato de encerramento da sessão 
pública, referente ao Pregão Eletrônico nº 41/2017, 
destinada à aquisição de materiais e insumos com 
vistas à Implementação de Ações Insertas no Pro-
grama de Gestão de Solo e Água em Microbacias, 
conforme Convênio nº 223/2016-SEAB. 
Aberta a sessão pública pelo Senhor Pregoeiro, ficou 
constatada o não encaminhamento de proposta via 
internet na plataforma da BLL de interessados em 
participar da presente licitação, caracterizando desta 
forma, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, 
no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 
8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, uma LICI-
TAÇÃO DESERTA, isto é, não houve apresentação 
de proposta a presente licitação, mesmo levando em 
consideração a efetiva e ampla publicação do aviso 
licitatório, no Diário Oficial Eletrônico do Município de 
Arapoti – DOE, da edição nº 548, do dia 20/02/2020 
(fls. 1488), no Diário Oficial Impresso do Município 
de Arapoti – DOM (Editora Jornal Folha Extra), da 
edição nº 2280, do dia 21/02/2020 (fls. 1490/1491), 
no Diário Oficial do Paraná - DIOE, da edição nº 
10632, do dia 21/02/2020 (fls. 1493/1494), no Mural 
de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná (www.tce.pr.gov.br), do dia 21/02/2020 (fls. 
1496), disponibilizado no Portal de Transparência no 
Sitio Oficial do Município (www.arapoti.pr.gov.br – Links 
Licitações), do dia 20/02/2020 (fls. 1498), no Portal 
da BLL (www.bllcompas.com), no dia 20/02/2020 (fls. 
1500) e no Quadro de Aviso de Licitações no Centro 
Administrativo Municipal Elvira Possatto Novochadlo.
Diante disto, o pregoeiro declara encerrada a sessão, 
da qual para constar, lavrou-se a presente Ata, que 
será assinada pelo Pregoeiro.
IDINEU ANTONIO DA SILVA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº19/2020

(RESUMO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO)

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JABOTI, 
Estado do Paraná, torna público que fará realizar 
licitação, conforme segue: 

1 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 
19/2020 TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço POR 
ITEM. 

2 – 0BJETO: Seleção de Proposta entre os propo-
nente enquadrados como Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte, de acordo com o artigo 48 da Lei 
Complementar nº 123/2006 e alteração dada pela 
Lei Complementar nº 147/2014, para FORMAÇÃO 
DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
MOVEIS, EQUIPAMENTOSDESTINADO AO DE-
PARTMAENTO DE EDUCAÇÃO.
3- VALOR MÁXIMO: R$ 342.211,93 (Trezentos e 
Quarenta e Dois Mil, Duzentos e Onze Reais e No-
venta e Três Centavos)
4 - ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 13/04/2020 
às 09:00 no site www.bll.org.br “Acesso Identificado 
no link - licitações” . 
5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: poderão 
ser obtidas junto ao Setor de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Jaboti, na Praça Minas Gerais, 175, 
das 08h00minh às 16h00minh. O edital completo 
encontra-se disponível no endereço eletrônico www.
jaboti.pr.gov.br no link licitações.
Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 24/03/2020
Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial.
Portaria 02/2020.

JABOTI
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº18/2020

(RESUMO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABOTI, Estado 
do Paraná, torna público que fará realizar licitação, 
conforme segue: 

1 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 
18/2020 TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço POR 
ITEM. 

2 – 0BJETO: Seleção de Proposta entre os propo-
nente enquadrados como Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte, de acordo com o artigo 48 da Lei 
Complementar nº 123/2006 e alteração dada pela Lei 
Complementar nº 147/2014, para FORMAÇÃO DE 
REGISTRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE BOMBA E BICO INJETOR, DESTINADO 
AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

3- VALOR MÁXIMO: R$ 60.000,00 (Sessenta Mil 
Reais)
4 - ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 09/04/2020 
às 09:00 no site www.bll.org.br “Acesso Identificado 
no link - licitações” . 
5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: poderão 
ser obtidas junto ao Setor de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Jaboti, na Praça Minas Gerais, 175, 
das 08h00minh às 16h00minh. O edital completo 
encontra-se disponível no endereço eletrônico www.
jaboti.pr.gov.br no link licitações.
Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 24/03/2020
Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial.
Portaria 02/2020.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2020
Edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação por prazo determinado.
O Prefeito Municipal de Jaboti, Estado do Paraná, Senhor VANDERLEY DE SIQUEIRA E SILVA e a Comissão 
Especial de Seleção do PSS, no uso de suas atribuições, visando à contratação de pessoal, por prazo deter-
minado para desempenhar funções junto à Secretaria Municipal de Saúde em excepcional interesse público, 
devidamente reconhecido por intermédio da Lei Municipal n° 33/1994 e Decreto nº 20/2020, com fulcro no 
art. 37, IX, da Constituição da República, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado, que 
será regido pelas normas estabelecidas neste Edital.

CARGO VAGAS CARGA HORÁRIA VENCIMENTO

Técnico em enfermagem 03 40 R$ 1.381,18
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão Especial, nomeada pela 
portaria nº 44/2020, o qual consistirá da análise de currículos dos candidatos.
2. INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições serão recebidas nos dias 25, 26 e 27 de março de 2020, junto a Secretaria Municipal de 
Saúde na Av. Tiradentes, s/n, Jaboti/PR no horário das 8h às 11h00min e das 13h00min às 16h00min.
2.1.1 Não serão aceitas inscrições fora de prazo.
2.2 A inscrição do candidato implicará no conhecimento prévio e na tácita aceitação das presentes instruções 
e normas estabelecidas neste Edital.
3. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO
3.1 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá comparecer pessoalmente ou 
por intermédio de procurador, munido de instrumento público ou particular de mandato (com poderes espe-
ciais para realizar a sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado), apresentando, em ambos os casos, 
os seguintes documentos:
3.1.1 Ficha de inscrição (Anexo I do Edital), disponibilizada no ato pela Comissão, devidamente preenchida 
e assinada.
3.1.2 Cópia e original de documento de identidade oficial com foto: carteira ou cédula de identidades expedida 
pela Secretaria de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Rela-
ções Exteriores; Cédula de Identidade fornecida por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei 
Federal, valem como documento de identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC, COREN 
etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira 
Nacional de Habilitação (com fotografia).
3.1.3 Prova de quitação das obrigações militares (candidatos do sexo masculino) e Certidão de Quitação 
Eleitoral – site do Tribunal Regional Eleitoral (todos os candidatos);
3.1.4 Currículo profissional, de acordo com o modelo apresentado no Anexo I do presente edital, acompanhado 
de cópia autenticada dos títulos que comprovam as informações do currículo.
3.1.5 Certificado de Conclusão do Curso de Técnico em Enfermagem e registro em vigor no COREN-PR;
3.2 Os documentos poderão ser autenticados no ato da inscrição, desde que o candidato apresente para 
conferência os originais, juntamente com a cópia.
4. FORMATAÇÃO DOS CURRÍCULOS
4.1 O currículo profissional deverá ser preenchido pelo candidato, nos moldes do Anexo I do presente Edital.
4.2 Os critérios de avaliação dos títulos totalizarão no máximo 100 pontos e no mínimo 10 pontos.
4.3 A formação específica exigida para o desempenho da função, não será objeto de avaliação.
4.4 Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de direito público ou privado, 
que atenderem aos critérios definidos neste Edital.
4.5 Nenhum título receberá dupla valoração.
4.6 A classificação será efetuada, mediante pontuação dos títulos apresentados, conforme os seguintes critérios:

Título Pontuação
Pontuação

Máxima
1. Cursos (inclusive de informática), jornadas e encontros (na área da saúde), conferências 
de saúde ou similares realizados anteriores a data da publicação do edital, sendo aceito no 

máximo 25 títulos.

Acima de 10 horas

Acima de 20 horas

Acima de 40 horas 10

20

40

40,0

2. Experiência profissional comprovada na área, no cargo de Técnico em Enfermagem, no 
poder público e/ou iniciativa privada, (CTPS, contrato ou certidão de tempo de serviço), nos 

últimos 6 (seis) anos. 10 (a cada ano) 60,0

4.7 DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS
Para comprovação da experiência profissional, o candidato deverá apresentar a documentação referente a 
uma das seguintes opções:
4.7.1 Cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social, páginas da foto, verso e as que comprovem 
a experiência profissional no cargo ao qual concorre, ou em cargos/funções correlatas ou;
4.7.2 Declaração, Atestado ou Certidão de Tempo de Serviço, expedido pelo respectivo órgão informando 

PORTARIA nº. 44/2020, de 24 de março de 2020.
Dispõe sobre a nomeação da Comissão Organizadora 
e Examinadora do Processo Seletivo Simplificado – 
PSS nº 001/2020, para a contratação de 03 (três) 
profissionais para o cargo de técnico de enfermagem..
O Prefeito Municipal de Jaboti, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 
por lei, RESOLVE:
Art. 1º. Nomear os servidores públicos municipais, 
ROSANA CRISTINA JACINTO DE SIQUEIRA, RO-
SÂNGELA MAIA DE SOUZA SILVA E JOÃO ANTONIO 
JUVENTINO DE SIQUEIRA, para compor a Comissão 
Organizadora e Examinadora do Processo Seletivo 
Simplificado nº 001/2020 deste Município, para a 
contratação de 03 (três) profissional para o cargo de 
técnico de enfermagem.
Art. 2°. Os trabalhos da Comissão Organizadora e 
Examinadora do Processo Seletivo Simplificado nº 
001/2020, será composta por um presidente JOÃO 
ANTONIO JUVENTINO DE SIQUEIRA, e dois mem-
bros ROSANA CRISTINA JACINTO DE SIQUEIRA e 
ROSÂNGELA MAIA DE SOUZA SILVA.
Art. 3°. A presente comissão fica encarregada de tomar 
todas as providências necessárias para a realização 
do presente Processo Seletivo Simplificado, obede-
cendo fielmente aos ordenamentos legais pertinentes.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Jaboti, 24 de março de 2020.
____________________________________
VANDERLEY DE SIQUEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

JABOTI
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o período com a data de admissão e desligamento, se for o caso, especificando 
o cargo/ função e a descrição das atividades desenvolvidas, estes deverão ser 
impressos em papel timbrado com a devida caracterização do órgão/empresa, 
carimbo e assinatura.
4.7.3 Não é permitida a contagem de experiência profissional em períodos con-
comitantes.
4.7.4 DOS TÍTULOS
4.7.4.1 Certificados ou atestados dos cursos de aperfeiçoamento, aprofundamento, 
reciclagem, extensão desde que relacionados no Anexo I e com data dos últimos 
10 anos, com carga horária de, no mínimo 10 horas, emitidos pela instituição que 
promoveu o curso.
4.7.4.2 Cursos realizados, serão aceitos no máximo 25 certificados e validados se 
tiverem relação com o cargo/função.
4.8 O candidato deverá ter disponibilidade de horário integral (40h).
Condições de Trabalho:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas para o cargo de Técnico em Enfer-
magem 40h, que será desenvolvida diariamente, de acordo com o horário definido 
pela autoridade competente mediante ato próprio.
b) Especial: Sujeito a trabalho interno e externo com possibilidade de convocação 
para atividades em regime de plantão, atendimento em ambulância e trabalhos 
em sábados, domingos e feriados.
5. ANÁLISE DOS CURRÍCULOS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR
5.1 No prazo especificado no cronograma Anexo III, a Comissão deverá proceder 
à análise dos currículos.
5.2 Ultimada a identificação dos candidatos e a totalização das notas, o resultado 
será publicado no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e em meio 
eletrônico.
5.3. Os recursos quanto ao resultado do certame poderão ser feitos e protocolados 
na data estipulada no anexo III, e deverão expor sobre os fatos, fundamentos e 
o pedido, devendo ser entregues à Comissão Avaliadora, e serão julgados pelo 
Prefeito Municipal.
6. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE
6.1 Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois 
ou mais candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o 
candidato que:
6.1.1 Apresentar idade mais avançada;
6.1.2 Tiver obtido a maior pontuação na comprovação de experiência, conforme 
fixado no Edital;
6.1.3 O candidato que possuir maior escolaridade, comprovado por documentos 
válidos;
6.1.4 Sorteio em ato público.
7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLI-
FICADO
7.2 Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação geral 
dos candidatos aprovados, quando, então passará a fluir o prazo de validade do 
Processo Seletivo Simplificado.
8. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
8.1 Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada a 
contratação pelo Prefeito, será convocado o primeiro colocado, através de Edital de
Convocação, publicado no mural de publicações da Prefeitura Municipal e no site 
oficial do Município, para, no prazo de 2 (dois) dias, prorrogável uma única vez, 
à critério da Administração, comprovar o atendimento das seguintes condições:
8.1.1 Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei;
8.1.2 Ter idade mínima de 18 anos e máxima de 60 anos;
8.1.3 Apresentar atestado médico exarado pelo serviço oficial do Município, no 
sentido de gozar de boa saúde física e mental;
8.1.4 Para o cargo de Técnico em Enfermagem a formação na Área (curso con-
cluído) e registro em vigor no COREN-PR;
8.1.5 Apresentar Certidão Negativa Criminal;
8.1.6 Apresentar certidão de bons antecedentes disciplinares emitida pela Admi-
nistração Pública caso exerça ou tenha exercido cargo ou função pública;
8.1.7 Para a contratação, o candidato classificado não poderá ter sido condenado 
na demissão de cargo ou função pública do Município em Processo Administrativo 
Disciplinar nos últimos 05 (cinco) anos.
8.2 A convocação do candidato classificado será realizada por meio de Edital pu-
blicado no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal; na página oficial 
da Prefeitura Municipal de Jaboti (no mesmo local da publicação do Processo 
Seletivo Simplificado) e por telefone, sendo obrigação do candidato manter seu 
número atualizado.
8.3 Não comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o não atendi-
mento das condições exigidas para a contratação serão convocados os demais 
classificados, observando-se a ordem classificatória crescente.
8.4 O candidato que não tiver interesse na contratação poderá requerer, uma única 
vez, sua alocação no final da lista de aprovados.

8.5 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de 06 
(seis) meses, prorrogável, uma única vez, por igual período;
8.6 No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a 
rescisão contratual, poderão ser chamados para contratação pelo tempo rema-
nescente, os demais candidatos classificados, observada a ordem classificatória.
9. DO REGIME JURÍDICO
9.1 A contratação ocorrerá em Regime Celetista de acordo com a CLT e Decreto 
Municipal n° 20/2020. 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou 
classificação do candidato, valendo para esse fim, a publicação do resultado final.
10.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os 
seus endereços.
10.3 Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse públi-
co, poderá haver a readequação das condições definidas inicialmente no edital, 
conforme dispuser a legislação local.
10.4 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão 
designada.
GABINETE DO PREFEITO, 24 de Março de 2020.
VANDERLEY DE SIQUEIRA E SILVA
Prefeito Municipal de Jaboti.
ANEXO I
MODELO DE CURRÍCULO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
1. DADOS PESSOAIS
1.1 Nome completo: _______________________________________________
__________
1.2 Filiação: ______________________________________________________
_________
1.3 Nacionalidade: ________________________________________________
__________
1.4 Naturalidade: __________________________________________________
_________
1.5 Data de Nascimento: ___________________________________________
__________
1.6 Estado Civil: __________________________________________________
__________
2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
2.1 Carteira de Identidade e órgão expedidor: ___________________________
__________
2.2 Cadastro de Pessoa Física – CPF: _________________________________
_________
2.3 Título de Eleitor _________________ Zona: ______________ Seção: 
______________
2.4 Número do certificado de reservista: _______________________________
__________
2.5 Endereço Residencial: __________________________________________
__________
2.6 Endereço Eletrônico: ____________________________________________
_________
2.7 Telefone residencial e celular: _____________________________________
_________
2 .8  Ou t ro  ende reço  e  t e l e f one  pa ra  con ta to  ou  r ecado : 
______________________________
ANEXO II
FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS

NOME:
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Campo preenchido pelo candidato  Não preencher
Nº TÍTULOS Nº HO-

RAS
PONTUAÇÃO OBS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

TOTAL
Jaboti, _____ de ___________de 2020
  ________________________________                                 ________________________
Assinatura do responsável pelo recebimento                                  Assinatura do 
candidato
5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
________________________________________________________________
__________
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________________________________
Local e Data.
_________________________________________
Assinatura do Candida

ANEXO III
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Abertura das inscrições se entrega da documentação obrigatória: 25/03/2020
Encerramento das inscrições se entrega da documentação obrigatória: 27/03/2020
Publicação das inscrições deferidas/indeferidas: 30/03/2020 até ás 12h00min.
Recurso quanto às inscrições indeferidas: 30/03/2020 de 12h01min ás 17h00min.
Homologação das inscrições: 31/03/2020
Divulgação do resultado provisório: 31/03/2020até ás 12h00min.
Recurso quanto ao resultado provisório: 31/03/2020de 12h01min ás 17h00min.
Resultado final do processo seletivo: 01/04/2020 a partir das 10h00min.
Entrega da documentação para a contratação e escolha de vagas: 01/04/2020 em 
horário e local a ser divulgado conforme Edital de Convocação.
ATRIBUIÇÕES:
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Descrição sintética: compreende os empregos que se destinam a executar, sob 
supervisão do enfermeiro, tarefas de técnico de enfermagem, nos espaços das 
unidades de saúde e no domicilio/comunicidade, atendendo às necessidades de 
pacientes e doentes, dentro ou fora do Programa Saúde da Família.
Atribuições típicas:
I - assistir ao Enfermeiro em todas as suas atividades conforme abaixo:
• no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de as-
sistência de enfermagem;
• na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave;
• na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de 
vigilância epidemiológica;
• na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar;
• na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados 
a pacientes durante a assistência de saúde;
• participação nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde indi-
vidual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco;
• participação nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção 
de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho;
• integrar a equipe de saúde quando for o caso;
• preparar o paciente para as consultas, exames e tratamento;
• observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação, 
executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras 
atividades de enfermagem;
• ministrar medicamentos por via oral e parenteral;
• fazer curativos diversos, aplicar oxigenioterapia; nebulizar, enteroclisma, enema 
e calor ou frio;
• executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas;
• efetuar o controle de pacientes e de comunicantes de doenças transmissíveis;
• realizar testes e proceder sua leitura;
• colher material para exames laboratoriais;
• executar atividades de desinfecção e esterilização;
• prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente zelando por sua segurança;
• zelar pela limpeza e ordem do material da unidade;
• participar de atividades de educação em saúde;
• auxiliar o Enfermeiro na execução dos programas de educação para a saúde;
• desenvolver, com os Agentes Comunitários de Saúde, atividades de identificação 
das famílias de risco;
• contribuir, quando solicitado, com o trabalho dos Agentes Comunitários de
Saúde no que se refere às visitas domiciliares;
• acompanhar as consultas de enfermagem dos indivíduos expostos às situações 
de risco, visando garantir uma melhor monitoria de suas condições de saúde;
• executar, segundo sua qualificação profissional, os procedimentos de vigilância 
sanitária e epidemiológica nas áreas de atenção à criança, à mulher, ao adolescen-
te, ao trabalhador e ao idoso, bem como no controle da tuberculose, hanseníase, 
doenças crônico-degenerativas e infecto-contagiosas;
• participar da discussão e organização do processo de trabalho da unidade de 
saúde;
• aplicar vacinas, segundo orientação superior;
• ministrar medicamentos e tratamentos aos pacientes, observando os horários e 
doses prescritos pelo Médico responsável;

• verificar a temperatura, pressão arterial, pulsação e peso dos pacientes, empre-
gando técnicas e instrumentos apropriados;
• orientar pacientes em assuntos de sua competência;
• lavar e esterilizar instrumentos médicos e odontológicos, utilizando produtos e 
equipamentos apropriados;
• auxiliar Médicos, Cirurgiões-dentistas e Enfermeiros no preparo do material a 
ser utilizado nas consultas, bem como no atendimento aos pacientes;
• auxiliar no controle de estoque de medicamentos, materiais e instrumentos mé-
dicos e odontológicos, a fim de solicitar reposição, quando necessário;
• fazer visitas domiciliares, a escolas e creches segundo programação estabelecida, 
para atender pacientes e coletar dados de interesse médico;
• participar de campanhas de vacinação;
• auxiliar no atendimento da população em programas de emergência;
• acompanhar doente quando necessário;
• manter o local de trabalho limpo e arrumado;
• realizar atividades de assistência de enfermagem dentro de sua competência;
• executar outras atribuições correlatas.
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DECRETO nº. 24/2020, de 24 de março de 2020. 
“Altera o Decreto nº. 13/2020, de 18 de março de 2020, e dá 
outras providências.” 

 

O Prefeito Municipal de Jaboti, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei, e: 

Considerando que medidas devem ser adotadas para que não 
haja a circulação do vírus no Município de Jaboti; 

DECRETA: 

Art. 1º. O artigo 5º do Decreto nº. 13/2020, de 18 de março de 2020, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

Art. 5º. O atendimento ao público será das 8h00min às 11h00min, de 
segunda a sexta-feira, estando fechadas nos demais horários as seguintes 
repartições: 

I – Sede da Prefeitura Municipal; 
II – Secretaria de Administração e Fazenda; 
III – Secretaria de Assistência Social; 
IV – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente; 
V – Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. 
 
§1º. Fica determinado o trabalho remoto aos órgãos citados nos incisos 
anteriores, podendo ser feito na residência do servidor ou na sede da 
repartição, sem prejuízo do andamento normal do serviço público. 
 
§2º. Para cumprimento do preceituado no §1º deste artigo, fica suspenso o 
registro de ponto eletrônico dos servidores. 
 
§3º. Caberá aos Secretários municipais zelar para que haja o devido 
atendimento ao público nos termos do caput deste artigo, podendo fazer 
um rodízio de servidores. 

 

Art. 2º. Fica acrescido o inciso XVI ao art. 7º do Decreto nº. 13/2020, de 18 de março de 
2020. 

 

              PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI 
                       ESTADO DO PARANÁ 
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XVI – A administração pública poderá conceder férias ou licença prêmio 
aos servidores que tenham esses direitos e que possuam mais de 60 
(sessenta) anos, ou portadores de doenças crônicas, problemas 
respiratórios, gestantes, lactantes, ou que tenham motivos justificados. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Jaboti, 24 de março de 2020. 
 
 
 
 

VANDERLEY DE SIQUEIRA E SILVA 
Prefeito Municipal 

              PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI 
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XVI – A administração pública poderá conceder férias ou licença prêmio 
aos servidores que tenham esses direitos e que possuam mais de 60 
(sessenta) anos, ou portadores de doenças crônicas, problemas 
respiratórios, gestantes, lactantes, ou que tenham motivos justificados. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Jaboti, 24 de março de 2020. 
 
 
 
 

VANDERLEY DE SIQUEIRA E SILVA 
Prefeito Municipal 



12Editais
FOLHA EXTRA Quarta-feira, 25 de março de 2020 - Edição 2297

JUNDIAÍ DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO 
SUL

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMA-
MENTO PÚBLICO Nº. 001/2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2020.

OBJETO: Celebração de Parceria para o atendi-
mento Educacional aos alunos portadores com 
deficiência intelectual grau moderado e severo, 
deficiência  múltipla (deficiência intelectual asso-
ciada a outra deficiência) e/ou transtorno do 
espectro autista associado a deficiência intelec-
tual e demais transtorno globais do desenvolvi-
mento, que necessitem de apoio especializado, 
oportunidades de acesso à educação básica 
e aos serviços de saúde, propiciando o pleno 
desenvolvimento de suas potencialidades e sua 
inclusão social, para o exercício de 2020:

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 13.019 
de 31/07/2014, alterado pela Lei Federal nº. 13.204 
de 14/12/2015, Lei Federal nº. 11.494/2007, Portaria 
Interministerial nº. 07 de 28 de dezembro de 2018, 
Decreto nº. 6.253 de 13 de novembro de 2007, Acór-
dão nº. 4901 – Tribunal Pleno, de 7 de dezembro 
de 2017, Decreto Municipal nº. 10 de 16 de março 
de 2017, Resolução nº. 28/2011 e Instrução Norma-
tiva nº. 61/2011, do Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná, Lei de Licitações e Contratos Adminis-
trativos nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993, Lei 
Orçamentária Anual para 2019, sob nº. 584 de 12 de 
dezembro de 2019, Lei Complementar nº. 101/2000 
e Lei nº. 4.320/64.

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIS – APAE – JUNDIAÍ DO SUL 
- CNPJ sob o nº 07.450.470/0001-04 – ESCOLA 
DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAULO FOGAÇA

JUSTIFICATIVA

1). Considerando as especificidades da Lei n.º 
13.019/2014, regulamentada pelo Decreto Muni-
cipal nº. 10/2017, quanto à inexigibilidade do 
chamamento público, ato respaldado na mesma 
lei, em seu art. 31, inciso II;

2).Considerando que por intermédio da Lei Fede-
ral nº. 11.494/2007, em seu artigo 8º. § 1º, que 
prevê a distribuição de recursos do FUNDEB para 
as instituições filantrópicas sem fins lucrativas e 
conveniada com o poder público, levando em con-
sideração os números das matrículas efetivadas 
na Escola de Educação Especial Paulo Fogaça, 
no atendimento educacional e social aos alunos 
com deficiência intelectual, múltipla (deficiência 
intelectual associada à outra deficiência) e/ou 
transtorno global do desenvolvimento (associado 
à deficiência intelectual) para o exercício de 2020;

3). Considerando a Portaria Interministerial nº. 07 
de 28 de dezembro de 2018, pela qual contempla 
a matrícula da educação básica considerada na 
distribuição dos recursos do Fundeb em 2020 e os 
alunos conveniados;

4) Considerando que o repasse dos recursos 
financeiros deve atender o disposto no Decreto nº. 
6.253 de 13 de novembro de 2007, ou seja, devem 
ser utilizados pelo Município, em ações considera-
das como de manutenção e desenvolvimento do 
ensino, conforme o disposto nos arts. 70 e 71 da 
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

5) Considerando o Acórdão nº. 4901de 7 de 
dezembro de 2017, pelo qual Acordam:

É possível o custeio com recursos do FUNDEB 
das despesas referentes a parcerias firmadas 
com entidades comunitárias, confessionais 
ou filantrópicas que atuem exclusivamente na 
educação especial, a fim de subvencionar a 
educação especial gratuita, integrada à educação 
básica, desde que observados os requisitos do art. 
8º, §2º e §4º, da Lei nº 11.494/2007, e do art. 14 e 
15 do Decreto Federal nº 6253/2007. 

Os recursos a serem transferidos às instituições 
conveniadas devem ser oriundos da parcela de 
40% do FUNDEB, tendo em vista que a parcela de 
60% se destina exclusivamente ao pagamento da 
remuneração dos profissionais do magistério. 

Ressalta-se, ainda, a necessidade de matrícula 
prévia destes alunos na rede municipal, inclusive 
para fins de verificação dos valores por aluno do 
FUNDEB, e a preferência do atendimento dos 
portadores de necessidades especiais na rede 
regular de ensino, nos termos do art. 58 da Lei nº 
9.394/96, sendo que os processos de transferên-
cia de recursos a estas entidades deve ser pre-
cedido de processo administrativo, devidamente 
motivado, demonstrando que os alunos portado-
res de necessidades especiais não podem ser 
atendidos na rede regular de ensino, dada as suas 
características, por deficiência ou por excesso de 
habilidades. 

O repasse não pode utilizar a rubrica 
3.3.90.81.00.00 – Distribuição Constitucional ou 
Legal de Receitas, tendo em vista que tal rubrica 
é utilizada para transferências a outras esferas de 
governo de receitas tributárias, de contribuições e 
de outras receitas vinculadas, prevista na Cons-
tituição ou em leis específicas, cuja competência 
de arrecadação é do órgão transferidor, conforme 
definido no Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público – MCASP. 

Deve ser utilizada a classificação 3.3.50.43.00.0 
(subvenções sociais) ou 3.1.50.43.00.00 (quando 
há substituição de mão-de-obra), especificando 
no desdobramento se os recursos serão des-

tinados a OSCIP mediante Termo de Parceria 
(3.1.50.43.35.00 ou 3.3.50.43.35.00), a Organi-
zações Sociais mediante Contrato de Gestão 
(3.1.50.43.40.00 ou 3.3.50.43.40.00) ou a 
outras entidades do terceiro setor para a promo-
ção gratuita da educação (3.1.50.43.45.00 ou 
3.3.50.43.45.00), e que, no caso de destinação de 
recursos para o custeio da folha de pagamento da 
entidade, deverão ser registrados sob a classifica-
ção 3.1.50.43.00.00 (com a especificação do tipo 
de convênio no campo desdobramento), sob pena 
de restar caracterizada tentativa de burla aos limi-
tes de despesas com pessoal previstos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

No entanto, os procedimentos contábeis descritos 
não são definitivos, podendo ocorrer mudanças na 
forma de contabilização de transferências de recur-
sos do FUNDEB, tanto pela Secretaria do Tesouro 
Nacional quanto por este Tribunal de Contas, caso 
encontradas maneiras contábeis mais apropriadas 
para tratar a questão, considerando a dinâmica do 
tratamento contábil da matéria. 

Por se tratar de transferência de recursos a enti-
dades privadas, ressalta-se que devem ser pres-
tadas as respectivas contas a este Tribunal, 
principalmente através do SIT – Sistema Integrado 
de Transferência. 

6) Considerando a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE, de Jun-
diaí do Sul, ser a ÚNICA organização na cidade 
de Jundiaí do Sul, que trabalha com o atendi-
mento educacional especializado, aos alunos 
com deficiência intelectual, múltipla (deficiência 
intelectual associada à outra deficiência) e/ou 
transtorno global do desenvolvimento (associado 
à deficiência intelectual), que necessitam de 
apoio;

7) Considerando que o Art. 31 da Lei 13.019/2014, 
que possibilita a formalização da parceria por ine-
xigibilidade de chamamento público na hipótese de 
inviabilidade de competição entre as organizações 
da sociedade civil, em razão da natureza singular do 
objeto da parceria ou se as metas somente puderem 
ser atingidas por uma entidade específica;

8) Considerando que o Município não dispõe de pro-
fissionais capacitados e estruturas adequadas para 
atendimento educacional especializado aos alunos 
portadores de deficiência residentes no Município;

9) Considerando que a parceria para repasses de 
recursos financeiros propicia ao Município contor-
nar as falhas e preencher as lacunas que even-
tualmente inviabilizam o correto atendimento dos 
anseios educacionais e sociais especializados pela 
administração;

10) Considerando, que a entidade não tem fins 
lucrativos, possui caráter filantrópico, educativo, 
cultural e social, promovendo a melhoria da quali
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dade de vida das pessoas portadoras de deficiên-
cia, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da 
cidadania, conforme especificado em seu Estatuto 
social (Art. 2º);

11) Considerando que os direitos educacionais, 
além de serem direitos humanos, encontram-se 
devidamente normatizados na Constituição Fede-
ral de 1988, devido à sua relevância como fator de 
singularização da pessoa humana. Sabe-se que 
a Constituição é a Lei fundamental e suprema de 
uma Nação, ditando a sua forma de organização 
e seus princípios basilares.  Desta feita a nossa 
Constituição Federal disciplina que:

A Constituição Fede-
ral/88 estabelece que 
a educação é direito 
social de todo brasileiro, 
garantido pelo Estado e 
Município, assim como 
a saúde, o trabalho, o 
lazer, a segurança, a 
previdência social, a pro-
teção à maternidade e à 
infância, a assistência 
aos desamparados, na 
forma desta Constitui-
ção. (Capítulo II, artigo 
6º). Esse direito é refor-
çado ainda pelo artigo 
203, inciso III, quando 
aborda a promoção da 
integração ao mercado 
de trabalho e pelo inciso 
IV, no qual são destaca-
das, dentre os objetivos 
da assistência social, a 
habilitação e a reabilita-
ção das pessoas porta-
doras de deficiência e a 
promoção de sua inte-
gração à  vida comuni-
tária.

12) Considerando que a educação reflete a con-
quista do direito à cidadania de uma sociedade, 
além de interferirem no seu modo de pensar e 
agir,  interagir e participar da sociedade em que 
vive, sendo fator de crescimento físico, intelectual 
e social dos alunos do ensino especial;

13) Considerando que o Ensino Especial requer 
um tratamento diferenciado, pois a oferta de aten-
dimento especializado, precisa alcançar todas as 
pessoas que dele necessitam, levando-se em con-
sideração as peculiaridades sociais, familiares e 
de deficiência que são de extrema importância, de 
forma que a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIS – APAE de Jundiaí do Sul 

possibilita tal alcance desses objetivos.

Adotamos os seguintes fatos e razões de direito:

 A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS – APAE concorda com a

municipalidade, na formalização de Processo de 
Inexigibilidade de Chamamento Público, para a 
realização de parceria, através de Termo de Cola-
boração, nos termos da Lei Federal nº. 13.019, de 
31 de julho de 2014 e suas alterações, Decreto 
Municipal nº. 10 de 16 de março de 2017, visando 
a Prestação de Serviços de atendimento educacio-
nal especializado aos alunos com deficiência inte-
lectual, múltipla (deficiência intelectual associada à 
outra deficiência) e/ou transtorno global do desen-
volvimento (associado à deficiência intelectual). 
Diante dos fatos elencados pela entidade, a qual 
aceita a formalização da parceria, respaldado pelo 
parecer emitido pela Procuradoria Jurídica, Contro-
ladoria Interna, CACS e Departamento de Finanças 
– Divisão de Contabilidade e Tesouraria, que ates-
tou previsibilidade de Dotação Orçamentária e Dis-
ponibilidade de Recursos Financeiros oriundos dos 
40% do FUNDEB,  sendo assim, apresentamos as 
seguintes justificativas:

 A APAE de Jundiaí do Sul – PR., fun-
dada em 17 de junho de 2004, inscrita no CNPJ 
07.450.470/0001-04,entidade sem fins lucrativa 
e reconhecida como de utilidade pública, através 
da Lei Municipal nº. 251/2006 e Lei Estadual nº. 
15.069/2006, com registro no CMAS nº. 003/2005, 
filiada a Federação Nacional das APAEs sob nº. 
2065, com sede na Rua São Francisco, nº.  300 - 
Centro, Jundiaí do Sul (PR), conhecida pela sua 
eficaz e notória atuação no trato com pessoas por-
tadoras de necessidades especiais, atualmente 
representada por seu presidente Marcio Leandro da 
Silva,cumpri diariamente relevantes e significativas 
atividades em defesa dos direitos, prevenção, orien-
tações, prestação de serviços educacionais, clínicos 
e assistenciais de apoio as famílias, direcionados a 
melhoria da qualidade de vida dessas pessoas e a 
construção da cidadania através da inclusão esco-
lar, profissional e social, conforme especificado em 
seu Estatuto Social. 

 O Município de Jundiaí do Sul tem a obriga-
ção através de um conjunto integrado de ações, 
de garantir o atendimento às necessidades bási-
cas promovendo e incentivando a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho.

 As organizações da sociedade civil e demais 
movimentos sociais acumulam, durante anos, um 
grande capital social de experiências e conheci-
mentos sobre formas inovadoras de enfrentamento 
das questões sociais e de garantia de direitos. 
A partir dessa colaboração é possível qualificar 
políticas públicas e promover a sua aderência às 
demandas sociais. A presença da sociedade civil 
no ciclo de gestão das políticas públicas coloca em 
relevo a participação como instrumento necessá-
rio de gestão pública que, ao apontar direções e 
criar consensos e prioridades para ação estatal, 
contribui para o salto pretendido entre a igualdade 
formal, jurídico-legal (“todos iguais perante a lei”), 
e a igualdade material e econômica. 

 Dessa forma, os arranjos institucionais 
devem propiciar uma atuação colaborativa 
entre Administração Pública e Sociedade Civil, 
ampliando o alcance, a diversidade e a capila-
ridade das políticas públicas, diante da enorme 
complexidade dos problemas sociais. Sob essa 
ótica, a abertura de espaços dentro da Administra-
ção Pública para a participação da sociedade civil 
é fundamental para a formulação, monitoramento, 
execução e fiscalização das políticas públicas.

 Outrossim, sabe-se que as compras e con-
tratações das entidades públicas segue obrigato-
riamente um regime regulamentado por lei, sendo 
que o fundamento principal que reza por esta ini-
ciativa é o artigo 37. Inciso XXI, da Constituição 
Federal de 1988, no qual determina que as obras, 
os serviços, compras e alienações devem ocorrer 
por meio de licitações.

 O objetivo da licitação é contratar a proposta 
mais vantajosa, primando pelos princípios da lega-
lidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e 
publicidade. Licitar é regra.

 Assim também disciplina a Lei nº. 
13.019/2014 e o Decreto Municipal nº. 10/2017, 
nos casos das modalidades de parcerias dispos-
tas pela lei, termo de colaboração e de fomento, 
de modo que a

sociedade civil é selecionada por intermédio de um 
chamamento público pela administração.

 Entretanto, há aquisições e contratações 
que possuem caracterizações específicas tor-
nando impossível e/ou inviáveis as licitações nos 
trâmites usuais, frustrando a realização adequada 
das funções estatais.

 A modalidade aplicada pela lei é o Chama-
mento Público. Como o Chamamento Público é 
uma disputa, para que ocorra, é indispensável que 
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haja pluralidade de objetos e pluralidades de ofer-
tantes para que ele possa ocorrer.

 No entanto, a Lei prevê, em seu art. 31, que, 
se houve impossibilidade jurídica de competição, o 
chamamento não será realizado, por ser inexigível. 
O legislador procurou garantir a eficiência e a utili-
dade, por meio de inexigibilidade licitatória, seja em 
virtude da natureza singular do objeto plano de tra-
balho, ou pela inviabilidade de concretização das 
metas por apenas uma entidade específica.

“Art. 31.Será considerado inexi-
gível o chamamento público na 
hipótese de inviabilidade de com-
petição entre as organizações 
da sociedade civil, em razão da 
natureza singular do objeto da 
parceria ou se as metas somente 
puderem ser atingidas por uma 
entidade específica, especial-
mente quando:   

I –

[...]  

II - a parceria decorrer de trans-
ferência para organização da 
sociedade civil que esteja autori-
zada em lei na qual seja identifi-
cada expressamente a entidade 
beneficiária, inclusive quando 
se tratar da subvenção prevista 
no inciso I do § 3o do art. 12 da 
Lei no 4.320, de 17 de março 
de 1964, observado o disposto 
no art. 26 da Lei Complementar 
no 101, de 4 de maio de 2000.

 No caso em questão verifica-se viabilidade 
da dispensa do chamamento público aplicando-se a 
inexigibilidade, com a base jurídica supracitada, haja 
vista tratar-se de entidade a que foi destinada sub-
venção social, nos termos da Legislação em vigor.

 Assim, a formalização do Termo de Colabo-
ração, possibilitará a APAE, por meio da conjugação 
de esforços com o Município, o atendimento a sua 
finalidade educacional e social.

      Em anexo, para análise da Comissão de 
Seleção designada pela Portaria nº. 012 de 14 de 
fevereiro de 2019 estão os documentos elenca-
dos no Decreto Municipal nº. 10 de 16 de março 
de 2017, bem como exigido pela Lei Federal nº. 

13.019/2014,conforme segue:

 
I - certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tri-
butária, de contribuições e de dívida ativa, de acordo 
com a legislação aplicável de cada ente federado;

 
II - certidão de existência jurídica expedida pelo car-
tório de registro civil ou cópia do estatuto registrado 
e de eventuais alterações ou, tratando-se de socie-
dade cooperativa, certidão simplificada emitida por 
junta comercial;

 
III - cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;

 
IV - relação nominal atualizada dos dirigentes da 
entidade, com endereço, número e órgão expedi-
dor da carteira de identidade e número de registro 
no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um 
deles – ANEXO I;

 
V – declaração de comprovação de endereço – 
ANEXO II;

 
VI - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurí-
dica - CNPJ, emitida do site da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil que comprove a existência de, no 
mínimo, 01 (um) ano;

 
VII - cópia de documentos, como contrato de loca-
ção, conta de consumo, entre outros, que comprove 
que a organização da sociedade civil tem como 
domicílio fiscal de sua sede administrativa o ende-
reço registrado no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica - CNPJ;

 
VIII - declaração do representante legal da organi-
zação da sociedade civil informando que a organi-
zação e seus dirigentes não incorrem em quaisquer 
das vedações previstas no art. 39 da Lei Federal nº 
13.019/2014 – ANEXO II

IX - declaração do representante legal da organiza-
ção da sociedade civil sobre as instalações e condi-
ções materiais da organização, quando essas forem 
necessárias para a realização do objeto pactuado – 
ANEXO IV;

 
X - prova da propriedade ou posse legítima do 
imóvel, como escritura, matrícula do imóvel, con-
trato de locação, comodato ou outro tipo de relação 
jurídica, caso seja necessário à execução do objeto 
pactuado.

XI – Certidão Negativa do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná – TCE/PR

XII – Plano de Trabalho

 Ora, a formalização do Termo de Colabo-
ração, possibilitará a APAE de Jundiaí do Sul, por 
meio da conjugação de esforços com o Municí-
pio o atendimento a sua finalidade educacional e 
social, bem como a colaboração para regular fun-
cionamento da Associação, tendo por fim o aten-
dimento educacional especializado, resgatando e 
valorizando a qualidade da educação dos alunos 
do ensino especial.

 Por fim, a presente justificativa, baseia-se 
no fato de tratar-se do direito ao atendimento espe-
cializado aos alunos do ensino especial, encon-
trando amparo na Constituição Federal, e mesmo 
as Secretarias não possuindo a estrutura física, 
pessoal e material em quantidades suficientes 
para garantir esse atendimento, busca de todos os 
modos romper as barreiras econômicas e estrutu-
rais, desafio este constante, porém vencido aos 
poucos, em especial com o auxílio de organizações 
da sociedade civil e demais movimentos sociais, 
que possibilitam com suas experiências e conhe-
cimentos sobre formas inovadoras de  enfrenta-
mento das questões sociais a garantia de direitos.

Destaca-se, por oportuno, que 
os preços propostos pela APAE no Plano de 
Trabalho estão compatíveis com os valores 
a serem repassados pelo município, além de 
documento onde a Instituição é filiada, entra-
nhado ao Processo.

Diante do exposto, informo que, 
passaremos esta Justificativa e toda documenta-
ção apresentada pela APAE, para análise final, a 
Comissão Municipal de Seleção destinada a pro-
cessar e julgar Chamamento Público ou casos 
de Inexigibilidade, após análise, estando em con-
formidade com a legislação vigente, a mesma 
deverá ser publicada no Jornal e Portal Oficial do 
Município e a partir da data de sua publicação, 
será aguardado o prazo de (05) cinco dias para 
recebimento de eventuais esclarecimentos, provi-
dencias ou impugnação da presente justificativa, 
nos termos da Lei Federal nº. 13.019/2014, para 
geração dos efeitos legais decorrente.

Jundiaí do Sul, 24 de março de 
2020.

Eclair Rauen

Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº 10/2020
Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada 
através da Portaria nº. 01/2020 de 17 de janeiro de 
2020, que declarou Dispensável a Licitação para a 
Contratação de empresa para confecção de materiais 
gráficos para suprir as necessidades do Departamento 
Municipal de Saúde, conforme solicitação realizada 
pelo Departamento Municipal de Saúde com funda-
mento no Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93. 
O valor total para a Contratação do objeto requisitado 
é de R$ 16.853,00 (dezesseis mil oitocentos cinquenta 
e três reais), em favor da Empresa Indústria Gráfica 
Altizani Ltda- CNPJ: 77.344.067/0001-78.
Face ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, uma vez 
que o processo se encontra devidamente instruído.
Publique-se
Jundiaí do Sul – PR, 24 de março de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 01/2020 - Contrato Nº: 41/2019
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: CALL ECG SERVICOS DE TELEME-
DICINA LTDA
Valor............: 11.400,00 (onze mil quatrocentos reais)
Vigência.......: Início: 21/03/2020 Término: 21/03/2021
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 5/2019
Recursos.....: Dotação: 2.032.3.3.90.39.00.00.00.00 
(304) 
Objeto..........: Fica prorrogado o prazo de vigência 
do presente contrato,
passando de 21 de março de 2020 para 21 de março 
de 2021, ficando
então alterada a cláusula segunda do referido con-
trato.
Fica acrescido ao contrato, por conta do presente 
aditivo que aumenta a
prestação de serviços em 12 (doze) meses, o valor 
de R$ R$ 11.400,00
(onze mil e quatrocentos reais).
Fica inserida a seguinte dotação ao contrato acima 
mencionado:
Dotação - 304 - 3.3.90.39.50.30.00.00
Pinhalão, 20 de Março de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 03/2020 - Contrato Nº: 98/2017 - Ata 
Nº: 8/2017
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: EDITORA O ESTADO DO PARANA SA
Valor............: 105.000,00 (cento e cinco mil reais)
Vigência.......: Início: 21/03/2020 Término: 21/03/2021
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 9/2017
Recursos.....: Dotação: 2.004.3.3.90.39.00.00.00.00
Objeto..........: Fica prorrogado o prazo de vigência 
do presente contrato,
passando de 21 de março de 2020 para 21 de março 
de 2021, ficando
então alterada a cláusula segunda do referido con-
trato.
Fica acrescido ao contrato, por conta do presente 
aditivo que aumenta a

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 11/2020 - Contrato Nº: 211/2015
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: SUZELI MARLENE FIRMINO
Valor............: 18.162,99 (dezoito mil cento e sessenta 
e dois reais e
noventa e nove centavos)
Vigência.......: Início: 22/03/2020 Término: 22/12/2020
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 55/2015
Recursos.....: Dotação: 2.021.3.3.90.34.00.00.00.00 
(145),
2.048.3.3.90.36.00.00.00.00 (368)
Objeto..........: Fica prorrogado o prazo de vigência 
do presente contrato,
passando de 22 de março de 2020 para 22 de de-
zembro de 2020, ficando
então alterada a cláusula segunda do referido con-
trato.
Fica acrescido ao contrato, por conta do presente 
aditivo que aumenta a
prestação de serviços em 09 (três) meses, o valor 
de R$ 18.162,99 (dezoito
mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e nove 
centavos).
Pinhalão, 20 de Março de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 28/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: SERLIMP COM. E INDUSTRI. DE MAT 
DE LIMPEZA LTDA
Valor............: 1.699,00 (um mil seiscentos e noventa 
e nove reais)
Vigência.......: Início: 24/03/2020 Término: 24/06/2020
Licitação......: Dispensa de Licitação p/ Compras e 
Serviços Nº.: 9/2020
Recursos.....: Dotação: 2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 
(291) 
Objeto..........: AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMER-
GENCIAL DE 10 (DEZ)
GALÕES DE 5L DE DESINFETANTE HOSPITALAR, 
CONFORME
CARACTERÍSTICAS DISCRIMINADAS NO TERMO 
DE REFERÊNCIA.
Pinhalão, 24 de Março de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 29/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: CLASSMED - PRODUTOS HOSPI-
TALARES - EIRELI
Valor............: 14.800,00 (quatorze mil oitocentos 
reais)
Vigência.......: Início: 24/03/2020 Término: 24/05/2020
Licitação......: Dispensa de Licitação p/ Compras e 
Serviços Nº.: 10/2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 30/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS
Valor............: 1.856,80 (um mil oitocentos e cinqüenta 
e seis reais e
oitenta centavos)
Vigência.......: Início: 24/03/2020 Término: 24/05/2020
Licitação......: Dispensa de Licitação p/ Compras e 
Serviços Nº.: 10/2020
Recursos.....: Dotação: 2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 
(291) Saldo: 56.004,47
Objeto..........: AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMER-
GENCIAL DE AVENTAIS
CIRÚRGICOS, MÁSCARAS, TOUCAS TNT E LUVAS 
PARA
PROCEDIMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA 
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.
Pinhalão, 24 de Março de 2020

PINHALÃO

PINHALÃOJUNDIAÍ DO SUL

prestação de serviços em 12 (doze) meses, o valor 
de R$ R$ 105.000,00
(cento e cinco mil reais).
Fica inserida a seguinte dotação ao contrato acima 
mencionado:
Dotação - 41 - 3.3.90.39.90.00.00.00
Pinhalão, 20 de março de 2020

Recursos.....: Dotação: 2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 
(291) Saldo: 56.004,47
Objeto..........: AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMER-
GENCIAL DE AVENTAIS
CIRÚRGICOS, MÁSCARAS, TOUCAS TNT E LUVAS 
PARA
PROCEDIMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA 
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.
Pinhalão, 24 de Março de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITA-
RARÉ – PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N° 07/2020
O Município de Santana do Itararé, Estado do Paraná, 
torna público que ás 09:30 horas do dia 07/04/2020, na 
sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Santana 
do Itararé – PR, realizará Licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por meio da 
utilização de recursos de tecnologia da informação 
– INTERNET, pelo site www.bll.org.br, de acordo 
com as especificações do edital, para Aquisição de 
Equipamentos Agrícolas, referente ao convenio nº. 
03/2020 – protocolo 16.269.748-0 – SEAB, Informa-
ções e esclarecimentos relativos ao edital, modelos 
e anexos poderão ser solicitados junto a Pregoeira 
Alice das Brotas Sene Guimarães, telefone (043) 3526 
1458 ramal 202 e-mail pmsi_licita@hotmail.com. A 
Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus 
respectivos modelos, adendos e anexos, poderão 
ser examinados no seguinte endereço Praça Frei 
Mathias de Genova, 184, Centro, CEP 84970-000, no 
horário compreendido das 08h30min às 11h00min e 
das 13h00min às 16h30min, ou pelos Telefones (43) 
3526 1458 / 3526 1459, ramal 202.
ALICE DAS BROTAS SENE GUIMARÃES
PREGOEIRA OFICIAL

SANTANA DO ITARARÉ
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[EFEITO CORONAVÍRUS]

Maior indústria da região paralisa atividades e 
municípios fecham trevos para prevenir Covid-19

Pro Tork publicou comunicado de liberação dos funcionários. Em Ibaiti, vigilância 
sanitária vai promover controle de quem entra e sai da cidade

Com o aumento dos 
casos suspeitos e confirma-
dos do novo coronavírus em 
um curto espaço de tempo 
em todo Estado, os muni-
cípios paranaenses vêm a 
cada dia tomando novas 
medidas visando combater 
a disseminação do vírus 
entre a população. 
Na região do Norte Pio-
neiro, um dos casos que 
mais chamou a atenção 
ocorreu no município de 
Ibaiti. Visando promover 
melhor controle do vírus 
no município, a Secreta-
ria Municipal de Obras 
bloqueou as entradas da 
cidade com manilhas de 
concreto e, com isso, o 
único acesso para quem 
entra ou saí do município 
de carro passa a ser feito 
pela Avenida Alice Pereira 

Goulart, próximo ao posto 
de atendimento do SAMU 
(Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência). Com 
a medida, a equipe da 
Vigilância Sanitária vai 
realizar maior controle da 
entrada e saída de veículos 
e pessoas no município. 
A mesma medida também 
foi tomada pela prefeitura 
do município de Quatiguá 
que fechou os trevos de 
acesso secundários ao 
município. Uma equipe 
da prefeitura estará reali-
zando o monitoramento de 
quem entra e sai da cidade 
sendo que agora o acesso 
acontece apenas pelo trevo 
principal. 
Em Tomazina, um novo 
decreto publicado pelo 
Poder Executivo Muni-
cipal dispõe de toque de 

recolher a partir das 21h 
até as 5h do dia seguinte 
com exceção apenas para 
trabalhadores da área da 
Saúde, segurança privada 
e serviços essenciais. Caso 
um indivíduo seja abor-
dado na rua neste período 
sem justificativa plausível, 
poderá ser denunciado a 
Polícia Civil e indiciado 

pelos crimes de causar 
epidemia, infringir medida 
sanitária preventiva ou 
desobediência. 
Se a Covid-19 já afetou o 
funcionamento do comér-
cio que permanece fechado 
em vários municípios da 
região, agora as mudan-
ças chegam as indústrias. 
Nesta terça-feira (24), o 

grupo Pro Tork, maior 
fábrica da região, emitiu 
nota comunicando a para-
lização das atividades em 
sua fábrica de Siqueira 
Campos entre os dias 25/03 
e 05/04. De acordo com o 
comunicado, a medida visa 
promover a segurança dos 
funcionários da empresa. 

Com as medidas adota-
das pelo Poder Público e 
compreensão por parte da 
grande maioria da popula-
ção, muitos municípios da 
região estão com um clima 
de “Cidades Fantasmas” 
com lojas e comércios de 
serviços não essenciais 
fechados e moradores que 
não tem necessidade de sair 
as ruas resguardados em 
suas residências. 

Ressalta-se que este com-
portamento no presente 
momento é uma das princi-
pais medidas de prevenção 
a disseminação do vírus 
que se propaga rapida-
mente. No Paraná, em um 
intervalo de apenas 11 dias 
o número de casos confir-
mados do novo coronaví-
rus saltaram de 6 para 60 
pacientes infectados. 

CIDADES FANTASMAS

Em Ibaiti, prefeitura fechou acessos para controlar o vírus no município

Em Santo Antônio da Platina, comércio fechado e moradores fora das ruas
Em Siqueira Campos, com grande concentração de trabalha-
dores grupo Pro tork paralisou as atividades em sua fábrica


