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Casos em Arapoti 
sobem para 13 e 
números da dengue 
disparam no Paraná

[PERIGO]

Acesse a 
Folha na 
internet,
folha
extra.com

ACESSE-ME

[ARAPOTI]

Após reunião com Promotor e Juiz, 
prefeita altera decreto sobre comércio

Prefeitura garante 
alimentação aos alunos 
durante paralisação das aulas

[TOMAZINA] [VIOLÊNCIA]
Três são detidos após tentativa 
de assalto em Wenceslau Braz

O prefeito de Tomazina, Flávio Zanrosso, informou 
à população que as famílias dos alunos da rede muni-
cipal, inscritos no programa Bolsa Família, ou que se 
encontram em situação de vulnerabilidade social, não 
ficarão desassistidas durante a suspensão das aulas 
devido à pandemia causada pelo COVID-19.

[SANTO ANTÔNIO DA PLATINA]

Polícia age rápido 
e evita rebelião em 
cadeia pública
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[ COLUNA ]

Certamente não há 
nada que tenha ocupado 
mais os pensamentos 
da imensa maioria das 
pessoas ao redor do 
globo terrestre que a 
temida COVID-19, seja 
pelo medo da doença 
propriamente dita, seja 
pelo impacto econômico 
que ela está causando, e 
novamente, o tema irá 
ocupar a coluna de hoje.
Vemos nos últimos 5 dias 
um crescimento marca-
damente importante da 
doença no Brasil, com 
inúmeros casos sus-
peitos cercando nossa 
região e passamos a 
agonia da demora em 
saber os resultados dos 
exames. Como médicos 
passamos também a 
agonia de não poder 
testar todos os que neces-
sitariam, deixando os 
testes para os casos que 
se mostram mais graves, 
e são muitas vezes causa-
dos por outros tipos de 
vírus. A recomendação 
da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) de 
testar, testar e testar não 
é em vão. 
Vejamos o exemplo da 

Coréia do Sul que teve 
curva de crescimento da 
doença pior que a nossa 
nos primeiros dias e 
controla bem a crise até 
o momento. Somente 
assim teremos o verda-
deiro perfil da doença. 
Os testes rápidos que 
estão prometidos para 
breve, com a expectativa 
do Brasil receber até 10 
milhões de testes, serão 
de ajuda inestimável. 
Será possível reconhe-
cer rapidamente os 
pacientes sintomáticos 
da COVID-19, isolá-los 
de forma mais eficaz e 
provê-los de observação 
diferenciada. 
Será possível eliminar 
a angústia daqueles que 
tem sintomas gripais 
corriqueiros e ficam 
angustiados porque no 
dia seguinte poderão 
ter uma piora do seu 
quadro, pois podem estar 
contaminados pelo vírus 
Sars Cov-2, o qual  muitas 
vezes tem uma evolução 
lenta.
Será possível estimar 
com maior acurácia a 
mortalidade da nova 
doença, a prevalência 
por idade e região.

Será possível detectar as 
pessoas que já passaram 
pela doença e já adquiri-
ram anticorpos contra o 
vírus.
O teste rápido não será 
capaz de identificar por-
tadores do vírus que 
ainda não tenham desen-
volvido a doença, como é 
possível detectar com o 
exame que atualmente 
tem sido realizado, mas 
certamente ganharemos 
um enorme aliado na 
luta contra o vírus. Não 
devemos nos espantar 
com o salto no número de 
casos que ocorrerá após 
a realização dos testes, 
isso é esperado, podendo 
possivelmente colocar 
o Brasil entre 
os Países com o 
maior número de 
casos no mundo. 
Nossos  o lhos 
devem sempre 
estar voltados 
para mortali -
dade e número de 
pacientes graves 
que precisam 
de internação 
e ainda àqueles 
mais graves que 
ficarão em UTIs.
Neste momento 

teremos a capacidade de 
discutir, à luz dos fatos 
e dos números (quanti-
dade de pessoas doentes, 
de pessoas saudáveis 
portadores de anticor-
pos, da faixa etária da 
contaminação, etc), se 
precisaremos seguir a 
quarentena ou estare-
mos voltando ao normal 
em nosso dia a dia e se 
o nosso remédio para 
COVID 19 realmente 
é pior que a própria 
doença como tem se 
aventado nos últimos 
dias. Minha torcida em 
particular é para que 
os testes possam estar 
disponíveis o mais breve 
possível. 

Graduação de médico pela UFPR em 1999. Especialista em diagnóstico por imagem com atuação exclu-
siva em ultrassonografia geral. Membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia.

 A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE E SUA 
RECOMENDAÇÃO DE TESTAR, TESTAR E TESTAR

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 01/2020 - Contrato Nº: 
43/2019
Contratante..: PREFEITURA MUNICI-
PAL DE PINHALAO
Contratada...: SILVIA APARECIDA 
FERREIRA DIAS GONCALVES - ME
Vigência.......: Início: 25/03/2020 Tér-
mino: 25/03/2021
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL 
Nº.: 6/2019
R e c u r s o s . . . . . :  D o t a ç ã o : 
2.032.3.3.90.39.00.00.00.00 (304),
2.032.3.3.90.39.00.00.00.00 (306), 
2.032.3.3.90.39.00.00.00.00 (307)
Objeto..........: Fica prorrogado o prazo 
de vigência do presente contrato,
passando de 25 de março de 2020 para 
25 de março de 2021, ficando
então alterada a cláusula segunda do 
referido contrato.
Fica inserida as seguintes dotações ao 
contrato acima mencionado:
Dotação - 304 - 3.3.90.39.50.10.00.00
Dotação - 306 - 3.3.90.39.50.10.00.00
Dotação - 307 - 3.3.90.39.50.10.00.00
Pinhalão, 25 de Março de 2020

PREFEITURA DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Pinhalão, 
Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais:
R E S O L V E:
Homologar o resultado da Licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico nº. 
14/2020 de 12/03/2020 a FAVOR do 
Proponente:
BONILHA & BONILHA COMERCIO 
DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ Nº 
35.327.829/0001-88, pelo valor total de 
R$ 468.400,00 (Quatrocentos e ses-
senta e oito mil e quatrocentos reais).
Gabinete do Prefeito Municipal de 
Pinhalão
     
 Em 31 de março de 2020.
     
SERGIO INÁCIO RODRIGUES  
Prefeito Municipal

PINHALÃO



Na tarde do domingo 
(29), um novo decreto muni-
cipal foi emitido pela pre-
feita Nerilda Penna, revo-
gando o anterior publicado 
na sexta-feira (27), e que 
permitia a abertura sem 

restrições do comércio 
não essencial. A mudança 
foi motivada após reunião 
entre o Executivo, a Vigi-
lância em Saúde, o Poder 
Judiciário e o Ministério 
Público ocorrido na noite 

deste sábado, (28) através 
de videoconferência.
Em entrevista ao vivo no 
Instagram, concedida à TV 
Campos Floridos por video-
conferência no fim da tarde 
do domingo, o Promotor de 

Justiça, Esdras Vilas Boas 
Ribeiro, reconheceu que 
o decreto, da maneira em 
que estava proposto pode-
ria ser derrubado. “Então 
nos reunimos para ajustar 
algumas restrições para 
que os comércios possam 
voltar a funcionar a partir 
desta segunda-feira, 30” 
revelou Ribeiro.
A principal restrição para 
que o comerciante possa 
reabrir é limitar a presença 
no interior do ambiente a 
um cliente por 40m². “Um 
estabelecimento pequeno 
poderá receber um cliente 
por vez” explicou o promo-
tor. Outra determinação 
é a obrigação para que 
disponibilizem álcool em 
gel a 70% na entrada ou 
uma pia com sabão para a 
higienização. “Quem não 
cumprir essas determina-

ções é melhor nem abrir a 
loja, pois juntamente com 
a Vigilância, o MP fará a 
fiscalização e estará inter-
ditando o comércio por até 
1 mês” esclareceu.
Dentro das lojas, as pes-
soas terão que ficar a 
uma distância de 1,5 m a 2 
metros. “Inclusive criando 
mecanismos como demar-
cações no piso para evitar 
aglomerações em filas” 
disse o promotor. Os cola-
boradores e funcionários 
tem que manter a higieni-
zação das mãos no mínimo 
a cada 30 minutos ou logo 
após atenderem um cliente, 
sempre buscando manter 
distância. Os restaurantes 
poderão  funcionar desde 
que as mesas fiquem a 2 
metros de distância uma 
das outras.
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Da Redação

[ARAPOTI]

Após reunião com Promotor e Juiz, 
prefeita altera decreto sobre comércio

Principal restrição para que o comerciante possa reabrir é limitar 
a presença no interior do ambiente a um cliente por 40m²

Para ampliar o iso-
lamento social, não serão 
permitidas reuniões, even-
tos e aglomerações inter-
nas ou ao ar livre com mais 
de cinco pessoas. O decreto 
anterior permitia a reunião 

de até 25 pessoas. “Não 
serão permitidos encontro 
de amigos, churrascos e 
outros tipos de aglomera-
ções que ultrapassem esse 
limite de pessoas” disse 
Ribeiro.

A prefeitura também 
estabeleceu um toque 
de recolher a partir das 
21h que permanecerá até 
às 05h da manhã do dia 
seguinte. Neste horário 
as pessoas  não poderão 

trafegar nas vias, a não ser 
por motivo devidamente 
justificado, entre eles, por 
exemplo, as entregas de 
delivery.
Outro ponto ressaltado pelo 
promotor foi a proibição de 

maiores de 60 anos ficarem 
andando nas ruas, a não ser 
em casos especiais, como 
ir a um supermercado ou 
farmácia, além de procurar 
um atendimento

[PROIBIDA AGLOMERAÇÃO COM MAIS DE 5 PESSOAS]



O prefeito de Toma-
zina, Flávio Zanrosso, 
informou à população que 
as famílias dos alunos da 
rede municipal, inscritos 
no programa Bolsa Famí-
lia, ou que se encontram 
em situação de vulnerabi-
lidade social, não ficarão 
desassistidas durante a 
suspensão das aulas devido 
à pandemia causada pelo 
COVID-19.
Em uma ação que será 
realizada pela secretaria 
de Educação e o depar-
tamento de Assistência 
Social do município, serão 
entregues na casa dos 
alunos cestas básicas que 
garantirão a segurança 
alimentar a centenas de 
alunos tomazinenses.
“O governo estadual já 
garantiu aos alunos da 
sua rede a alimentação 
durante esse período. Como 

o governo federal não se 
definiu quanto aos municí-
pios, decidimos fazer nossa 
parte e continuar cuidando 
dos nossos alunos”, expli-
cou o prefeito.
A secretaria municipal de 
Educação, com esforço e 
união das equipes de todas 
as escolas da rede, dispo-

nibilizará, para todos os 
alunos da rede municipal, 
material didático para 
que o conteúdo escolar e o 
processo de aprendizagem 
não sejam prejudicados 
durante o período de isola-
mento social. Os materiais 
serão entregues de forma 
a garantir a segurança de 

todos.
Segundo o prefeito de 
Tomazina, essa medida 
atenderá muitas famílias 
que ainda não têm acesso 
aos meios digitais. “Como 
temos em nossa cidade um 
grande número de famílias 
que não possuem acesso à 
internet, o material será 

disponibilizado para todos. 
Vamos realizar a entrega 
dos materiais e também 
dos alimentos de modo que 
nenhum aluno seja preju-
dicado, evitando também a 
aglomeração de pessoas”, 
detalhou o prefeito.
Até o momento, o municí-
pio de Tomazina não possui 
nenhum caso de conta-
minação pelo COVID-19. 
Dessa forma, para conti-
nuar cuidando da integri-
dade e saúde da população, 
o prefeito garantiu que 
o município permanece 
seguindo as orientações 
do ministério da Saúde, 
e também da secretaria 
estadual de Saúde, espe-
cialmente no que diz res-
peito às aulas, que só serão 
retomadas quando não 
houver nenhum risco de 
contaminação aos alunos.

Cidades e
Prefeitura garante alimentação aos alunos 

durante paralisação das aulas
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Associação dos Jornais
DIÁRIOS DO INTERIOR do Paraná

QUARENTENA

O ex-prefeito Sílvio Barros 
foi internado em 20 de 
março na Santa Casa de 
Maringá com sintomas de 
gripe. Por precaução, foi 
submetido a isolamento e 
a exames da Covid-19. O 
resultado foi positivo. Por 
recomendação médica, 
Silvio Barros ficou em 
isolamento domiciliar. Na 
segunda-feira, 30, retornou 
ao hospital e agora está 
internado na UTI. Seu 
estado é estável. Respira 
sem auxílio de aparelhos, 
com uso de oxigênio suple-
mentar, mantendo dados 
vitais estáveis. Segue em 
observação.

[TOMAZINA]
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Cuidando da integridade dos alunos da rede municipal e seus familiares município entregará uma 
cesta básica às famílias cadastradas no Bolsa Família e em situação de vulnerabilidade

Da Assessoria

SUSPENSÃO

Prefeituras de todo Estado estão adiando o 
pagamento da primeira parcela de impos-
tos como IPTU e ISSQN. Isso já acontece 
em Londrina, Foz do Iguaçu, Maringá, 
Cascavel, Paranaguá, Ponta Grossa e 
Santa Terezinha de Itaipu.

FAMÍLIAS EM DÍVIDAS

Total de famílias com dívidas no Brasil 
voltou a crescer em março, depois de um 
recuo em fevereiro (65,1%), atingindo 
66,2%, maior taxa da série histórica ini-
ciada em janeiro de 2010. Os dados são de 
pesquisa da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo. 
“O resultado extrapolou o percentual de 
dezembro e registrou o maior nível da 
série histórica”, diz a CNC.

FOZ JURO ZERO

O prefeito Chico Brasileiro anunciou um pacote eco-
nômico no valor de R$ 50 milhões em apoio, principal-
mente, aos pequenos empresários de Foz do Iguaçu. 
Serão mais de R$ 30 milhões do Programa Foz Juro 
Zero destinados a microemprendedores (motoristas de 
aplicativos, taxistas e guias de turismo, entre outros) 
e mais R$ 20 milhões do Fundo de Aval para pequenas 
empresas (capital de giro, etc). Os recursos são das 
cooperativas de crédito e a Prefeitura vai dispor de 
R$ 5 milhões para pagar os juros.

APOIO

O Facebook afirmou que vai investir R$ 515,8 milhões em financiamento 
e publicidade para apoiar veículos jornalísticos que estão sofrendo 
com a pandemia de coronavírus."Neste momento, os jornalistas 
estão trabalhando em condições muito difíceis para manter as suas 
comunidades informadas", disse Mark Zuckerberg. O investimento 
inclui gastos com marketing em todo o mundo.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI – 
ESTADO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE, Nº 148, CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / CONTATO (43) 3512-3159 / 
3032 / 3033
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital de Tomada de Preços nº 2/2020.
Processo nº 33/2020.
Objeto:     Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços para realização de Obra 
de Pavimentação na Avenida Thereza de Souza 
Carneiro, localizada no final do Distrito Industrial 
e Rua José Boamorte Amaro, Município de Ara-
poti (PR), conforme Contrato de Financiamento à 
Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA - Apoio 
para Despesa de Capital, Contrato nº 0525971-71.
Protocolo dos Envelopes: Até às 13h30min, de 
23/04/2020.
Abertura dos Envelopes: Dia 23/04/2020, às 
14h00min.
Vigência do Contrato: 270 (duzentos e setenta) 
dias corridos.
Valor Máximo: R$ 1.207.248,86 (um milhão, duzen-
tos e sete mil, duzentos e quarenta e oito reais e 
oitenta e seis centavos).
Edital e Informações: O Edital completo poderá ser 
retirado na Divisão de Licitação e Compras, sito a 
Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 180, bairro Centro 
Cívico, Cidade de Arapoti, Estado do Paraná, CEP 
84.990-000, no horário das 08h00min às 11h30min 
e das 13h00min às 17h30min, de segunda a sex-
ta-feira, ou, encontra-se disponibilizado através do 
site: www.arapoti.pr.gov.br, ou ainda, poderá solicitar 
através do endereço eletrônico, e-mail: licitacao@
arapoti.pr.gov.
Data Edital: 31/03/2020.
Idineu Antonio da Silva
Presidente da CPL

ARAPOTI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 22/2020
EXCLUSIVO PARA ME - EPP
(Resumo para fins de publicação)
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
DE JABOTI, Estado do Paraná, torna público que 
fará realizar licitação, conforme segue: 
1 - MODALIDADE: Pregão Presencial nº.22/2020. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. 
2 – OBJETO: 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  de ACADEMIA 
DE GINASTICA: Contratação de Academia para 
prestação de serviço de Ginástica com Atividades 
físicas aos usuários do Programa do Grupo da 
Melhor Idade - Jaboti Ativa da Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social de Jaboti, 
abrangendo as seguintes atividades:
• Alongamento;
• Aquecimento;
• Aeróbicas;
• Ginástica Localizada;
• Musculação;
• Recreação;

JABOTI

JABOTI

• Aulas de Dança; entre outras.

Os Serviços serão executados nas instalações da 
Contratada e a Carga horária mínima para a presta-
ção dos serviços é de 20 horas semanais a serem 
ministradas em quatro dias na semana, com duração 
de cinco (cinco) horas diárias, distribuídos de acordo 
com as necessidades da administração e a disponi-
bilidade da contratada.
3 – VALOR MÁXIMO: R$ 18.342,00 (Dezoito Mil, 
Trezentos e Quarenta e Dois Reais),  
4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 16/04/2020  
às 09:00  na Prefeitura Municipal de Jaboti. 
5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Departa-
mento de Licitação, Prefeitura Municipal de Jaboti, na 
Praça Minas Gerais, 175, no horário das 08h00minh 
às 11h00min. e das 13h00minh às 16h00min. Edital 
completo, demais anexos, atas e contratos futuros 
no diário do município no site www.jaboti.pr.gov.br.
Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 31/03/2020.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº02/2020 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEDE  
CHAMAMENTO  PÚBLICO  Nº 001/2020

O presente documento trata da RATIFICAÇÃO DO 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº. 001/2020, para formalização de Termo de 
Colaboração com a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE de Jundiaí do Sul – PR.

O Inciso II do artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 de 
31/07/2014, alterado pela Lei Federal nº 13.204/2015, 
Decreto Municipal nº. 10/2017 regulamenta a questão da 
inexigibilidade do Chamamento Público:

“Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento pú-
blico 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, es-
pecialmente quando:

(...) II - a parceria decorrer de transferência para organiza-
ção da sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual 
seja identificada expressamente a entidade beneficiária, 
inclusive quando se tratar da subvenção prevista no in-
ciso I do § 3o do art. 12 da Lei no 4.320, de 17 de março 
de 1964, Lei Federal nº. 11.494/2007, em seu artigo 8º. 
§ 1º, que prevê a distribuição de recursos do FUNDEB, 
observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar no.  
101, de 4 de maio de 2000.”
Considerando a exposição do dispositivo legal acima 
descrito, RATIFICO o Processo de Inexigibilidade de Cha-
mamento Público nº. 001/2020, para celebração do Termo 
de Colaboração, nos termos aprovado pela procuradoria 
Jurídica e Controladoria Interna do Município, junto à 
entidade abaixo relacionada:

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
- APAE de Jundiaí do Sul – PR - 
CNPJ: 07.450.470/0001-04 – Mantenedora da Escola de 
Educação Especial Paulo Fogaça.
Endereço: Rua São Francisco, nº. 300 – Centro – Jundiaí 
do Sul – PR.
Valor do Repasse: R$ 109.153,86 (cento e nove mil, cen-

to e cinqüenta e três reais e oitenta e seis centavos). 
FUNDEB 40%.
Justificativa: A APAE de Jundiaí do Sul – PR há anos 
vêm desenvolvendo atividades em parceria com o poder 
público municipal de maneira satisfatória, que a atividade 
objeto do plano de trabalho proposto é de natureza singu-
lar, que é a única entidade no município que desenvolve 
a atividade proposta, sendo de grande relevância que 
os serviços ofertados sejam desenvolvidos no próprio 
município, seja em razão do deslocamento dos usuários, 
como para o fortalecimento do vínculo familiar, haja visto 
o número de usuários atendidos, residentes no município.

PUBLIQUE-SE

Jundiaí do Sul, 31 de março de 2020.

Eclair Rauen
Prefeito Municipal

JUNDIAÍ DO SUL

JUNDIAÍ DO SUL

PINHALÃO

DECRETO 020/2020

Súmula: Fica revogado o decreto nº 19/2020 e dá 
outras providências.

CONSIDERANDO o fato de que o Município de 
Pinhalão recebeu a Recomendação Administrativa 
nº 01/2020, a qual aconselha ao Prefeito Municipal 
que mantenha as restrições impostas pelo governo 
Federal e Estadual;
CONSIDERANDO que os municípios integrantes da 
AMUNORPI discutiram junto ao GEPATRIA de Santo 
Antônio da Platina sobre medidas coletivas a serem 
tomadas pela região, de modo que foi decidido que 
todos os administradores públicos optariam pelo 
fechamento do comércio, seguindo as regras do 
governo do Estado do Paraná;
CONSIDERANDO o fato de que o decreto municipal 
nº 19/2020 fez a previsão de abertura do comércio 
local no período de 30/03/2020 a 05/04/2020;
 
Resolve o Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais e regula-
mentares, baixar o seguinte DECRETO:

Art. 1º Fica revogado o decreto municipal nº 19/2020 
que teria vigência até o dia 05/04/2020.

Art. 2º Diante desta revogação voltam a vigorar os 
efeitos do art. 6º do decreto municipal nº 16/2020, 
com alteração dada pelos decretos art. 17/2020 e 
18/2020, acrescidos dos seguintes serviços essen-
ciais indicados pelo decreto estadual nº 4317/2020:

I – Serviços funerários;
II – Fretamento para transporte de funcionários de 
empresas e indústrias cuja atividade esteja autorizada 
ao funcionamento.  

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.
Pinhalão, 31 de março de 2020.

Sergio Inácio Rodrigues
Prefeito Municipal
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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 DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Ata de Registro de Preços n° 79/2020. 
 
Pregão Presencial (Registro de Preços) n° 13/2020. 
 
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti. 
 
Contratada: Adilson Maia Lava Rápido 
 
Itens Registrados: 

Lote Item Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

01 01 Lavagem completa de ambulância Un 300 61,00 18.300,00 

01 02 Lavagem completa de Kombi Un 50 61,00 3.050,00 

01 04 Lavagem completa de Van Un 100 71,00 7.100,00 

01 09 Lavagem completa de Caminhão de coleta de lixo 
orgânico 

Un 50 180,00 9.000,00 

01 10 Lavagem completa de Caminhão de coleta de lixo 
limpo 

Un 50 180,00 9.000,00 

01 11 Lavagem completa de caminhão poliguindaste Un 25 203,00 5.075,00 

01 12 Lavagem completa de caçamba Un 125 216,00 27.000,00 

01 14 Lavagem completa de trator Un 20 91,00 1.820,00 

01 15 Lavagem completa de caminhão bombeiro Un 20 190,00 3.800,00 

01 16 Lavagem completa de caminhão carroceria truck Un 20 210,00 4.200,00 

VALOR GLOBAL R$ 88.345,00 (oitenta e oito mil trezentos e quarenta e cinco reais) 
 
 

Validade da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses. 
 
Data da assinatura: 31/03/2020. 

 
 

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 DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Ata de Registro de Preços n° 80/2020. 
 
Pregão Presencial (Registro de Preços) n° 13/2020. 
 
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti. 
 
Contratada: Frandini & Frandini S/S Ltda – ME. 
 
Itens Registrados: 

Lote Item Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

01 03 Lavagem completa de Veículo pequeno (passeio) Un 600 56,50 33.900,00 

01 05 Lavagem completa de Micro ônibus Un 300 108,00 32.400,00 

01 06 Lavagem completa de Ônibus Un 200 148,00 29.600,00 

01 07 Lavagem completa de Retro Escavadeira Un 25 209,50 5.237,50 

01 08 Lavagem completa de Moto niveladora – Patrola Un 25 229,50 5.737,50 

01 13 Lavagem completa de escavadeira hidráulica Un 20 323,00 6.460,00 

01 17 Lavagem completa de trator esteira Un 15 323,00 4.845,00 

VALOR GLOBAL R$ 118.180,00 (cento e dezoito mil cento e oitenta reais). 
 
Validade da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses. 
 
Data da assinatura: 31/03/2020. 

 
 

 

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 
EDITAL DE HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 
Edital de Pregão Presencial nº 46/2019. 
Processo nº 194/2018. 
A Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto n° 
5.577/2020, comunica aos interessados no objeto da licitação supra 
referenciada, que após a análise e verificação da documentação de 
habilitação, decidiu habilitar a(s) seguinte(s) empresa(s) licitante(s): 

Nº Empresa 
01 Adilson Maia Lava Rápido 
02 Frandini & Frandini S/S Ltda - ME 

 
Ainda, a Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto 
n° 5.249/2019, comunica aos interessados no objeto da licitação supra 
referenciada, a presente classificação: 

Nº Empresa Valor R$ 
01 Adilson Maia Lava Rápido 88.345,00 
02 Frandini & Frandini S/S Ltda - ME 118.180,00 

 

Comunica, outrossim, que o(s) representante(s) da(s) proponente(s) 
participante(s) do certame em sessão pública, renunciou(aram) 
expressamente a intenção de interposição de recurso. 
 

Arapoti, em 31 de março de 2020. 
Luciano Aguiar Rocha 

Pregoeiro 
 

 
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 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 
Edital de Pregão Presencial (Registro de Preços) nº 13/2020. 
 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para realizar serviços de 
lavagem de veículos para atender as necessidades da administração 
municipal. 
Despacho da Prefeita Municipal 
 

De 31/03/2020. 
 

Homologando o procedimento licitatório realizado na modalidade em 
supramencionada. 
 
Despacho do Pregoeiro 

De 31/03/2020. 
 

Adjudicando o procedimento licitatório realizado na modalidade 
supramencionada, a(s) empresa(s): 
 

Nº Empresa Valor R$ 
01 Adilson Maia Lava Rápido 88.345,00 
02 Frandini & Frandini S/S Ltda – ME 118.180,00 

 

Nerilda Aparecida Penna 
Prefeita Municipal 

Luciano Aguiar Rocha 
Pregoeiro 

 

 

 

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
1° TERMO ADITIVO

Contrato n°: 360/2019.
Concorrência n°: 01/2019.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: HUGO R.T. JESUS & CIA LTDA.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a SU-
PRESSÃO de R$ 76.851,42 no valor do contrato firmado 
entre as partes em 19/12/2019, nos termos previstos em 
sua Cláusula Vigésima Quarta.
Do Acréscimo: O valor total do contrato será de R$ 
2.902.990,84 (dois milhões, novecentos e dois mil, nove-
centos e noventa reais e oitenta e quatro centavos), após 
a supressão correspondente a R$ 76.851,42 (setenta e 
seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e 
dois centavos).
Do Fundamento Legal: O presente termo aditivo decorre de 
autorização da autoridade competente e encontra amparo 
legal no art. 65, I, “b”, §1º, da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas não es-
pecificamente modificadas pelas alterações decorrentes 
deste termo aditivo permanecem em vigor e obrigando as 
partes conforme originalmente pactuadas.
Data da Assinatura: 18/03/2020.



Radar FOLHA EXTRA Quarta-feira, 01 de abril de 2020 - Edição 2299

7

Da Redação

Da Redação

e
[SANTO ANTÔNIO DA PLATINA]

[ARAPOTI]

Polícia age rápido e evita 
rebelião em cadeia pública
Ocorrência foi registrada no início da 
madrugada desta segunda-feira (30)

Agentes do Depar-
tamento Penitenciário e 
da Polícia Militar agiram 
rápido e evitaram uma 
tentativa de rebelião na 
cadeia pública do muni-
cípio de Santo Antônio da 
Platina. A ocorrência foi 
registrada nesta segunda-
-feira (30).
De acordo com infor-

mações da PM, agentes 
do Depen flagraram o 
momento em que doi 
indivíduos tentaram jogar 
um objeto para dentro da 
carceragem. Com isso, os 
presos começaram um 
tumulto e danificaram 
as estruturas internas da 
cadeia. Diante da situação, 
o reforço foi acionado. 

Policiais militares estive-
ram no local e realizaram 
o protocolo para este tipo 
de ocorrência e, assim, 
os presos cessaram o 
tumulto e não se manifes-
taram mais. Ressalta-se 
que os policiais permane-
ceram na cadeia até que a 
situação se normaliza-se. 

Uma denúncia contribuiu 
para que a equipe da Polí-
cia Militar de Wenceslau 
Braz realizasse a prisão 
de três indivíduos após 
uma tentativa de assalto. 
A ocorrência foi registrada 
na noite do último sábado 
(28) e um menor também 
foi apreendido. 
De acordo com informa-
ções da PM, a uma pessoa 
procurou a equipe para 
informar que havia sido 
vítima de uma tentativa 
de assalto. Segundo seus 
relatos, a situação acon-
teceu no desvio sentido 
ao bairro Fazendinha 
onde cinco indivíduos lhe 
abordaram, quebraram 
o vidro traseiro de seu 
automóvel e anunciaram o 
assalto. Mediante ameaças 
de mortes, teriam exigido 

dinheiro da vítima que 
conseguiu ligar o carro e 
fugir do local. 
Diante dos relatos, os 
policiais se dirigiram até 
o local informado pela 
vítima para averiguar 
a situação, sendo então 
encontrados quatro sus-
peitos que transitavam 
pelo acostamento da rodo-
via. Durante a revista 
pessoal, nada de ilícito foi 
encontrado. Porém, uma 
das vítimas reconheceu o 
quarteto como autores da 
tentativa de assalto. 
Frente aos fatos, os três 
indivíduos maiores de 
idade acompanhados do 
menor foram encaminha-
dos a delegacia da Polícia 
Civil para que fossem 
tomadas as providências 
cabíveis ao caso. 

[VIOLÊNCIA]

Três são detidos após 
tentativa de assalto 
em Wenceslau Braz
Além dos suspeitos, equipe da 

Polícia Militar também apreendeu 
um menor de idade

Adolescente é apreendido 
com 36g de cocaína

Ocorrência foi registrada na noite do domingo durante abordagem policial

Um adolescente foi apreen-
dido em posse de drogas. 
A ação foi realizada pela 
equipe da Polícia Militar 
no município de Ara-
poti na noite do último 
domingo (28).
De acordo com infor-
mações da PM, a equipe 
realizava patrulhamento 
de rotina quando, por 
volta das 20h, os policiais 

abordaram um automóvel 
que transitava pela rodo-
via PR-092 próximo ao 
bairro Mutirão. Durante a 
busca pessoal, os policiais 
encontraram em posse do 
indivíduo de 16 anos diver-
sas buchas de cocaína que, 
somadas, totalizaram 36 
gramas da droga. Também 
foi encontrada uma quan-
tia em dinheiro e uma 

porção de maconha. 
Frente aos fatos, o menor 
e a droga foram apreen-
didos e levados à delega-
cia da Polícia Civil para 
que fossem tomadas as 
medidas cabíveis ao caso. 
Um indivíduo de 22 anos 
que conduzia o veículo 
também foi encaminhado 
a DP. 
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[PERIGO]

Casos em Arapoti sobem para 13 e números 
da dengue disparam no Paraná

De acordo com Boletim da SESA, na última semana foram registradas 12 
mortes e o total de 87,9 mil pacientes infectados com a doença

Enquanto grande 
parte do mundo volta 
as atenções a pandemia 
do novo coronavírus, o 
Paraná vive uma situação 
de outra doença que vem 
fazendo vítimas quase que 

de maneira “subliminar” 
em meio à crise do Covid-
19. Trata-se da dengue que, 
de acordo com o último 
balanço divulgado pela 
Secretaria de Estado da 
Saúde, já registra quase 90 

mil pacientes infectados em 
todo o Estado. 
De acordo com o boletim 
da SESA divulgado nesta 
terça-feira (31), na última 
semana o Paraná regis-
trou aumento de 14,67% 

no número de infectados 
com relação à semana 
anterior, contabilizando 
assim 87,9 mil pessoas 
infectadas. Outro dado que 
preocupa as autoridades 
é que, apenas na última 
semana, foram registradas 
12 mortes relacionadas a 
doença. 
Como costuma-se dizer, o 
mosquito é democrático e 
não vê barreiras para infec-
tar a população em diferen-
tes lugares de uma cidade 
ou regiões do estado. Se na 
região do Norte Pioneiro 
municípios como Jacarezi-
nho e Santo Antônio da Pla-
tina vem registrando nas 
últimas semanas pacientes 
infectados com a doença, 
em Arapoti, nos Campos 
Gerais, já são 13 casos con-

firmados da doença. 
A informação foi divulgada 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde nesta segunda-
-feira (30). Ainda segundo 
o órgão, dos 13 casos ao 
menos nove foram con-
traídos no município, 
além de outros 25 pacien-
tes suspeitos de estarem 
com a doença e seguem 
aguardando resultados de 
exames. 
Se comparados com os 
dados deste mesmo período 
do ano em 2018, os números 
de 2020 são alarmantes. De 
acordo com a SESA, em 
2018 haviam sido registra-
dos 2.023 casos confirma-
dos de dengue, enquanto 
atualmente os números 
passam de 87 mil, o que 
representa um aumento 
de 4.245%. 
Se o período é de quaren-
tena para conter a propaga-
ção do novo coronavírus, o 
tempo a mais em casa pode 
ser utilizado pela popu-
lação para combater os 
focos e criadouros do Aedes 
Aegypti, o mosquito da 
dengue e principal trans-
missor responsável pelo 
crescimento no número de 
casos da doença. 
“Vamos aproveitar e con-
centrar nossos esforços 
para cuidarmos mais ainda 
da nossa saúde comba-
tendo a dengue; destaca-
mos sempre que a dengue 
mata e já temos 69 óbitos 
neste período epidemio-
lógico, que teve início em 
agosto do ano passado”, 
destacou o secretário de 
Saúde Beto Preto.

Da Redação

Entulhos e lixo acumulado são condições ideais para criadouros do mosquito da dengue


