
Governo agiliza obras e antecipa 
entrega de três hospitais

[SAÚDE]

Acesse a 
Folha na 
internet,
folha
extra.com

ACESSE-ME

Sexta-feira, 3 de abril de 2020 Edição 2301

[COVID-19]

Wenceslau Braz registra primeiro 
caso suspeito de coronavírus



Folhaxtrae
EDITORA FOLHA EXTRA LTDA
CNPJ 06.163.583/0001-58

WENCESLAU BRAZ
Fone: (43) 3528-3930
atendimento@folhaextra.com

CURITIBA - MERCONETI
Fone: (41) 3079-4666
ricardo@merconeti.com.br

Jornalista Responsável: JUNIOR ALCEU - MTB/PR 9798

Associação 
dos Jornais
DIÁRIOS DO
INTERIOR
do Paraná

FILIADO A

www.folhaextra.com

Trav. Felipe Miguel de Carvalho, 33
Centro - Wenceslau Braz - PR

FOLHA EXTRA Sexta-feira, 03 de abril de 2020 - Edição 2301

2Editais
HOMOLOGAÇÃO

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais 
e tendo em vista o Parecer Jurídico sobre a Dispensa 
de Licitação n° 15/2020 de 02/04/2020

RESOLVE:

Homologar o certame a favor do proponente: 

RIBEIRO JORGE COMERCIO DE GENEROS ALI-
MENTICIOS – EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob n° 
06.894.677/0001-05, da cidade de PINHALÃO/PR, 
vencendo o único item, perfazendo o valor total de 
R$ 1.740,00 (um mil e setecentos e quarenta reais).

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão

Em 02 de abril de 2020.

SERGIO INACIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

PINHALÃO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 01/2020 - Contrato Nº: 45/2019
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: TABITA ELIS MELO PERES - ME
Vigência.......: Início: 01/04/2020 Término: 01/04/2021
Licitação......: Inexigibilidade de Licitação Nº.: 4/2019
Recursos.....: Dotação: 2.032.3.3.90.39.00.00.00.00 
(307) 
Objeto..........: Fica prorrogado o prazo de vigência 
do presente contrato,
passando de 01 de abril de 2020 para 01 de abril de 
2021, ficando então
alterada a cláusula segunda do referido contrato.
Fica inserida as seguintes dotações ao contrato 
acima mencionado:
Dotação - 307 - 3.3.90.39.50.30.00.00
Pinhalão, 1 de Abril de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 01/2020 - Contrato Nº: 46/2019
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: E. S. OLIVEIRA & FERREIRA LTDA
Vigência.......: Início: 01/04/2020 Término: 01/04/2021
Licitação......: Inexigibilidade de Licitação Nº.: 4/2019
Recursos.....: Dotação: 2.032.3.3.90.39.00.00.00.00 
(307) 
Objeto..........: Fica prorrogado o prazo de vigência 
do presente contrato,
passando de 01 de abril de 2020 para 01 de abril de 
2021, ficando então
alterada a cláusula segunda do referido contrato.
Fica inserida as seguintes dotações ao contrato 
acima mencionado:
Dotação - 307 - 3.3.90.39.50.30.00.00
Pinhalão, 1 de Abril de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 06/2020 - Contrato Nº: 121/2017
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: AMANDA HAILLA DE OLIVEIRA - 
ACADEMIA FITNESS - ME
Valor............: 9.750,00 (nove mil setecentos e 
cinqüenta reais)
Vigência.......: Início: 27/03/2020 Término: 
27/06/2020
Licitação......: Inexigibilidade de Licitação Nº.: 
14/2017
Recursos.....: Dotação: 2.048.3.3.90.39.00.00.00.00 
(529) 
Objeto..........: Fica prorrogado o prazo de vigência 
do presente contrato,
passando de 27 de março de 2020 para 27 de junho 
de 2020, ficando então
alterada a cláusula segunda do referido contrato.
Fica acrescido ao contrato, por conta do presente 
aditivo que aumenta a
prestação de serviços em 03 (três) meses, o valor 
de R$ 9.750,00 (nove mil
e setecentos e cinquenta reais).
Fica inserida as seguintes dotações ao contrato 
acima mencionado:
Dotação - 529 - 3.3.90.39.99.99.00.00
Pinhalão, 27 de Março de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 35/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: BIANCO COMERCIO DE PECAS 
LTDA
Valor............: 1.090,00 (um mil e noventa reais)
Vigência.......: Início: 02/04/2020 Término: 02/04/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 11/2020
Recursos.....: Dotação: 2.011.3.3.90.30.00.00.00.00 
(58)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE GRAXA 
DESTINADO A
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPA-
LIDADE, BEM COMO
CILINDROS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO 
TRATOR MASSEY
FERGUSON 4292.
Pinhalão, 2 de Abril de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 36/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: A K MEDINA DE CARVALHO
Valor............: 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)
Vigência.......: Início: 02/04/2020 Término: 
02/04/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 11/2020
Recursos.....: Dotação: 2.011.3.3.90.30.00.00.00.00 
(58) Saldo: 61.381,10
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE GRAXA 
DESTINADO A
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPA-
LIDADE, BEM COMO
CILINDROS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO 
TRATOR MASSEY
FERGUSON 4292.
Pinhalão, 2 de Abril de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 37/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: BONILHA & BONILHA COMERCIO DE 
COMBUSTIVEIS LTDA
Valor............: 468.400,00 (quatrocentos e sessenta 
e oito mil e
quatrocentos reais)
Vigência.......: Início: 02/04/2020 Término: 02/04/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 14/2020
Recursos.....: Dotação: 2.002.3.3.90.30.00.00.00.00 
(18),
2.003.3.3.90.30.00.00.00.00 (32), 2.003.3.3.90.30.00.00.00.00 (33),
2.006.3.3.90.30.00.00.00.00 (48), 2.006.3.3.90.30.00.00.00.00 (49),
2.011.3.3.90.30.00.00.00.00 (56), 2.011.3.3.90.30.00.00.00.00 (57),
2.011.3.3.90.30.00.00.00.00 (58), 2.011.3.3.90.30.00.00.00.00 (59),
2.012.3.3.90.30.00.00.00.00 (63), 2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (66),
2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (67), 2.015.3.3.90.30.00.00.00.00 (72),
2.014.3.3.90.30.00.00.00.00 (85), 2.016.3.3.90.30.00.00.00.00 (87),
2.017.3.3.90.30.00.00.00.00 (94), 2.021.3.3.90.30.00.00.00.00 
(139),
2.021.3.3.90.30.00.00.00.00 (140), 2.021.3.3.90.30.00.00.00.00 
(141),
2.021.3.3.90.30.00.00.00.00 (142), 2.021.3.3.90.30.00.00.00.00 
(143),
2.023.3.3.90.30.00.00.00.00 (162), 2.023.3.3.90.30.00.00.00.00 
(163),
2.023.3.3.90.30.00.00.00.00 (164), 2.023.3.3.90.30.00.00.00.00 
(165),
2.023.3.3.90.30.00.00.00.00 (166), 2.023.3.3.90.30.00.00.00.00 
(167),
2.024.3.3.90.30.00.00.00.00 (195), 2.024.3.3.90.30.00.00.00.00 
(196),
2.024.3.3.90.30.00.00.00.00 (197), 2.024.3.3.90.30.00.00.00.00 
(198),
2.028.3.3.90.30.00.00.00.00 (212), 2.028.3.3.90.30.00.00.00.00 
(213),
2.028.3.3.90.30.00.00.00.00 (214), 2.029.3.3.90.30.00.00.00.00 
(229),
2.063.3.3.90.30.00.00.00.00 (240), 2.030.3.3.90.30.00.00.00.00 
(253),
2.025.3.3.90.30.00.00.00.00 (270), 2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 
(285),
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (286), 2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 
(287),
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (288), 2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 
(289),
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (290), 2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 
(291),
2.069.3.3.90.30.00.00.00.00 (308), 2.033.3.3.90.30.00.00.00.00 
(312),
2.037.3.3.90.30.00.00.00.00 (316), 2.040.3.3.90.30.00.00.00.00 
(328),
2.041.3.3.90.30.00.00.00.00 (334), 2.061.3.3.90.30.00.00.00.00 
(337),
2.051.3.3.90.30.00.00.00.00 (343), 2.047.3.3.90.30.00.00.00.00 
(351),
2.047.3.3.90.30.00.00.00.00 (352), 2.048.3.3.90.30.00.00.00.00 
(362),
2.048.3.3.90.30.00.00.00.00 (363), 2.048.3.3.90.30.00.00.00.00 
(364),
2.052.3.3.90.30.00.00.00.00 (376), 2.052.3.3.90.30.00.00.00.00 
(377),
2.054.3.3.90.30.00.00.00.00 (387), 6.001.3.3.90.30.00.00.00.00 
(392),
2.043.3.3.90.30.00.00.00.00 (400), 2.056.3.3.90.30.00.00.00.00 
(413),
2.046.3.3.90.30.00.00.00.00 (423), 2.057.3.3.90.30.00.00.00.00 
(430),
2.057.3.3.90.30.00.00.00.00 (431)
Objeto..........: AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÁL-
COOL E GASOLINA)
DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES 
ÀS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO.
Pinhalão, 2 de Abril de 2020
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[ESTRADAS]

Governo do Paraná divulga pontos 
de apoio aos caminhoneiros

Interessados podem consultar informações tanto sobre as 
rodovias estaduais e federais sob concessão no site do DER

Está disponível na 
página do Departamento 
de Estradas de Rodagem 
do Paraná (DER/PR) uma 
listagem de estabelecimen-
tos comerciais em fun-
cionamento no entorno 
das principais rodovias 
paranaenses. São postos 
de combustíveis, restau-
rantes e borracharias que 
atendem caminhoneiros 

e condutores que, mesmo 
neste período de pandemia, 
seguem viagem pelos cor-
redores de transporte de 
carga que cruzam o Estado.
Interessados podem con-
sultar informações tanto 
sobre as rodovias estaduais 
e federais sob concessão, 
de acordo com a empresa 
responsável, quanto sobre 
as rodovias administradas 

pelo DER/PR, por região.
As listas incluem o quilô-
metro em que o estabele-
cimento está localizado, 
sentido da pista, horários 
de funcionamento e telefo-
nes de contato. “Não tere-
mos desabastecimento no 
Paraná. O governo está tra-
balhando em parceria com 
o setor privado e com as 
prefeituras para garantir 

o apoio necessário aos pro-
fissionais caminhoneiros 
para realizarem seu traba-
lho”, afirma o secretário de 
Infraestrutura e Logística 
do Paraná, Sandro Alex.
“Estamos monitorando 
o funcionamento destes 
estabelecimentos à beira 
das estradas e informando 
por meio do portal do DER. 
Vamos garantir que os 

mercados continuem rece-
bendo seus produtos, que as 
farmácias e hospitais con-
tinuem recebendo medi-
camentos e equipamentos, 
graças aos caminhoneiros, 
tudo com muita segurança, 
com muita tranquilidade”.
As informações estão dis-
poníveis em:  http://www.
der.pr.gov.br/

Das Agências
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TODO VAPOR

O cronograma das obras, 
em Foz do Iguaçu, finan-
ciadas pela Itaipu segue 
em dia. As obras estão 
auxiliando na geração de 
empregos e ajudando na 
economia da cidade. São 
cerca de R$ 700 milhões em 
investimentos em obras. 
são elas: Ponte da Integra-
ção Brasil-Paraguai, cons-
trução da Perimetral Leste, 
ciclovia da Avenida Tan-
credo Neves; o calçamento 
e a ciclovia do “Zerinho”, 
na região do Charrua; o 
prolongamento da Avenida 
Beira-Rio e a revitalização 
dos rios Almada e Boicy; e 
as reformas do aeroporto .

PROJEÇÃO

A Itaipu prepara ainda o início das obras das futuras instalações 
da Delegacia da Mulher, da Delegacia do Turista, do Instituto de 
Identificação e da revitalização do Gramadão da Vila A, além das 
reformas no Hospital Costa Cavalcanti, que já estão em andamento. 
O hospital foi reestruturado com um ala exclusiva para casos 
de internamento de pacientes com o novo coronavírus. A usina 
também prevê investir na duplicação da Rodovia das Cataratas, 
uma reivindicação de mais de 20 anos.

FOLHA EXTRA Sexta-feira, 03 de abril de 2020 - Edição 2301

FORMATURA ANTECIPADA

Um grupo de 200 estudantes de Medicina de várias faculdades do 
Paraná luta na Justiça para anteciparem a formatura. O objetivo 
dos estudantes é somar esforços no combate à epidemia do coronaví-
rus. “Esses estudantes querem estar na linha de frente do combate 
à doença, mas precisam dessa garantia jurídica para obterem o 
pronto registro no Conselho Federal de Medicina”, diz o advogado 
Luiz Felipe França, que representa os formandos.

TRABALHO INTENSO

O Lacen já realizou mais de 4 mil exames de 
detecção do novo coronavírus no Paraná. 
São cerca de 600 por dia desde a última 
semana. Os resultados de exames oriun-
dos de todo o Estado ficam prontos em até 
72 horas. O Governo do Estado ampliou o 
quadro de trabalhadores, no laboratório,  
em mais de 20% para ajudar nos processos.

PARCERIA

Diante do aumento de casos da covid-19, o 
Ministério da Saúde busca parceria com a 
rede Dasa. A rede é referência de saúde para 
o mercado e tem líderes do setor de medi-
cina em todo o país.  A própria autoridade 
sanitária nacional estuda uma parceria com 
a Dasa para ampliar os testes no Brasil.

[COVID-19]

Wenceslau Braz registra primeiro 
caso suspeito de coronavírus

Wenceslau Braz registra primeiro caso suspeito de coronavírus

De acordo com o Bole-
tim Epidemiológico divul-
gado pela Secretaria de 
Estado da Saúde do Paraná 
(SESA) nesta quinta-feira 
(02),  Wenceslau Braz 
registrou o primeiro caso 
suspeito de coronavírus. 
Segundo informações 
divulgadas pela assessoria 
de imprensa da prefeitura, 
trata-se de uma mulher que 
foi recentemente internada 
no hospital de caridade 
São Sebastião recebendo 
atendimento médico. A 
paciente apresenta estado 
de saúde estável. Ela esteve 
em viajem a Curitiba, epi-
centro da doença no Estado. 
O governo do Estado não 
revela informações sobre 
a identidade dos pacientes. 
Ainda de acordo com as 
informações, pessoas pró-
ximas e que tiveram con-

tato com a mulher seguem 
sendo monitoradas pela 
equipe de epidemiologia 
da secretaria Municipal de 
Saúde de Wenceslau Braz. 
Diante da situação, a pre-
feitura reforçou o pedido 
para que a população res-
peite o isolamento e evite 
quaisquer tipos de aglo-
merações mantendo o 
isolamento social e os 
cuidados com a higiene. 
Na última semana, o muni-
cípio de Wenceslau Braz 
chegou a aparecer no bole-
tim da SESA, porém, o 
caso foi descartado e, após 
nova atualização, o muni-
cípio seguiu sem nenhum 
registro de casos suspeitos 
ou confirmados, o que faz 
desta paciente o primeiro 
caso suspeito real no muni-
cípio.
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ARAPOTI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR 
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 Pregão Presencial nº 17/2020. 
Processo nº 127/2019. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de borracharia para desmontagem/montagem, conserto e 
troca de pneus, fornecimento e troca de bico, fornecimento e 
aplicação de tip top e socorro aos veículos da frota do município de 
Arapoti. 
Protocolo dos Envelopes: Até às 13h30min, de 22/04/2020. 
Abertura dos Envelopes: Dia 22/04/2020, às 14h00min. 
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses. 
Valor Máximo: R$ 102.921,90 (cento e dois mil, novecentos e vinte 
um reais e noventa 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 sexta-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: 02/04/2020. 

Idineu Antonio da Silva 
Pregoeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 3/2020. 
Processo nº 24/2020. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de 
obra de revitalização da Ponte do Bairro Loteamento Arrozal sobre o 
Rio das Cinzas no Município de Arapoti (PR). 
Protocolo dos Envelopes: Até às 08h30min, de 24/04/2020. 
Abertura dos Envelopes: Dia 24/04/2020, às 09h00min. 
Vigência do Contrato: 180 (cento e oitenta) dias. 
Valor Máximo: R$ 606.296,37 (seiscentos e seis mil duzentos e 
noventa e seis reais e trinta e sete 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 sexta-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: 02/04/2020. 

Idineu Antonio da Silva 
Presidente da CPL 

 
 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE ARAPOTI 
SEDU/PARANACIDADE - PAM 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020. 
O MUNICÍPIO de Arapoti/Pr, torna público que às 09:00 horas do dia 22 de 
abril de 2020, na plataforma licitacoes-e (Banco do Brasil), realizará licitação 
na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da 
utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de 
acordo com as especificações do edital, para aquisição de:  

OBJETO QUANTI- 
DADE 

VALOR TOTAL 
R$  

PRAZO   
(DIAS) 

VEÍCULO TIPO 
VAN (TB) 

01 170.990,00 90 

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão 
ser solicitados junto ao Pregoeiro Luciano Aguiar Rocha, Paraná, Brasil - 
Telefone : (043) 3512-3033 -  E-mail licitacao@arapoti.pr.gov.br. A Pasta  
Técnica,  com  o  inteiro  teor  do  Edital  e  seus respectivos modelos, adendos 
e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Ondina Bueno Siqueira, 
180, Centro Cívico - Arapoti - Pr, das 08:00 às 17:30 horas. 
 
Arapoti, 02 de abril 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 RESCISÃO

Processo de Inexigibilidade n°: 
03/2013-PMA.
Contratante: Município de 
Arapoti.
Contrato n°: 247/2014-PMA.
Contratada: DIRCEU SOARDI 
FERREIRA JUNIOR – ARA-
POTI - ME
Contrato n°: 276/2015
Contratada: ELISEU ZA-
VIERUCHA WIRMOND
Objeto: Ficam rescindidos 
unilateralmente pelo Município 
de Arapoti, os contratos supra-
mencionados, a partir da data 
de 31/03/2020, tendo em vista 
a cláusula segunda, parágrafo 
único dos 8º termos aditivos 
referentes aos mesmos, cons-
tantes no Processo Licitatório 
nº 47/2013. 
Fundamento Legal: A rescisão 
é celebrada com fundamento 
no art. 78, XII c/c art. 79, I da 
Lei nº 8.666/93.
Data da Assinatura: 31/03/2020.

PREFEITURA DO MUNI-
CÍPIO 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 RESCISÃO

Processo de Inexigibilidade 
n°: 03/2013-PMA.
Contratante: Município de 
Arapoti.
Contrato n°: 247/2014-
PMA.
Contratada: JOSELI KRUP-
NISKI - ME.
Contrato n°: 248/2014
Contratada: AUTO ELETRI-
CA MAIA LTDA - ME
Contrato n°: 249/2014
Contratada: POSTO DE 
MOLAS ARAPOTI - ME
Objeto: Ficam rescindi-
dos unilateralmente pelo 
Município de Arapoti, os 
contratos supramencio-
nados, a partir da data 
de 31/03/2020, tendo em 
vista a cláusula segunda, 
parágrafo único dos 10º 
termos aditivos referentes 
aos mesmos, constantes 
no Processo Licitatório nº 
47/2013. 
Fundamento Legal: A res-
cisão é celebrada com fun-
damento no art. 78, XII c/c 
art. 79, I da Lei nº 8.666/93.
Data  da Ass inatura : 
31/03/2020.
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Lei Municipal nº. 139, de 27 de março de 2020.
“Súmula: Fixa o piso salarial dos profissionais do 
Magistério Público da Educação Básica do Muni-
cípio de Jaboti para o exercício de 2020, visando o 
cumprimento da Lei Federal nº. 11.738/2008, assim 
como, dispõe sobre a revisão geral anual e reajuste 
ao demais profissionais do magistério que recebem 
acima do piso nacional fixado pelo Governo Federal 
para o exercício de 2020, e dá outras providências.”
A Câmara Municipal de Jaboti, Estado do Paraná, 
aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte 
Lei:
Art. 1º. Fixa o piso salarial para os profissionais do 
magistério público do município de Jaboti, para o 
exercício de 2020, em R$ 2.886,24 (dois mil oitocen-
tos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) 
para jornada de 40 (quarenta) horas semanais e de 
R$ 1.443,12 (um mil quatrocentos e quarenta e três 
reais e doze centavos) para jornada de 20 (vinte) 
horas semanais.
§ 1º. Farão jus ao disposto no caput somente os 
profissionais do magistério público municipal que 
recebem abaixo do piso nacional fixado pelo Governo 
Federal para o exercício de 2020.            
§ 2º. A atualização prevista no caput deste artigo tem 
por fundamento a observância do disposto no artigo 
2º, §1º e artigo 5º da Lei Federal n.º 11.738/2008, que 
dispõe sobre o piso salarial profissional para os pro-
fissionais do magistério público da educação básica. 
§ 3º. A adequação ao Piso Salarial Profissional 
Nacional (PSPN) não representa reajuste salarial e 
não produz efeito sobre as demais classes de venci-
mentos constantes na tabela de distribuição salarial 
do Magistério Público municipal.
Art. 2º. Fica atualizado o vencimento dos níveis e 
classes não mencionados no caput do artigo 1º desta 
Lei a título de revisão geral anual dos vencimentos, 
das funções gratificadas e gratificações, o percentual 
de 4,48% (quatro inteiros e quarenta e oito centési-
mos por cento) e reajuste de 3,52% (três inteiros e 
cinquenta e dois centésimos por cento).                
§ 1°. Foi utilizado como índice para a revisão geral 
de que trata esta lei o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC/IBGE) referente ao período de 
janeiro a dezembro do exercício financeiro de 2019.
§ 2°. Incluem no reajuste referido no caput também 
os cargos comissionados e funções gratificadas na 
forma de reajuste e revisão geral anual.
§ 3º. O disposto no caput deste artigo se aplica aos 
servidores da inativa e pensionistas que têm paridade.
§ 4º. Para os servidores aposentados e pensionistas 
sem paridade, a revisão será de 4,48% (quatro intei-
ros e quarenta e oito centésimos por cento) referente 
à inflação do ano de 2019, pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC/IBGE).
Art. 3º. As despesas decorrentes desta Lei serão 
suportadas por dotações orçamentárias próprias.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro 
de 2020
Gabinete do Prefeito, em 27 de março de 2020.
VANDERLEY DE SIQUEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

JABOTI JUNDIAÍ DO SUL

   DECRETO nº. 16/2020
 O Prefeito Municipal de Jundiaí do Sul, Estado do Paraná, Sr. Eclair Rauen, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei nº. 601 de 01 de abril de 2020 que dispõe sobre a criação de dotação orçamen-
tária e abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro, alterando a Lei Municipal nº. 
584/2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jundiaí do Sul para o exercício de 
2020 e dá outras providências.
DECRETA
Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criação de dotação orçamentária e abertura de 
Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro no Orçamento Público Municipal vigente, no valor de R$ 
327.044,17 (Trezentos e vinte e sete mil, quarenta e quatro reais e dezessete centavos), com os seguintes 
códigos, valores e respectivas Fontes:

12 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0021.2132 – MANUTENÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO NA SAÚDE DO MUNICÍPIO
03261–3.1.90.11.00.00–0–0-495-Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil......................16.833,49
04031–3.3.90.14.00.00–0–0-497-Diárias – Civil..........................................................................2.000,00
04032–3.3.90.30.00.00–0–0-495–Material de Consumo.........................................................145.000,00
04033–3.3.90.30.00.00–0–0-497–Material de Consumo............................................................10.246,95
04034–3.3.90.36.00.00–0–0-495–Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física........................47.062,20
04035–3.3.90.36.00.00–0–0-497-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica.......................9.000,00
04036–4.4.90.52.00.00–0–0—494-Equipamento e Material Permanente.................................90.965,96

10.122.0010.2074 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
02851–3.3.90.14.00.00–0–0-495-Diárias – Civil.........................................................................2.000,00
02861–3.3.90.30.00.00–0–0-495–Material de Consumo.............................................................3.935,57

SUPERAVIT DA FONTE DE RECURSO –FR 494.......................................................R$  90.965,96
SUPERAVIT DA FONTE DE RECURSO –  FR 495.....................................................R$ 214.831,26
SUPERAVIT DA FONTE DE RECURSO – FR 497....................................................R$   21.246,95  

TOTAL GERAL ......................................................................................................R$ 327.044,17
Artigo 2º - Para cobertura das despesas decorrentes da abertura do Crédito Suplementar Especial criado 
pela presente lei serão utilizados os recursos do Superávit Financeiro no valor de R$ 327.044,17 (trezentos 
e vinte e sete mil, quarenta e quatro reais e dezessete centavos).
 Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, alterando a Lei Municipal nº 584 de 12 de 
dezembro de 2019, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Jundiaí do Sul, para o exercício 
de 2020”, revogadas as disposições em contrário.

Jundiaí do Sul, 02 de abril de 2020.
      ECLAIR RAUEN
                                                                   Prefeito 

DECRETO nº.  17/2020
O Prefeito Municipal de Jundiaí do Sul, Estado do Paraná, Sr. Eclair Rauen, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei nº. 602 de 01 de abril de 2020 que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a 
abertura de Crédito Adicional Suplementar Especial por cancelamento de dotações e dá outras providências. 
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no atual orçamento vigente Crédito Adicional 
Especial no valor de R$ 21.773,80 (vinte e um mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta centavos), com 
as seguintes dotações e despesas:
09 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
001 – DEC – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
12.122.0010.2134 – CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO 
PARANÁ
01661–3.3.70.41.00.00–0–0-103-Contribuições....................................................................21.773,80

TOTAL..............................................................................................................................R$ 21.773,80 
 Artigo 2º - Para cobertura das despesas decorrentes da abertura do Crédito Adicional Suplementar fica 
cancelada parcialmente a seguinte dotação do atual orçamento vigente:
15 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,URBANISMO E OBRAS  PÚBLICAS
003 – DEC – DIVISÃO DE OBRAS 
12.451.0027.1003 – MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA VILMA VIEIRA PEREIRA MARQUES
05530–4.4.90.51.00.00–0–0-103-Obras e Instalações...........................................................10.000,00
12.451.0027.1017 – AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
05560–4.4.90.51.00.00–0–0-103-Obras e Instalações..........................................;.................11.773,80
TOTAL..............................................................................................................................R$ 21.773,80 
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Jundiaí do Sul, 02 de abril de 2020.
ECLAIR RAUEN
Prefeito 
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2º Batalhão da Polícia Militar 
recebe novas viaturas

São quatro GM Cruze Turbo com tecnologia 
embarcada que darão maior alcance, mobilidade e 

segurança ao trabalho da PM

N e s s a  s e m a n a , 
quatro novas viaturas 
foram entregues ao serviço 
operacional na área do 2º 
BPM, uma delas especifi-
camente para o município 
de Jacarezinho-PR. São 
quatro GM Cruze Turbo 
com tecnologia embarcada 
que darão maior alcance, 
mobilidade e segurança ao 
trabalho da Polícia Militar.
Lembra-se, também, que 
nas datas de 18 e 19 de 
março foram entregues 
outras viaturas que já 
estão em circulação: uma 
Renault Logan que foi des-
tinada a cidade de Santo 
Antônio da Platina, uma 

GM Trail Blazer para as 
equipes ROTAM e duas 
viaturas descaracterizadas 
para a Agência Local de 
Inteligência.
Assim, calculou-se, desde 
outubro de 2019, mês da 
assunção do novo Coman-
dante do 2º Batalhão de 
Polícia Militar, Ten.-Cel. 
Luiz Francisco Serra, que 
foram anexadas ao acervo 
o total de vinte e uma via-
turas.
O Ten.-Cel. Serra afirmou 
que tal suporte logístico 
somado a qualidade técnica 
de nossos policiais e equi-
pamentos são essenciais 
para intensificar o serviço 

de segurança pública à 
comunidade e assim forta-
lecer o combate ao crime. 
Ainda, ressaltou que o 
patrulhamento intensifi-
cado aumenta a sensação 
de segurança, inibindo 
atos delituosos e conse-
quentemente melhorando 
a qualidade de vida de 
toda população do Norte 
Pioneiro.
Dessa forma, com mais 
viaturas, o “Guardião do 
Norte Pioneiro” procura 
reduzir ainda mais os 
índices de criminalidade. 
Polícia Militar do Paraná, 
Sua Segurança é o Nosso 
Compromisso.

Da Assessoria

Da Redação

[JAGUARIAÍVA]

Pedágio é alvo de 
assalto na PR-151

Ação dos criminosos foi 
registrada durante a madrugada 

desta quinta-feira

Uma praça de pedá-
gio situada a PR-151 foi 
alvo de um assalto a 
mão armada registrado 
durante a madrugada 
desta quinta-feira (2).
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, 
a equipe foi informada 
que, por volta das 1h45, 
dois indivíduos, sendo um 
deles armados, chegaram 
ao local e anunciaram 
o assalto. Após subtrair 
todo o dinheiro que estava 
em uma das cabines, a 

dupla fugiu a pé. A praça 
de pedágio alvo dos assal-
tantes fica no trecho da 
rodovia entre os muni-
cípios de Jaguariaíva e 
Piraí do Sul. 
Diante da situação, equi-
pes policiais realizaram 
patrulhamento em busca 
de identificar ou loca-
lizar os suspeitos, mas, 
até o fechamento desta 
edição, ninguém havia 
sido encontrado. Feliz-
mente, ninguém ficou 
ferido. 
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[SAÚDE]

[REDE HOSPITALAR]

[AVALIAÇÃO DIÁRIA] [COMPLEXOS]

Governo agiliza obras e antecipa 
entrega de três hospitais

Prevista para ser concluída em dezembro, obras dos complexos de Telêmaco Borba, nos Campos Gerais, 
serão antecipadas pela Secretaria da Saúde para reforçar a força-tarefa contra o coronavírus no Estado

O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior 
determinou nesta quinta-
-feira (02) a agilidade na 
conclusão de três hospi-
tais regionais como forma 
de ampliar a força-tarefa 
do Estado para o enfren-
tamento ao coronavírus. 
Previstas inicialmente 

para serem concluídas em 
dezembro, as obras dos 
complexos de Telêmaco 
Borba (Campos Gerais), 
Guarapuava (Centro) e 
Ivaiporã (Vale do Ivaí) 
serão antecipadas pela 
Secretaria de Estado da 
Saúde.
A intenção, destacou o 

governador, é que as estru-
turas estejam à disposi-
ção dos paranaenses o 
mais brevemente possível. 
“Estamos reforçando o 
trabalho para entregar 
mais três hospitais para 
a população. Algo que só 
iria ocorrer no fim do ano 
agora vai ajudar o Paraná 

neste enfrentamento ao 
coronavírus”, afirmou.
Somados, os três centros 
médicos vão garantir ao 
sistema público do Estado 
mais 160 leitos, sendo 40 de 
Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI). “A nossa ideia 
aqui no Paraná é usar as 
estruturas hospitalares, 

locais já apropriados para 
atender as pessoas, para 
reforçar o atendimento 
contra o Covid-19. Os pró-
prios hospitais serão trans-
formados em hospitais de 
campanha”, ressaltou o 
governador.

Secretário de Estado 
da Saúde, Beto Preto expli-
cou que a antecipação das 
obras se soma a outras 
medidas já tomadas pelo 
Governo do Estado para 
garantir uma rede de saúde 

ampla e completa, dedicada 
ao tratamento do corona-
vírus. 
Ele destacou que, além 
desses novos 160 leitos, a 
secretaria vai ativar mais 
317 leitos de UTI e 731 leitos 

de enfermaria em hospitais 
de todo o Estado. As estru-
turas estarão disponível até 
o fim da próxima semana e 
se somarão aos 3.603 leitos 
de atendimento especiali-
zado (públicos e particula-

res) já existentes em nove 
hospitais de referência e 51 
de retaguarda espalhados 
pelo Paraná.
“Vamos colocar para fun-
cionar todas essas estru-
turas. Não teremos e não 

queremos obras paradas. 
Temos hospital fechado há 
nove anos, leitos que não 
foram abertos. Vamos abrir 
a porta da saúde. Isso é ter 
respeito pelas pessoas”, 
afirmou o secretário.

Da Assessoria

Beto Preto reforçou, 
ainda, que caso o quadro 
epidemiológico exija novas 
medidas, o Estado tem condi-
ções para mais contratações 
nos próximos 90 dias. “É 
um momento de avaliação 
diária, de tomadas de medi-
das diárias, de acordo com 
que o quadro epidemiológico 
se apresenta”, disse.

Os hospitais em 
Ivaiporã e Guarapuava 
estão em construção, 
com mais de 90% das 
obras concluídas. Já o 
complexo de Telêmaco 
Borba passa pela parte 
final de adequação. 
Originalmente, tanto 
o de Ivaiporã quanto 
o de Telêmaco vão ser 

dedicados preferencial-
mente ao atendimento 
da mulher.
“Esse hospital em 
Telêmaco Borba já foi 
inaugurado três vezes, 
mas nunca entrou em 
funcionamento. Agora, 
sim, vai atender a popu-
lação”, afirmou Beto 
Preto.


