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Wenceslau Braz pode ter 
apoio do exército e toque 

de recolher para aumentar 
controle diante da pandemia

[ARAPOTI]

Câmara retoma 
sessões sem público 
nesta quarta-feira

[WHATSAPP]

Criminosos utilizam 
nome de prefeita para 
aplicar golpe
Indivíduos se passaram por Adelita Parmezan, 
Chefe do Executivo em Quatiguá

Prefeitura investe em 
reparos e manutenção 
do Cine Teatro 
“Valéria Luercy”

[JAGUARIAÍVA]

Em tempos de isolamento social devido à pan-
demia de Covid-19, doença infectocontagiosa causada 
pelo novo coronavírus, as salas de cinema do Brasil 
encontram-se fechadas a fim de evitar aglomerações.
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The Chocolate 
Watchband... sem saída

[ ARTIGO ]

Em meados dos anos 
80, a The Chocolate Wat-
chband (pulseira de Cho-
colate) estavam presos em 
um paradoxo estranho (que 
na verdade não era tão 
ruim para uma banda que 
não existia mais). Eles não 
tocavam uma nota juntos 
há quase 15 anos, mas seus 
álbuns originais estavam 
trocando de mãos por US 
$ 100 cada ou mais, e uma 
série de reedições de vinil, 
primeiro como bootlegs da 
França e depois legítimas 
da Austrália, vendiam ao 
redor do mundo , e em 
números que aumentaram 
à medida que mais pessoas 

tiveram a chance de ouvi-
-los. Além disso, o som do 
grupo estava começando a 
ser imitado no trabalho de 
bandas da época, tocando 
em clubes obscuros em 
lugares como o distrito de 
Chelsea em Nova York e 
outros locais tão ao leste 
quanto o distrito de Colum-
bia, composto por adoles-
centes muito jovens já viu 
ou ouviu a pulseira tocar 
e viver 3,representou sua 
existência e a maioria de 
seus shows duas décadas 
antes. O grupo chegou a 
essa situação paradoxal 
- inexistência justaposta 
a um crescente culto de 

admiradores em todo o 
mundo - simplesmente por 
ser a melhor banda de gara-
gem dos anos 60, ou, pelo 
menos, a melhor banda 
que já teve uma carreira 
de gravadora séria.
Na verdade, eles eram um 
fenômeno único - com base 
em suas gravações, eram 
um punk de garagem de 
classe mundial, se possível, 
derrotando os Ramones 
por uma década e mos-
trando mais consistência 
do que, digamos, o Litter 
e mais originalidade e 
alcance do que as Sombras 
do Cavaleiro . Enquanto 
as bandas americanas do 

período geralmente se 
desviavam para o folk-rock 
a caminho de vôos mais 
esquivos da psicodélica 
lânguida, ou recorriam a 
truques e embaçavam sua 
imagem (à la Paul Revere 
& the Raiders ) para vender 
discos, a Watchband man-
teve uma incrível pureza de 
propósito e intenção - eles 
deviam uma dívida con-
siderável (e inegável) aos 
Rolling Stonespor vários 
elementos de seu som, 
mas eles continuaram 
empurrando o envelope, 
pelo menos em intensidade, 
e podem até correspon-
der aos Stones em seus 

empreendimentos psicodé-
licos quando chegou a hora 
de se antecipar musical-
mente; eles eram como os 
Stones imbuídos do espírito 
mais imprudente e criativo 
das Coisas Bonitas . E, em 
outra realidade, com sua 
intensidade e determina-
ção - o vocalista David Agui-
lar ainda poderia agitar os 
ouvintes em seus melhores 
discos 40 anos depois - a 
Watchband poderia ter 
sido a Rolling Stones dos 
Estados Unidos.

Geral Costa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 59/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINHALAO
Contratada...: M HELENA RIBEIRO DE DEUS
Valor............: 2.474,17 (dois mil quatrocentos e 
setenta e quatro reais e
dezessete centavos)
Vigência.......: Início: 20/05/2020 Término: 20/05/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 16/2020
Recursos.....: Dotação: 5.001.4.4.90.52.00.00.00.00 
(391),
5.001.4.4.90.52.00.00.00.00 (534)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 
MOBILIÁRIOS E
ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS À SEDE 
DO CONSELHO
TUTELAR DE PINHALÃO - DELIBERAÇÃO 
107/2017.
Pinhalão, 20 de Maio de 2020

PINHALÃO
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[ARAPOTI]

Câmara retoma sessões sem público nesta quarta-feira

Rodrigo Maia diz que “É quase unanimidade” 
decisão de adiar eleições 2020

Reunião terá acesso apenas a vereadores e servidores que não pertençam ao grupo de risco

Conforme Portaria 
9/2020, as Sessões Ordiná-
rias da Câmara Municipal 
de Arapoti voltam a acon-
tecer nesta quarta-feira, 
20 de maio. Para evitar 
aglomerações, não será 
permitindo público no 
local, apenas terão acesso à 

Sala de Sessões vereadores 
e servidores que não per-
tençam ao grupo de risco.
Preservando a transparên-
cia na votação dos projetos, 
a Câmara continuará a 
transmitir em tempo real 
as reuniões pelas plata-
formas digitais – pelo site 

da Casa e pelo YouTube. 
O atendimento ao público 
na Câmara Municipal per-
manece suspenso até 30 de 
maio, podendo ser pror-
rogado conforme decisão 
das autoridades de saúde 
pública.
A decisão foi tomada pelo 

Presidente da Câmara, 
Marineo Ferreira (DEM), 
considerando a prevenção 
à COVID-19 e a necessidade 
de oferecer continuidade 
aos atos do Poder Legisla-
tivo de Arapoti. “Os cida-
dãos de Arapoti poderão 
acompanhar as decisões 

do município sem sair de 
casa. Também nos colo-
camos à disposição para 
atendimento pelos canais 
de comunicação online da 
Casa”, explicou o Presi-
dente.

Da Assessoria

Das Agências

[SERVIÇO]

Para entrar em con-
tato com a Câmara Muni-
cipal, basta ligar para o 
telefone (43) 3557-1500 ou 
enviar e-mail para direto-
ria@cmarapoti.pr.gov.br / 
comunicacao@cmarapoti.
pr.gov.br.

s cidadãos de Arapoti 
poderão acompanhar 
as decisões do 
município sem sair 
de casa. Também nos 
colocamos à disposição 
para atendimento pelos 
canais de comunicação 
online da Casa

O presidente da 
Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
sinalizou nesta terça-feira 
(19) que a data das eleições 
municipais, prevista para 
outubro, deve ser adiada 
em razão da pandemia 
do novo coronavírus.
“O presidente Davi (Alco-
lubre, do Senado Federal), 
vai construir um grupo 
junto com a Câmara para 
que nós possamos discutir 
a questão da data da eleição, 
se nós vamos mantê-la no 
mesmo dia ou se a decisão 
do Parlamento vai ser 
modifica-la dentro do pró-
prio mandato, uma outra 
data”, disse Maia. “Então 
seria o adiamento da elei-

ção sem prorrogação de 
mandato. Isso eu vi ontem, 
na discussão com os líderes, 
que essa é uma posição 
de quase unanimidade. A 
maioria dos parlamenta-
res entende que podemos 
ter o adiamento, mas não 
devemos ter a prorroga-
ção de nenhum mandato”, 
completou.
O presidente  do Senado 
e Congresso Nacional, 
Davi Alcolumbre (DEM-
AP) disse que irá criar 
uma comissão mista, entre 
deputados e senadores, 
para analisar a questão, 
juntamente com o auxílio 
do TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral).
“Nós vamos criar esse 

ambiente de debate para 
essa discussão aprofun-
dada, de todas as causas, 
consequências e preocu-
pações. Será um ambiente 
muito produtivo, de muito 
debate, de muita constru-
ção, feito por várias mãos 
esse caminho de saída para 
que a democracia saia for-
talecida do processo, mas 
ao mesmo tempo tendo os 
cuidados necessários para 
preservar a vida dos brasi-
leiros”, disse Alcolumbre.
O pleito eleitoral deste ano 
está previsto para outubro, 
quando serão escolhidos os 
prefeitos e vereadores em 
mais de 5.500 municípios 
brasileiros. De acordo com 
o calendário, a campanha 

começa em 16 de agosto, 
com primeiro turno em 4 
de outubro e o segundo no 
dia 25 do mesmo mês.
Para mudar o processo elei-
toral, é necessário modifi-
car a Constituição Federal. 
Em primeiro lugar, seria 
necessário a aprovação 
de uma PEC (Proposta de 
Emenda à Constituição), 
por causa das datas do 
primeiro e segundo turno, 
previstas na Constitui-
ção. Esse tipo de proposta 
requer, minimamente, a 
aprovação do texto por 308 
deputados e 49 senadores. 
O rito é formato por quatro 
sessões (duas na Câmara 
e duas no Senado). A pro-
posta pode ser rejeitada 

caso não tenha o apoio 
mínimo de 3/5 dos parla-
mentares em pelo menos 
uma das rodadas.
Eleito presidente do TSE a 
partir da próxima segunda-
-feira (25), o ministro Luís 
Roberto Barroso  afirmou 
no dia 1º deste mês que, 
caso ocorra o adiamento 
das eleições municipais, 
a data limite será o 1º fim 
de semana de dezembro 
(dias 5 e 6). “A ideia é não 
adiar. Se adiar, pelo tempo 
mínimo”, disse Barroso. 
“A data limite é dezembro, 
talvez o primeiro domingo 
de dezembro. Se possível, 
antes, em 15 de novembro”, 
finalizou. 
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SEM RECESSO

O deputado Ademar Traiano (PSDB), presi-
dente da Assembleia Legislativa, já avisou 
aos deputados estaduais que não haverá 
recesso parlamentar em julho. "Estaremos à 
disposição para votar os projetos necessários 
para o enfrentamento da pandemia. Vamos 
ficar mobilizados de forma permanente".

[JAGUARIAÍVA]
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Em tempos de isola-
mento social devido à pan-
demia de Covid-19, doença 
infectocontagiosa causada 
pelo novo coronavírus, as 
salas de cinema do Brasil 
encontram-se fechadas a 
fim de evitar aglomerações.
Em Jaguariaíva, a adminis-
tração municipal, através 
da Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e 
Esporte (Smece) aproveita 
esse tempo, em que o Cine 
Teatro Municipal “Valéria 
Luercy” está fechado para 
o público, para realizar 
reparos e melhoramentos 
no local, já que neste ano o 
espaço completa oito anos 
de funcionamento.
Entre os serviços realiza-
dos estão, revitalização 
da pintura interna, higie-
nização dos ambientes e 
troca de braços e estofados 
de poltronas danificadas, 
assim como a manutenção 
dos aparelhos de ar condi-

cionado, serviço realizado 
periodicamente desde o 
início do funcionamento 
do cinema.
O projetor digital, que foi 
instalado em 2015, também 
recebe atenção especial 
para estar sempre em 
pleno funcionamento, além 
de ser operado por um 
profissional habilitado e 
concursado.
A vice-prefeita e secretária 
Alcione Lemos reforça a 
importância da preserva-
ção cultural e dos espaços 
que remetem a história do 
município. “O sonho de 
transformar parte do con-
domínio Matarazzo em um 
cinema parecia impossível 
quando observamos, na 
época, o abandono em que 
o local se encontrava, mas 
hoje, após muito trabalho, 
temos o orgulho de abrigar 
em nosso município um dos 
únicos cinemas públicos 
do Brasil. Equipado e bem 

cuidado, o Cine Teatro 
Valéria Luercy é uma refe-
rência do uso responsável 
do dinheiro público, resul-
tando em modernidade e 
preservação da história 
jaguariaivense”, afirmou.
Segundo informações do 
diretor do Departamento 

de Cultura, Vinícius Schad-
ner, para a troca dos braços 
e estofados das poltronas a 
administração realizou no 
início do ano, antes mesmo 
da declaração de pandemia 
pela OMS, processo licita-
tório para contratação de 
empresas para realizar o 

serviço.
O valor estimado investido 
nos serviços de reparo do 
Cine Teatro é de cerca de 
R$24 mil reais, de acordo 
com o diretor.

Serviços estão sendo realizado enquanto o espaço não recebe o público devido a pandemia

Das Agências

MAPEAMENTO

Ponta Grossa trabalha para apresentar 
o mapeamento geográfico do contágio de 
coronavírus. Por meio deste mapeamento, 
será possível apontar quais regiões da cidade 
apresentam maior incidência da covid-19, o 
que vai permitir traçar estratégias, como por 
exemplo, ações direcionadas para desinfeção 
e vias públicas ou veiculação de campanhas 
de orientação sobre medidas de prevenção.

MAPEAMENTO II

Pesquisadores da UEM, Uningá e Unicesumar num 
trabalho em parceria com a Secretaria de Saúde de 
Maringá, iniciaram um levantamento que vai ajudar a 
entender o comportamento do coronavírus na cidade. 
É uma testagem rápida da população. Estima-se que 
até o fim da pesquisa 800 moradores de Maringá terão 
sido testados. Os testes vão ser realizados com inter-
valos de 15 dias.

FONTEIRA FECHADA

O ministro de Relações Exteriores do Paraguai, Antonio 
Rivas, disse que ainda não tem uma data para reabrir as 
fronteiras com os países vizinhos, entre eles, o Brasil. 
Segundo o chanceler, as fronteiras ficarão fechadas 
enquanto perdurar risco de contágio por coronavírus. 
Quando a pandemia estiver controlada, as fronteiras 
vão reabrir, mas de forma coordenada. Rivas acredita 
que isso deve ocorrer "nos próximos meses.

TESTE INCLUSO

O projeto de lei apresentada do 
deputado Paulo Ramos (PDt-RJ) 
torna obrigatória a inclusão de 
testes para o coronavírus nos 
exames de sangue realizados em 
unidades de saúde públicas e pri-
vadas. 

COTA DE 30%

O TSE decidiu que a cota de 30% de 
candidaturas de mulheres nas elei-
ções também deve ser aplicada pelos 
partidos nas disputas pelos cargos 
em diretórios nacionais, regionais 
e municipais. Ao julgar o caso, os 
ministros seguiram entendimento 
da relatora e presidente do TSE, 
Rosa Weber.
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ARAPOTI

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: 136/2020
Processo de Dispensa: 19/2020
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE 
FILMES S/A.
Objeto: Aquisição de material de consumo e insu-
mos de raios-x visando atender as necessidades do 
hospital 18 de Dezembro.
Dotação Orçamentária: 
1000110302000420263390300000
Valor Contrato: R$ 832,00
Prazo Execução:  Até 18/06/2020
Prazo Vigência:  Até 18/06/2020
Data Assinatura: 20/05/2020

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: 137/2020
Processo de Dispensa: 19/2020
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Objeto: Aquisição de material de consumo e insu-
mos de raios-x visando atender as necessidades do 
hospital 18 de Dezembro.
Dotação Orçamentária: 
1000110302000420263390300000
Valor Contrato: R$ 7.027,51
Prazo Execução: Até 18/06/2020
Prazo Vigência:  Até 18/06/2020
Data Assinatura: 20/05/2020

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE LICITAÇÃO – licitacao@arapoti.pr.gov.
br
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (043) 3512-3162 
09.277.712/0001-27

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a Dispensa sob o nº 19/2020, para Aquisi-
ção de material de consumo e insumos de raios-x 
visando atender as necessidades do hospital 18 de 
Dezembro, a favor da empresa: 

IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.
832,00

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
7.027,51

PROGRAD COMERCIAL MEDITA LTDA
1.240,00

Conforme proposta nos autos, em conformidade 
com o art. 26 da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 
8.883/94, com base no artigo 24, da Lei nº 8.666/93. 

Arapoti, 20 de março de 2020.

Márcio de Carvalho Martins
Presidente do FMS

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 19/05/2020.
Adjudicando e homologando o objeto da licitação 
realizada na modalidade Inexigibilidade, sob o n° 
005/2017, a empresa abaixo no lote: 1.
Empresa
Valor

TORTATO, MOROSINI E MISSIMA SERVIÇOS 
MEDICOS LTDA
14.356,76

Autorizando a despesa e a lavratura do respectivo 
empenho.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS 
- ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, IN-
CLUSIVE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL – MEI

Pregão Eletrônico nº 28/2020.

Processo nº 08/2019.

Objeto: Registro de preços para aquisição de COR-
TINAS, para manutenção das unidades Escolares 
Municipais.

Local: www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado”

Recebimento das Propostas: A partir 08:00min do 
dia 21/05/2020 até às 08:30min do dia 03/06/2020.

Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08:30min 
até às 09:00min do dia 03/06/2020.

Início da Sessão de Disputa de Preços: 09h:00min 
do dia 03/06/2020.
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).

Prazo de Execução/Vigência: 12 (Doze) Meses.

Valor Máximo: R$ 8.827,66 (Oito Mil Oitocentos e Vinte 
e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos).

Informações e Retirada do Edital: Maiores informações 
poderão ser obtidas na Rua Ondina Bueno Siqueira, 
nº 180 - Centro Cívico, Arapoti, Paraná, telefones: 
(43) 3512-3032/3000, no horário das 08h00min às 
11h30min e das 13h00min às 17h30min / site: www.
arapoti.pr.gov.br / email: licitacao@arapoti.pr.gov. Data 
Edital: 20/05/2020.

CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 12.601.793/0001-83

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS 
- ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, IN-
CLUSIVE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL – MEI

Pregão Eletrônico nº 29/2020.

Processo nº 15/2019.

Objeto: Registro de preços para aquisição de suprimen-
tos de informática, visando atender as necessidades 
do Fundo Municipal de Assistência Social.

Local: www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado”

Recebimento das Propostas: A partir 08:00min do 
dia 21/05/2020 até às 08:30min do dia 04/06/2020.

Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08:30min 
até às 09:00min do dia 04/06/2020.

Início da Sessão de Disputa de Preços: 09h:00min 
do dia 04/06/2020.
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).

Prazo de Execução/Vigência: 12 (Doze) Meses.

Valor Máximo: R$ 46.162,90 (Quarenta e Seis Mil 
Cento e Sessenta e Dois Reais e Noventa Centavos).

Informações e Retirada do Edital: Maiores informações 
poderão ser obtidas na Rua Ondina Bueno Siqueira, 
nº 180 - Centro Cívico, Arapoti, Paraná, telefones: 
(43) 3512-3032/3000, no horário das 08h00min às 
11h30min e das 13h00min às 17h30min / site: www.
arapoti.pr.gov.br / email: licitacao@arapoti.pr.gov. Data 
Edital: 20/05/2020.
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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: 138/2020
Processo de Dispensa: 19/2020
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada: PROGRAD COMERCIAL MEDI-
TA LTDA
Objeto: Aquisição de material de consumo e insu-
mos de raios-x visando atender as necessidades 
do hospital 18 de Dezembro.
Dotação Orçamentária: 
1000110302000420263390300000
Valor Contrato: R$ 1.240,00
Prazo Execução: Até 18/06/2020
Prazo Vigência:  Até 18/06/2020
Data Assinatura: 20/05/2020

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: 140/2020
Processo de Inexigibilidade: 5/2017
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada: TORTATO, MOROSINI E MIS-
SIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica para 
prestação de serviços médicos visando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária: 
1000110302000420263390390000
Valor Contrato: R$ 14.356,76
Prazo Execução:  Até 25/06/2020
Prazo Vigência:  Até 25/06/2020
Data Assinatura: 27/05/2020

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: 139/2020
Processo de Inexigibilidade: 5/2017
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada: KENNYA H. DE CARVALHO SER-
VIÇOS MEDICOS LTDA 
Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica para 
prestação de serviços médicos visando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária: 
1000110302000420263390390000
Valor Contrato: R$ 51.392,42
Prazo Execução:  Até 23/06/2020
Prazo Vigência:  Até 23/06/2020
Data Assinatura: 25/05/2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARAPOTI- PR
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA Nº 180 CEN-
TRO 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 19/05/2020.
Adjudicando e homologando o objeto da licitação 
realizada na modalidade Inexigibilidade, sob o 
n° 005/2017, a empresa abaixo nos lotes: 1, 2, 
3, 5, 6 e 7:
Empresa
Valor

KENNYA H. DE CARVALHO SERVIÇOS MEDI-
COS LTDA
51.392,42

Autorizando a despesa e a lavratura do respectivo 
empenho.

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

EDITAL N0 22/2020
PREGÃO ELETRÔNICO
A Comissão de Pregão, da Prefeitura Municipal 
de Pinhalão, no exercício das atribuições que lhe 
confere a Portaria nº 28/2020, de 17/02/2020, torna 
público, para conhecimento dos interessados que 
receberá até às 08:00:00 horas do dia 03/06/2020, 
propostas para:
 Objeto da Licitação:
Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de segurança e medicina 
do trabalho, a fim de elaborar e implantar Laudo 
Técnico das Condições Ambientais do Trabalho 
(LTCAT), Laudo de Insalubridade e Periculosidade 
(LIP), Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA), Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO) e Perfil Profissiográfico 
Previdenciário (PPP) no município de Pinhalão/PR, 
conforme especificações detalhadas no Termo de 
Referência (anexo I do edital).
Critério de Julgamento – Menor Preço POR LOTE.
O recebimento será exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico: www.bll.org.br
Os interessados poderão obter maiores informações 
e retirar o edital completo pelos sites: http://www.
bll.org.br, https://e-gov.betha.com.br/transparencia, 
através do e-mail licitacaophl03@gmail.com e no 
setor de licitações, localizado na Rua Geraldo Vieira, 
410, Centro, Pinhalão-PR, no horário das 08:30 às 
12:00 e das 13:00 às 17:00 horas. 
Pinhalão, 20 de maio de 2020.
Raíssa Pimentel Vilas Boas
       Pregoeira
       

DECRETO 038/2020

Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento geral do exercício de 2020, e dá outras providencias.

O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a LEI 1888/2020 de 19 de maio de 2020:

Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Especial, no Orça-
mento Geral do Município, no exercício de 2020, no valor de R$ 112.210,00 (cento e doze mil e duzentos e 
dez reais), conforme segue:
07 – SAÚDE PARA TODOS
02 – FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE
10.244.0010.2.071-AÇÕES E SERVIÇOS DE COMBATE AO CORONAVIRUS -  COVID19 
-  CUSTEIO
557-3.3.90.30.00.00.00.00-1019-Material de consumo......................................R$ 72.000,00
558-3.3.90.32.00.00.00.00-1019-Material, bem ou serv de distrib gratuita........R$ 15.000,00
559-3.3.90.39.00.00.00.00-1019-Serviços de terc pessoa jurídica......................R$ 15.000,00
560-3.3.90.30.00.00.00.00-3494-Material de consumo......................................R$ 10.210,00
SUB-TOTAL......................................................................................................R$ 112.210,00

Art. 2º . – Para cobertura dos créditos abertos no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes 
do excesso de arrecadação do Fundo Nacional de Saúde, creditados na cc 71093-8 da Caixa Econômica 
Federal e das reduções de dotações como segue:
  EXCESSO
VALOR CREDITADO FNS – CORONAVIRUS (COVID19) fonte 1019..........R$    100.033,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO RECURSO NO EXERCICIO..............R$ 1.966,42
EXCESSO FONTE 1019.....................................................................................R$ 102.000,00

        ANULAÇÃO/REDUÇÃO
07 – SAÚDE PARA TODOS
02 – FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE
10.302.0010.2.032 – MANUT. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
509-3.1.90.11.00.00.00.00-3494-Venc e vantagens fixas pessoal civil..............R$ 10.210,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 112.210,00

Art. 3º. –  Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 29 de abril de 2020.

SERGIO INÁCIO RODRIGUES
           Prefeito Municipal

PINHALÃO

ARAPOTI

Editais
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[WHATSAPP]

Criminosos utilizam nome de 
prefeita para aplicar golpe

Indivíduos se passaram por Adelita Parmezan, 
Chefe do Executivo em Quatiguá

O nome da prefeita 
de Quatiguá, Adelita Par-
mezan, foi utilizado por 
criminosos para aplicar 
golpes em um aplicativo 
de Mensagens. O fato teria 
ocorrido na noite desta 
terça-feira (18).
De acordo com infor-
mações divulgadas pelo 
portal JR Diário, a pre-
feita declarou que ficou 
sabendo da situação após 
começar a receber mensa-
gens via Whatsapp onde 
alguns de seus contatos 
relataram ter recebido 
mensagens de um número 
estranho se identificando 
em nome de Adelita. 

Segundo relatos da pre-
feita, o golpista utilizou 
um número com DDD 11 
(Estado de São Paulo) para 
enviar mensagens refe-
rentes a uma suposta festa 
que seria realizada por 
ela. A mensagem trazia 
ainda um link para que os 
“convidados” pudessem 
clicar e confirmar pre-
sença, porém, o qual geral-
mente é um meio utilizado 
pelos golpistas para clonar 
perfis em redes sociais 
e, em seguida, solicitar 
aos contatos das vítimas 
depósitos bancários. 
Até o momento não foram 
divulgadas informações 

se o celular da prefeita 
chegou a ser clonado, 
assim como de eventuais 
vítimas. Ainda assim, 
Adelita se mostrou preo-
cupada e alertou a popu-
lação. “Fica o alerta para 
que as pessoas desconfiem 
deste tipo de mensagem, 
pois é uma situação que 
pode gerar não só pre-
juízos financeiros, mas 
danos morais a inúmeras 
vítimas destas ações cri-
minosas”, disse. 
O caso foi denunciado a 
equipe da Polícia Civil que 
instaurou um inquérito 
para investigar a situação. 

[SOLIDARIEDADE]
Policiais da 2ª Companhia da PM 

entregam alimentos a Assistência Social

Policiais dos muni-
cípios que compõem o 2º 
Batalhão da Polícia Mili-
tar em Jacarezinho deram 
início nesta segunda-feira 
(18) e terça-feira (19) a 
distribuir os alimentos 
arrecadados através da 
campanha “Nossa Cidade 
Sem Fome”. Ao todo, nesta 
primeira etapa foram 
arrecadados cerca de 1,3 
mil quilos de alimentos. 
Na terça-feira (19), poli-
ciais da 2ª Companhia da 
PM em Wenceslau Braz 
realizaram a entrega de 

alimentos a Assistência 
Social do Município para 
que os mesmos sejam dire-
cionados a famílias caren-
tes. As doações ainda 
podem continuar sendo 
feitas em mercados e nas 
Companhias e Destaca-
mentos da PM em Siqueira 
Campos, São José da Boa 
Vista, Santana do Itararé, 
Salto do Itararé e em Wen-
ceslau Braz. 
Também foram realizadas 
entregas as Assistências 
sociais dos municípios 
de Jacarezinho e Santo 

Antônio da Platina com o 
objetivo de ajudar famílias 
que estejam passando por 
dificuldades financeiras 
devido a pandemia do novo 
coronavírus. 
O Comandante do 2º BPM 
agradeceu a solidariedade 
da população do Norte Pio-
neiro e reforçou que a ação 
continua sendo realizada 
nos municípios que fazem 
parte da corporação e as 
doações podem ser realiza-
das em estabelecimentos 
parceiros da campanha. 

[RECONHECIMENTO]
Vereadores realizam 

homenagem a 
policiais de Pinhalão

Policiais Civis e Mili-
tares receberam, na noite 
desta segunda-feira (18), 
uma homenagem de Moção 
de Aplausos da Câmara 
Municipal de Pinhalão. 
De acordo com os vereado-
res, trata-se do reconheci-
mento aos serviços presta-
dos a favor da Segurança 
Pública dos moradores do 
município e, em especial, as 
ações que tem culminado 
na elucidação de crimes 
graves registrados nos 
últimos meses na cidade. 
Dentre as ações realizadas 
pelos policiais, destaca-se a 
prisão de assaltantes peri-
gosos que realizaram um 
roubo a Fazenda Chapadão. 
Com o trabalho dos agen-
tes, foram recuperados 
veículos e objetos de valor 
levados pelos criminosos, 
além da apreensão de uma 
arma calibre 12 que havia 
sido subtraída da delegacia 
da Polícia Civil de Santo 
Antônio da Platina após 
uma rebelião. Segundo 
investigações, os suspei-
tos presos ainda estariam 
envolvidos em um assalto 
a Lotérica de Tomazina. 
Outro trabalho de desta-

ques das equipes policiais 
foi a desarticulação e prisão 
de um grupo de criminosos 
que atuava em furtos de 
motocicletas e a uma igreja 
situada no Distrito da 
Lavrinha. Além de promo-
ver mais segurança para os 
moradores do município, 
a ação dos agentes promo-
veu mais segurança a toda 
região do Norte Pioneiro.
Receberam a homenagem 
o 2º Sargento Rodrigo 
Antônio e os soldados 
Wanderlei Junior Pereira e 
Tiago Fernandes de Brito, 
todos da Polícia Militar. 
Já na Polícia Civil, foram 
homenageados o escrivão 
Otniel Siqueira Fernandes, 
os investigadores Valdeci 
Correia da Silva e Claudi-
nei Carmo da Silva. 
Além dos homenageados, 
também estiveram pre-
sentes na sessão o subco-
mandante do 2º Batalhão 
da PM Major Emerson 
Castelo Branco Oliveira, o 
presidente da casa verea-
dor Luiz Eduardo Vanzeli 
e demais parlamentares 
além de familiares dos 
homenageados. 

De acordo com os vereadores, trata-se do 
reconhecimento aos serviços prestados a favor 

da Segurança Pública dos moradores
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[MAIS RÍGIDO]

Wenceslau Braz pode ter apoio do 
exército e toque de recolher para 

aumentar controle diante da pandemia
Cidade chegou a marca de oito casos confirmados da doença no período de 10 dias

Em pouco mais de 
48 horas a situação em 
Wenceslau Braz com rela-
ção ao novo coronavírus 
mudou completamente de 
cenário. Se há alguns dias a 
cidade não havia registrado 
nenhum caso confirmado 
da doença, o município 
chega agora a marca de 
oito casos positivos da para 
a COVID-19, sendo que dois 
pacientes já foram curados 

e de acordo com a saúde, 
outras dezenas de pessoas 
estão sendo monitoradas.
Diante da nova realidade, 
a gestão municipal anun-
ciou que deve adotar novas 
medidas para enfrenta-
mento a COVID-19 no 
município, dentre as quais 
o reforço no quadro efetivo 
de agentes da vigilância 
sanitária para promo-
ver maior fiscalização em 

vias públicas, comércios 
e, inclusive, bloqueios nos 
trevos de acesso à cidade, 
ainda sem previsão.
Outra medida que deverá 
entrar em vigor já no fim 
de semana é o toque de 
recolher, que segundo as 
autoridades municipais, 
deverá ser no horário das 
21h às 06h da manhã.
Além desta medida, a pre-
feitura está em busca de 

apoio do Exército para pro-
mover um controle mais 
rígido no fluxo de pessoas 
no município. Com isso, a 
gestão já estaria em contato 
com a Defesa Militar de 
Ponta Grossa para solicitar 
apoio nas ações que devem 
ser realizadas na cidade. 
Apesar disso, ainda não 
há previsão de quando o 
contingente deva chegar.
Já com relação à atuação 

da Câmara, os vereadores 
programam a realização de 
uma sessão extraordiná-
ria nesta quarta-feira (21) 
para tratar da aprovação 
da contração de pessoal 
para atuar junto a fiscali-
zação, onde hoje o quadro 
conta apenas com quatro 
profissionais atendendo o 
município todo.

Fiscais de apoio do 
Departamento de Fiscali-
zação da Prefeitura, Vigi-
lância Sanitária e Poli-
ciais Militares, incluindo 
a ROTAM, realizaram na 
noite da última terça-feira 
(19), fiscalização em mer-
cados e bares que estavam 
aberto após as 19h além de 
fiscalizar o uso de másca-
ras. De acordo com a Lei 
Estadual 20.189, o descum-

primento da lei pode gerar 
uma penalização entre R$ 
106 e 530 para pessoas físi-
cas e R$ 2.120 e R$ 10.600 
para pessoas físicas.
Ainda de acordo com nota 
publicada em uma rede 
social ligada a prefeitura, 
empresas também poderão 
ter seu alvará cassado por 
abrirem as portas fora do 
horário autorizado. No 
mercearias, farmácias e 

mercados em geral, das 8h 
as 19h, de segunda à sábado. 
Já no caso de bares (os quais 
são considerados serviços 
não essenciais) o horário 
de funcionamento é das 
10h às 16h. Vale ressaltar 
que a diferenciação entre 
bar e mercearia depende 
do Cadastro Nacional de 
Ramo de Atividade (CNAE) 
havendo a constatação de 
Mercearia no alvará. 

[CONTROLE]

Da Redação


