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[VIZINHANÇA COM SP PREOCUPA]
Paraná vai reforçar 
fiscalização na divisa com 
São Paulo; Norte Pioneiro é 
um dos principais acessos
Região tem diversos acessos ao estado vizinho. 
Objetivo é impedir que pessoas com sintomas da 
doença entrem em território paranaense

Acesse a 
Folha na 
internet,
folha
extra.com

ACESSE-ME

Idoso fica ferido em acidente 
envolvendo carro e caminhão

[TRÂNSITO]

Trabalhador tem caminhonete 
tomada em roubo à mão armada

[TECNOLOGIA]

Jaguariaíva 
conta com serviço 
informatizado 
para carteira de 
Identidade
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2020

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Salto 
do Itararé, Estado do Paraná, o PREGÃO PRESEN-
CIAL N° 016/2020. Tipo MENOR PREÇO, que trata 
da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISI-
ÇÃO DE PÃO FRANCES PARA SETORES DESTA 
MUNICIPALIDADE, conforme especificado no anexo 
I do edital. O credenciamento dos representantes 
das empresas interessadas será no dia 04/06/2020, 
às 09h30min e a abertura da sessão pública, com 
recebimento dos envelopes com “propostas de pre-
ços”, “documentos de habilitação” e abertura dos 
envelopes de “proposta de preços”, dia 04/06/2020, às 
09h30min. O edital em inteiro teor estará a disposição 
dos interessados para ser retirado, pessoalmente, na 
Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-feira das 
08h00min as 12h00min e das 13h00min as 17h00min, 
na Rua Eduardo Bertoni Junior, 471, Centro, Muni-
cípio de Salto do Itararé. Quaisquer informações 
poderão ser obtidas no endereço acima ou telefone 
(43) 3579-1607.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2020

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Salto do 
Itararé, Estado do Paraná, o PREGÃO PRESENCIAL 
N° 017/2020. Tipo MENOR PREÇO, que trata da 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 
DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA, NOVO, CABINA-
DO, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, conforme 
especificado no anexo I do edital. O credenciamento 
dos representantes das empresas interessadas será 
no dia 05/06/2020, às 09h30min e a abertura da 
sessão pública, com recebimento dos envelopes com 
“propostas de preços”, “documentos de habilitação” 
e abertura dos envelopes de “proposta de preços”, 
dia 05/06/2020, às 09h30min. O edital em inteiro 
teor estará a disposição dos interessados para ser 
retirado, pessoalmente, na Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira das 08h00min as 12h00min e 
das 13h00min as 17h00min, na Rua Eduardo Bertoni 
Junior, 471, Centro, Município de Salto do Itararé. 
Quaisquer informações poderão ser obtidas no en-
dereço acima ou telefone (43) 3579-1607.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2020

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de 
Salto do Itararé, Estado do Paraná, o PREGÃO 
PRESENCIAL N° 018/2020. Tipo MENOR PREÇO, 
que trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AQUISIÇÃO DE TRATOR 
AGRÍCOLA, NOVO E 01 (UMA) GRADE ARADORA, 
NOVA, conforme especificado no anexo I do edital. 
O credenciamento dos representantes das empresas 
interessadas será no dia 05/06/2020, às 09h30min e 
a abertura da sessão pública, com recebimento dos 
envelopes com “propostas de preços”, “documentos 
de habilitação” e abertura dos envelopes de “proposta 
de preços”, dia 05/06/2020, às 09h30min. O edital em 
inteiro teor estará a disposição dos interessados para 
ser retirado, pessoalmente, na Prefeitura Municipal, 
de segunda a sexta-feira das 08h00min as 12h00min 
e das 13h00min as 17h00min, na Rua Eduardo 
Bertoni Junior, 471, Centro, Município de Salto do 
Itararé. Quaisquer informações poderão ser obtidas 
no endereço acima ou telefone (43) 3579-1607.

SALTO DO ITARARÉ

PINHALÃO
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“O Paraná se tornou 
uma referência positiva em 
meio a tragédia do corona-
vírus. Graças a uma combi-
nação de ações eficazes do 
governo do Estado, a boa 
estrutura do nosso sistema 
de saúde, e a presteza do 
Legislativo em aprovar 
projetos inovadores, além 
da adesão, pela maior parte 
paranaenses, a essas medi-
das de prevenção e combate 
à doença. Isso tudo vem 
garantindo a nosso Estado 
os mais baixos números de 
contaminação e de óbitos 
em relação a população no 
país”. A declaração foi feita 
hoje (20) pelo presidente da 
Assembleia Legislativa do 

Paraná, Ademar Traiano 
(PSDB), ao comentar o 
agravamento dos números 
da pandemia no Brasil que 
colocaram o país entre os 
que tem o maior número 
de infectados pela Covid-19 
no mundo.
O Brasil atingiu o terceiro 
lugar em número de infec-
ções, com 271.885 contami-
nados e 17.983 mortes. O 
Paraná contabiliza 2.481 
casos de contaminação e 
129 óbitos. “Os resultados 
diferenciados do nosso 
Estado não são casuais”, 
diz Traiano. “Nossa Assem-
bleia, por exemplo, desde o 
início da crise do corona-
vírus, assumiu uma posi-

ção de liderança. Fomos 
o primeiro Legislativo 
a usar sessões remotas, 
tomamos a iniciativa de 
transferir R$ 37,7 milhões 
de um fundo de moderniza-
ção do Parlamento para o 
governo do Estado comba-
ter a pandemia. Proibimos 
o corte de luz, água e gás 
enquanto durar o surto do 
covid-19, o que representa 
uma medida humana e 
também de grande relevân-
cia sanitária. O Paraná foi 
o primeiro Estado a adotar, 
o uso obrigatório de más-
caras em qualquer espaço 
público. Essa iniciativa da 
Assembleia paranaense 
vem sendo adotada agora 

no Brasil inteiro. Estão 
sendo aprovadas ou trami-
tando novas iniciativas que 
logo deverão ser adotadas 
em outros Estados”, desta-
cou Traiano.
Entre elas citou a aprova-
ção de projeto que obriga o 
fornecimento, em banhei-
ros públicos, de ‘dispenser’ 
com antisséptico  para 
assentos sanitários em 
banheiros coletivos. “Uma 
medida simples, barata, 
que pode ter impacto 
importante na prevenção 
da doença”, disse Traiano. 
“Também está tramitando 
na casa um projeto, do qual 
sou um dos autores, que 
torna obrigatória tomar a 

temperatura corporal para 
permitir o ingresso em 
órgãos da administração 
pública e estabelecimentos 
de uso coletivo”. O deputado 
disse que a eficácia dessas 
iniciativas só se viabilizou 
graças a ação do governo 
do Estado, que sancionou 
rapidamente esses projetos 
e da maioria da população 
que aderiu a essas inicia-
tivas. “É importante, não 
relaxar”, enfatiza. “Esse 
vírus é muito perigoso, 
incrivelmente traiçoeiro. 
Precisamos que todos se 
mantenham mobilizados”.

Alep

[RESULTADO POSITIVO]

Paraná se consolida como exemplo no 
combate a pandemia, diz Traiano

Deputado elogiou ações do Governo Estadual, agilidade do 
Legislativo em aprovar projetos e estrutura hospitalar do estado



O Posto de Identificação de 
Jaguariaíva, localizado na 
Agência do Trabalhador, 
está funcionando total-
mente informatizado para 
solicitação da Carteira de 
Identidade (RG). A fotogra-
fia é digital e as impressões 
digitais são coletadas por 

leitor biométrico. Os docu-
mentos são escaneados e 
todas as informações são 
transmitidas instantanea-
mente para o Instituto de 
Identificação do Paraná. O 
processo permite a celeri-
dade na emissão do docu-
mento.

A instalação do sistema 
de Posto de Identificação 
Totalmente Informatizado 
(PATI) foi feita por meio de 
convênio celebrado entre 
a Prefeitura Municipal de 
Jaguariaíva e Governo do 
Estado do Paraná, através 
da Secretaria de Segurança 

Pública (SESP).
De acordo com o Secretário 
Municipal de Indústria, 
Comércio e Turismo, Pedro 
Leocadio Delgado, com o 
PATI o processo será mais 
rápido “O novo sistema 
representa economia para 
o munícipe e celeridade no 
processo. Não será mais 
preciso gastar com foto e 
utilizar tinta para a coleta 
de digitais”, disse.
O Diretor de Fomento ao 
Emprego, Agência do Tra-
balhador e Identificação, 
Fábio dos Santos Marcos, 
lembra que é possível reali-
zar o pedido da segunda via 
do documento por meio da 
internet, bem como acom-
panhar todo o processo 
através do site: www.ii.pr.
gov.br
Para solicitar a Carteira de 

Identidade na forma pre-
sencial são necessários os 
seguintes documentos de 
acordo com o estado civil 
da pessoa:
Certidão de Nascimento 
para solteiros, Certidão de 
Casamento, Certidão com 
Averbação de divórcio ou 
separação, Certidão de 
Casamento com anotação 
de óbito. CPF, PIS ou PASEP 
e comprovante de endereço 
são opcionais.
Seguindo normativa da 
Polícia Civil do Paraná, 
em razão das medidas de 
prevenção adotadas contra 
o Coronavírus os cidadãos 
que tiverem urgência na 
confecção do documento 
devem comparecer na 
Agência do Trabalhador 
e comprovar sua necessi-
dade.

Cidades e 4

Associação dos Jornais
DIÁRIOS DO INTERIOR do Paraná

GESTÃO FISCAL

Os senadores aprovaram empréstimo de US$ 50 milhões 
(R$ 275 milhões), com garantia do governo federal, entre 
o Paraná e o BID. O dinheiro será utilizado no projeto de 
modernização da gestão fiscal do Estado. “Conseguimos a 
aprovação do crédito porque temos a bancada do Paraná 
unida no Senado. Estamos trabalhando junto ao governador 
Ratinho Júnior para melhorar a vida dos paranaenses”, 
destacou o senador Oriovisto Guimarães (Pode-PR), relator 
da proposta.
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[TECNOLOGIA]

Jaguariaíva conta com serviço informatizado 
para carteira de Identidade

Instalação do sistema foi feita por meio de convênio celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Jaguariaíva e Governo do Estado do Paraná

Das Agências

INVESTIMENTO

O senador Oriovisto Guimarães frisou também a impor-
tância deste empréstimo para o estado. “Acredito que 
este dinheiro será muito bem investido, fundamental para 
atualizar a gestão fiscal do estado. O Paraná poderá ter um 
controle mais efetivo da arrecadação, conseguindo mensurar 
melhor os custos da saúde e da educação, por exemplo. Além 
de que poderá monitorar de forma mais eficaz e transparente 
o destino da verba arrecadada”, afirmou.

PREVIDÊNCIA

A reforma previdência proposta pelo 
governo foi aprovada na CCJ na Assem-
bleia Legislativa. O objetivo da medida 
é ajustar a legislação estadual à nova 
redação sobre a previdência, inserida 
na Constituição Federal, que estabe-
lece regras de transição e disposições 
transitórias. “Aprovamos a constitu-
cionalidade da reforma, que é similar à 
reforma já incorporada a Constituição 
Federal”, disse o presidente da CCJ, 
deputado Delegado Francischini (PSL).

VOOS PROIBIDOS

O governo americano estuda proibir 
voos que partem do Brasil, disse o 
vice-presidente dos EUA, Mike Pence, 
como medida para conter o avanço da 
covid-19 no país. Os EUA somam mais 
de 1,5 milhão de casos e 93 mil mortes. 
Pence afirmou sobre a possibilidade 
ao lado do governador da Flórida, Ron 
DeSantis. O estado americano é um dos 
principais destinos de turistas brasilei-
ros. Só em 2018, mais de 1,2 milhão de 
brasileiros visitaram a Flórida.

SAÚDE PÚBLICA

A prefeitura de Nova Tebas recebeu R$ 750 mil para a saúde pública. Os recursos 
foram destinados por meio de emenda do deputado Fernando Giacobo (PL). "Um 
recurso de extrema importância para investimentos e aquisições no enfrenta-
mento a pandemia do coronavírus!, afirma o prefeito Clodoaldo Fernandes (PSC).
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Idoso fica ferido em acidente 
envolvendo carro e caminhão

Da Redação

Da Redação

Da Redação

e
[TRÂNSITO]

Veículo foi atingido no momento em que tentava cruzar a pista 
da BR-153 para entrar em um posto de combustíveis

Um acidente de trân-
sito envolvendo um auto-
móvel e um caminhão 
deixou um idoso ferido. A 
ocorrência foi registrada 
na tarde desta quarta-feira 
(20).
De acordo com informa-
ções da Polícia Rodoviária 
Federal de Santo Antônio 
da Platina, a colisão acon-
teceu na rodovia BR-153 
próximo ao posto Chapa-
dão. A equipe foi acionada 

por volta das 15 horas e 
foi até o local para prestar 
atendimento a ocorrência. 
No local, foi constatado que 
o automóvel VW/Santana 
atentou cruzar a rodovia 
para entrar no posto de 
combustíveis, momento em 
que acabou sendo atingido 
pelo caminhão Volvo que 
seguia no sentido Joaquim 
Távora a Santo Antônio da 
Platina. Com o impacto, 
o homem de 70 anos que 

conduzia o automóvel foi 
encaminhado ao Pronto 
Socorro com ferimentos 
leves. Já o motorista do 
caminhão, morador de 
Carlópolis, não se feriu. 
Apesar do acidente, não 
houve a necessidade de 
interditar o fluxo de veí-
culos na rodovia. Tanto o 
caminhão quanto o carro 
foram liberados no local. 

[SANTO ANTÔNIO DA PLATINA]

Trabalhador tem 
caminhonete tomada em 

roubo à mão armada

Após receber denúncia anônima, 
policiais encontraram o veículo 

horas depois do crime

A equipe da Polícia 
Militar de Santo Antônio 
da Platina encontrou uma 
caminhonete que havia 
sido tomada de assalto. 
A ocorrência foi regis-
trada no início da tarde 
da última terça-feira (19).
De acordo com infor-
mações da PM, a equipe 
estava realizando um 
patrulhamento de rotina 
no bairro Aparecidinho 
II quando os policiais 
foram abordados por uma 
pessoa que relatou haver 
uma caminhonete de cor 
cinza abandonada em 
meio a mata na estrada 
que dá acesso ao sítio 
Palmital. Com isso, os 

policiais foram ao local 
para averiguar a situação. 
Os policiais foram até a 
referida estrada e, em 
um primeiro momento, 
não foi possível localizar 
nenhum veículo. Porém, 
a equipe foi informada 
através de denúncia via 
190 que a caminhonete 
GM/Silverado estava em 
uma estrada rural. Com 
isso, os policiais foram 
até o local e encontraram 
o veículo que foi recupe-
rado e encaminhado à 
delegacia da Polícia Civil 
para que fossem tomadas 
as providências cabíveis 
ao caso. 

A equipe da PM foi 
informada sobre o crime 
na noite da segunda-feira 
(18). De acordo com o soli-
citante, na referida data 
ele estava trabalhando 
em uma plantação no 
bairro Dourados quando 
foi surpreendido por dois 

indivíduos armados que 
o renderam e fugiram 
levando a caminhonete. 
Foram realizadas diligên-
cias em busca dos suspei-
tos, mas até o fechamento 
desta edição ninguém 
havia sido encontrado. 

[O CRIME]

[JAGUARIAÍVA]

Comércio é alvo de assalto no 
Jardim Primavera

Criminosos chegaram ao local em uma moto e 
cometeram o crime em plena luz do dia

U m  e s t ab e l e c i m e n t o 
comercial situado em 
Jaguariaíva foi alvo de 
um assalto a mão armada. 
A ocorrência foi registrada 
na tarde desta quarta-feira 
(22). 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, a 
equipe recebeu um cha-
mado para prestar atendi-
mento a uma ocorrência 

de roubo registrada em um 
comércio situado na Ave-
nida Paranaguá no bairro 
Primavera. Diante do cha-
mado, os policiais foram ao 
endereço informado para 
averiguar a situação. 
Chegando ao local a equipe 
foi informada que dois 
indivíduos em posse de 
uma arma invadiram o 
estabelecimento e anuncia-

ram o assalto. Em seguida, 
a dupla fugiu utilizando 
uma motocicleta. A equipe 
da PM realizou diligências 
em busca dos suspeitos, 
mas até o fechamento 
desta edição ninguém 
havia sido encontrado. 
Felizmente, ninguém ficou 
ferido durante a ação dos 
criminosos. 
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CÂMARA DE ARAPOTIJUNDIAÍ DO SUL

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 01 / 2020 AO 
CONTRATO N° 10 / 2019

PROCESSO Nº 11 / 2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de limpeza, conservação 
e higienização.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARA-
POTI
CONTRATADA: DELTA LIMPEZA E CONSERVACAO 
LTDA
CNPJ: 15.641.016/0001-50
VALOR MENSAL: R$ 2.990,57 (dois mil novecentos 
e noventa reais e cinquenta e sete centavos).
VALOR TOTAL: R$ 35.886,84 (trinta e cinco mil 
oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: 21.05.2020 à 21.05.2021
ELEMENTO DE DESPESA:
01.001.01.031.0051.2.001.3.3.90.39.78.99 – MANU-
TENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA 
MUNICIPAL – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
– LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES 
DA ADMINISTRAÇÃO.
ASSINAM:
MARINEO JOÃO MENDES FERREIRA – pela CON-
TRATANTE
JOÃO PAULO ALVES RODRIGUES – pela CON-
TRATADA

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL CONCLUSIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
(PSS) DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL, CONFORME O DISPOSTO NO EDITAL Nº 01/2020

OBJETIVO: Contratação Enfermeiro (a) Padrão e Agente de Endemias por tempo determinado, para atender 
à necessidade temporária de excepcional interesse público, no uso de suas atribuições, e, considerando 
a ausência de pessoal efetivo, com fulcro no inciso IX, do artigo 37, da Constituição Federal e artigo 80, 
inciso IX da Lei Orgânica Municipal, suprindo temporariamente as vagas existentes no Município, mediante 
Contrato em Regime Especial, entendendo as necessidades do Departamento Municipal de Saúde.
CARGO: Agente de Endemias
Nº Nome Cargo CPF Ordem Pontos

1
Janaína R. da Costa 
Fernandes Agente Endemias 096.517.949-41 1º 69

2 Francieli Cristina Romão Agente Endemias 070.183.839-60 2 º 60

3
Monique Cristiny A. Cas-
semiro Agente Endemias 082.901.889-19 3 º 49

4
Mária Anisia Marçal Dias 
Bueno Agente Endemias 090.607.199-21 4 º 43

5 Josely Cassemiro Bueno Agente Endemias 056.492.469-55 5 º 40
6 Amanda Ruiz Galvão Agente Endemias 437.169.828-06 6 º 38,5

7
Daniely Ferreira da Silva 
Ribeiro Agente Endemias 096.759.239-97 7 º 37

8 Karoline Maria Moreira Agente Endemias 085.040.289-17 8 º 35

9
Pedro Paulo Moteiro 
Teodoro Agente Endemias 110.668.129-00 9 º 35

10 Nilda Gaspar Nunes Agente Endemias 040.673.409-74 10 º 34

11
Jacqueline Ap. Viana 
Gabriel Agente Endemias 046.080.909-17 11 º 31

12 Liliani Felipe do Carmo Agente Endemias 068.811.269-21 12 º 30

13
Josiellen Ap. da Silva 
Santos Agente Endemias 326.096.578-54 13 º 30

14
Luiz Gustavo Rodrigues 
Bertin Agente Endemias 078.803.989-02 14 º 30

15
Márcia Magares dos 
Santos Agente Endemias 644.436.479-53 15 º 25

16 Márcia Maria de Macedo Agente Endemias 222.295.028-75 16 º 25

17
Jane Prestes P. da S. 
Macedo Agente Endemias 937.522.619-00 17 º 22

18 Marina Cunha Ferreira Agente Endemias 114.069.359-05 18 º 22

19
Cleuza Almeida de Oli-
veira Agente Endemias 773.344.189-72 19 º 20

20 Cleonice Maria Vicente Agente Endemias 018.821.009-13 20 º 20

21
Maria de Fátima Pedro 
Ribeiro Agente Endemias 259.710.518-06 21 º 20

22
Cristiano Granemann 
Lanzini Agente Endemias 807.288.630-49 22 º 20

23
Edinéia Ferreira Car-
valho Agente Endemias 041.345.689-78 23 º 20

24
Jacquesson M. G. Ro-
drigues Agente Endemias 058.992.159-25 24 º 20

25 Glaucia Loesch Lastoria Agente Endemias 342.794.018-10 25 º 20
26 Dilma da Silva Barbosa Agente Endemias 369.927.238-98 26 º 20

27
Marcos Henrique Dias 
Pedro Agente Endemias 077.849.289-14 27 º 20

28 Otair Theodoro Junior Agente Endemias 118.001.679-38 28 º 20

29
David Gonçalves de 
Castro Agente Endemias 117.199.709-47 29 º 20

30 Kaio Zanelato Garrido Agente Endemias 125.429.179-22 30 º 20
 31 Eliane Aparecida Bar-

bosa
Agente Endemias 337.354.499-13 Desclasf.

 32 Eulália de Moraes San-
tos

Agente Endemias 508.775.269-15 Desclasf.

 33 Flávia Gomes da Silva Agente Endemias 305.555.458-36 Desclasf.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE 
PROCESSO LICITATÓRIO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 05/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 05/2020
O presidente da Câmara Municipal de Pinhalão, Verea-
dor LUIZ EDUARDO DE CASTRO VANZELI, no uso 
das atribuições que lhes são conferidas, bem como 
pela legislação em vigor, especialmente em atenção 
ao disposto no artigo 43, VI da Lei 8.666/93, a vista 
do resultado apresentado pela Comissão Permanente 
de Licitação, resolve:
01 – ADJUDICAR o referido objeto do certame à em-
presa: W. J. MOCHON LORENTE DA SILVA, CNPJ 
N.º 29.962.387/0001-49.
02 – HOMOLOGAR apresente licitação nos seguintes 
termos:
a) Procedimento Licitatório n.º 05/2020;
b) Dispensa de Licitação n.º 05/2020;
c) Tipo: menor preço;
d) Objeto: JARDINAGEM, LIMPEZA, REPAROS, PE-
QUENAS PINTURAS E CONSERVAÇÃO DA ÁREA 
EXTERNA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PINHALÃO. 
e) Valor: R$ 390,00 (trezentos e noventa reais);
f) Dotação Orçamentária: 01.001.01.031.0001.2.001
.3.3.90.39.1001.
g) Vencedor: W. J. MOCHON LORENTE DA SILVA, 
CNPJ N.º 29.962.387/0001-49.
Pinhalão, 23 de abril de 2020.
_____________________________
LUIZ EDUARDO DE CASTRO VANZELI
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
PINHALÃO – PARANÁ



7Editais
FOLHA EXTRA sexta-feira, 22 de maio de 2020 - Edição 2323

 34 Hilda de Moraes Oliveira Agente Endemias 060.287.269-31 Desclasf.
 35 Juan dos Santos Agente Endemias 125.546.559-01 Desclasf.
 36 Suzana de Lourdes Pe-

reira
Agente Endemias 076.816.439-33 Desclasf.

CARGO: Enfermeiro Padrão
Nº Nome Cargo CPF

Ordem Pontos

01 Leticia de Freitas Enfermeira Padrão 669.509.459-49 1º 74
02 Luciana de Fátima Otávio Pinto Enfermeira Padrão 018.955.359-64 2º 72
03 Denize Kelen Otávio Enfermeira Padrão 065.228.579-10 3º 32
04 Luana Piloti Yamagami Enfermeira Padrão 080.544.759-85 4º 30

                                                                 Jundiaí do Sul, 21 de Maio de 2020.
Eclair Rauen
PREFEITO MUNICIPAL
Cassia Regina Paiva
DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
Portaria  nº 084/2019
Comissão do Processo Seletivo Simplificado (PSS)
Ivanise de Lima
Jocimar Aparecida de Souza
Kogi Emoto
Wellington Pinheiro Viana
Ana Caroline de Oliveira
Vilmara Damasio Caetano

PINHALÃO
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PODER LEGISLATIVO DE SALTO DO ITARARÉ 

Câmara Municipal “Vereador Roberto Jose de Sene” 

Extrato de Contrato N.º 04/2020. 
 
Processo Dispensa n.º 04/2020. 
Contratante: Câmara Municipal de Salto do Itararé – PR. 
Contratado: Erivelton Inocêncio da Silva. 
Objeto: Aquisição de materiais de expediente (cartuchos de tintas e toner) para 
manutenção da Câmara Municipal de Salto do Itararé-Pr, exercício de 2020.  
Valor: R$: 1.298,00 (hum mil duzentos e noventa e oito reais). 
Dotação: 01.001.01.031.0001.2000.33.90.30.00.00 
Vigência: 21/05/2020 a 31/12/2020. 
 
 

 
PODER LEGISLATIVO DE SALTO DO ITARARÉ 

Câmara Municipal “Vereador Roberto Jose de Sene” 

RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Salto do Itararé, Mário César 
Espósito, no uso das atribuições que lhes são conferidas, bem como pela legislação 
em vigor, especialmente em atenção ao disposto no art. 43, VI, da Lei 8.666/93, a 
vista do resultado apresentado pela Comissão de Licitação, resolve: 

 
01 - RATIFICAR, o ato da Comissão de Licitação que dispensou a licitação com 
fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, a favor da empresa Erivelton 
Inocêncio da Silva, acolhendo o parecer jurídico para que surta os seus efeitos 
jurídicos e legais, vez que o processo se encontra devidamente instruído. 
 
02 - ADJUDICAR, o referido objeto do certame a empresa: Erivelton Inocêncio da 
Silva, CNPJ: 22.922.780/0001-60. 
 
03 - HOMOLOGAR, a presente licitação nos seguintes termos: 

a) Processo Licitatório n.º 04/2020; 
b) Dispensa de Licitação n.º 04/2020; 
c) Tipo: Menor Preço; 
d) Objetos: Aquisição de Materiais de Expediente (cartuchos de tintas e toner) 

para manutenção deste Poder Legislativo Municipal. 
e) Valor: R$: 1.298,00 (hum mil duzentos e noventa e oito reais) 
f) Vencedor: Erivelton Inocêncio da Silva, 
g) CNPJ: 22.922.780/0001-60. 

 
Salto do Itararé, 21 de Maio de 2020. 

 

MÁRIO CÉSAR ESPÓSITO 
Presidente da Câmara Municipal 

 
 
 
 
 
 

SALTO DO ITARARÉ SANTANA DO ITARARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ – PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N° 010/2020

O Município de Santana do Itararé, Estado do Paraná, torna público que ás 09:30 
horas do dia 05/06/2020, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Santana 
do Itararé – PR, realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – 
INTERNET, pelo site www.bll.org.br, de acordo com as especificações do edital, 
para aquisição de 01 (um) veiculo 0 km para Secretaria Municipal de Saúde, 
referente a Resolução nº 783/2019 - Incentivo Financeiro de Investimento para 
o Transporte Sanitário – SESA FUNSAUDE, Informações e esclarecimentos 
relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto a Pregoeira 
Alice das Brotas Sene Guimarães, telefone (043) 3526 1458 ramal 202 e-mail 
pmsi_licita@hotmail.com. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus 
respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados no seguinte 
endereço Praça Frei Mathias de Genova, 184, Centro, CEP 84970-000, no ho-
rário compreendido das 08h30min às 11h00min e das 13h00min às 16h30min, 
ou pelos Telefones (43) 3526 1458 / 3526 1459, ramal 202.

ALICE DAS BROTAS SENE GUIMARÃES
PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ – PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N° 011/2020

O Município de Santana do Itararé, Estado do Paraná, torna público que ás 
14:00 horas do dia 05/06/2020, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Santana do Itararé – PR, realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da infor-
mação – INTERNET, pelo site www.bll.org.br, de acordo com as especificações 
do edital, para aquisição de 01 (um) veiculo 0 km para Secretaria Municipal de 
Saúde, referente a Resolução nº 1205/2017 e Resolução nº 615/2019 - Incen-
tivo Financeiro aos Municípios do Estado do Paraná, como parte integrante 
do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em saúde - VIGIASUS, 
Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão 
ser solicitados junto a Pregoeira Alice das Brotas Sene Guimarães, telefone 
(043) 3526 1458 ramal 202 e-mail pmsi_licita@hotmail.com. A Pasta Técnica, 
com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, 
poderão ser examinados no seguinte endereço Praça Frei Mathias de Geno-
va, 184, Centro, CEP 84970-000, no horário compreendido das 08h30min às 
11h00min e das 13h00min às 16h30min, ou pelos Telefones (43) 3526 1458 / 
3526 1459, ramal 202.

ALICE DAS BROTAS SENE GUIMARÃES
PREGOEIRA OFICIAL
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[VIZINHANÇA COM SÃO PAULO PREOCUPA]
Paraná vai reforçar fiscalização na divisa com São 
Paulo; Norte Pioneiro é um dos principais acessos

Região tem diversos acessos ao estado vizinho. Objetivo é impedir que 
pessoas com sintomas da doença entrem em território paranaense

O Governo do Paraná 
divulgou que vai reforçar a 
fiscalização na divisa com 
o Estado de São Paulo. As 
ações devem começaram 
nesta quinta-feira (21) e 
objetivo é impedir que 
pessoas com sintomas do 
novo coronavírus entrem 
em território paranaense. 
Ao todo, os 11 postos de 
fiscalização em rodovias 
que ligam o estado para-

naense ao paulista devem 
ganhar um reforço de 40% 
no número de agentes. A 
decisão foi tomada pelo 
governador Ratinho Junior 
em reunião junto aos seus 
secretários visto o feriado 
prolongado de seis dias 
que começou nesta quin-
ta-feira na capital paulista. 
A preocupação do governo 
é que isso aumente o fluxo 
de pessoas para cidades do 

Paraná. 
Com isso, os agentes devem 
realizar ações de fiscali-
zação, monitoramento e 
triagem visando identificar 
pessoas que apresentem 
os sintomas da Covid-19 e, 
caso isso seja identificado, 
o indivíduo será impedido 
de entrar no estado e deve 
ser encaminhado a uma 
unidade de tratamento 
médico especializado per-

manecendo isolado até que 
saiam os resultados dos 
exames. 
A operação será coman-
dada pela Secretaria da 
Segurança Pública em par-
ceria com a Secretária de 
Estado da Saúde, contando 
assim a atuação de Policiais 
Rodoviárias Estaduais, 
Policiais Rodoviários Fede-
rais e Exército. Ao todo, 
será realizada fiscalização 

em nove postos da Polícia 
Militar e dois da Polícia 
Rodoviária Estadual. 
Vale ressaltar que o Estado 
de São Paulo lidera o ran-
king nacional de pacientes 
mortos pelo novo corona-
vírus no país. Ao todo, são 
mais de 5 mil mortes e mais 
de 65 mil casos confirmados 
da doença de acordo com 
os dados divulgados na 
terça-feira (19). 

Apesar do governo 
não ter divulgado os locais 
em que os postos de fis-
calização ficam situados, 
a região do Norte Pio-
neiro conta com diversos 
locais de acesso ao estado 
paulista. Uma das princi-
pais entradas de veículos 
vindos de São Paulo para 
o Paraná na região é a 
BR-153 na divisa entre os 
municípios de Jacarezinho 
e Ourinhos/SP, rodovia que 
concentra grande fluxo de 

automóveis e caminhões. 
Outra rodovia que liga os 
dois estados é a PR-272 
entre os municípios de 
Santana do Itararé e Ita-
poranga/SP. Este local, 
inclusive, não há nenhum 
tipo de fiscalização e conta 
com rotas de coletivos inte-
restaduais, por exemplo. 
Vale ressaltar que os dois 
municípios já registraram 
casos positivos da doença. 
As PR-424 e PR-151 ligam os 
municípios de Salto do Ita-

raré ao município paulista 
de Barão de Antônina. Já a 
PR-218 dá acesso para quem 
chega do município pau-
lista de Fartura a cidade 
paranaense de Carlópolis. 
A PR-151 também dá acesso 
do município de Ribeirão 
Claro à cidade paulista de 
Chavantes e a BR-369 liga 
Cambará a Ourinhos. Em 
Andirá, a PR-092 liga o 
estado paranaense à cidade 
Palmital/SP.

[DIVISAS DO NORTE PIONEIRO]

A operação será comandada pela Secretaria 
da Segurança Pública em parceria com a 
Secretária de Estado da Saúde


