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Acesse a 
Folha na 
internet,
folha
extra.com

ACESSE-ME

Fiscal de Wenceslau Braz 
denuncia vista grossa de diretor 
da Vigilância Sanitária no 
controle do comércio

[PANDEMIA]

[ARAPOTI]

Novos casos e ações de 
combate ao coronavírus 
movimentam municípios 
da região

[TRAGÉDIA][PEDOFILIA]

Disparo de Policial Militar 
tira a vida de mulher em 
Santo Antônio da Platina

Homem é preso suspeito de abusar 
sexualmente da neta de sete anos

Um homem foi preso na tarde da sexta-feira (29) suspeito de 
abusar sexualmente da própria neta, uma criança de apenas sete 
anos. A ocorrência foi registrada no município de Jaguariaíva.

São atitudes que engessam nosso trabalho como impedir o uso 
do veículo por parte dos fiscais para visitarem os comércios e 
averiguar se não estão extrapolando o horário de funcionamento 
permitido no decreto ou causando aglomeração de pessoas.

Vítima era namorada do suspeito e situação aconteceu após uma briga do casal

Câmara aprova criação 
do Conselho Municipal de 
Direitos das Mulheres
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PINHALÃOARAPOTI

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: 143/2020
Processo de Inexigibilidade: 5/2017
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada: GMB SERVIÇOS EM SAUDE 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$ 22.945,98
Prazo Execução/Vigência: 30 Dias
Data Assinatura: 29/05/2020

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

EXTRATO CONTRATO

Contrato n° 145/2020.

Processo de Dispensa n° 20/2020.

Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.

Contratada: Editora Folha Extra Ltda - ME.
CNPJ: 06.163.583/0001-58.

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para pres-
tação de serviço jornalístico com publicação diária 
regional (imprensa escrita) para divulgação de atos 
oficiais da prefeitura municipal de Arapoti.

Valor Global: R$56.000,00 (cinquenta e seis mil 
reais).
D o t a ç ã o  O r ç a m e n t á r i a : 
001.04131.00.1220.33.90.39.00015-000

Prazo de Execução/Entrega: 06 (seis) meses.

Prazo de Vigência: 06 (seis) meses.

Data da assinatura: 26/05/2020.

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

EXTRATO  
TERMO ADITIVO 

 

Contrato n°: 120/2019-FMS. 
 

Pregão Eletrônico n°: 35/2019-FMS. 
 

Contratante: Fundo Municipal de Saúde 
 

Contratada: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 
 

Das Alterações: Em face da adjudicação e homologação parcial de itens 
em virtude da desistência da primeira colocada no certame, tendo como 
base o disposto no art. 4º, incs. XX, XXI e XXII, da Lei Federal nº 
10.520/02, o presente termo aditivo inclui os itens informados abaixo, 
passando a vigorar na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 

Item Descritivo Qtd  Marca Unit Total 

80 
EQUIPO 
MACROGOTAS C/ 
EJETOR LATERAL 

8.350,00 GLOMED-
MOD.GL-C/L 1,739 14.520,65 

85 ESPARADRAPO 
10X4,5 S/ CAPA 450,00 MISSNER 12,307 5.538,15 

 
Disposições finais: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do 
Contrato Original a que se refere o presente Termo Aditivo. 
 

Data da Assinatura: 29/05/2020. 
 

 

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

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico o processo de Dispensa de Licitação nº 
20/2020, para Contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviço jornalístico com publicação diária 
regional (imprensa escrita) para divulgação de atos 
oficiais da prefeitura municipal de Arapoti, a favor 
da empresa Editora Folha Extra Ltda - ME, inscrita 
no CNPJ sob nº 06.163.583/0001-58 no valor de 
R$56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), 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, 25 de maio de 2020.

NERILDA APARECIDA PENNA
Prefeita Municipal

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 29/05/2020. 
Adjudicando e homologando os itens 80 e 85 da licitação realizada na 
modalidade Pregão, sob o n° 35/2019, a empresa ALTERMED MATERIAL 
MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/MF sob o nº 00.802.002/0001-02: 
 

Item Descritivo Qtd 
Marca 

Marca Unit Total 

80 EQUIPO MACROGOTAS 
C/ EJETOR LATERAL 
LATERAL 

8.350,00 GLOMED-
MOD.GL-C/L 1,739 14.520,65 

85 ESPARADRAPO 10X4,5 
S/ CAPA 450,00 MISSNER 12,307 5.538,15 

 

Autorizando a despesa e a lavratura do respectivo empenho. 
 

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material 
de consumo hospitalar visando atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

 

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 29/05/2020.
Adjudicando e homologando o objeto da licitação 
realizada na modalidade Inexigibilidade, sob o n° 
005/2017, a empresa abaixo nos lotes: 1, 2, 3:
Empresa
Valor

GMB SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
22.945,98

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 25/2020
PREGÃO ELETRÔNICO
REGISTRO DE PREÇOS
Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC Nº 123/2006 
alterada pela LC Nº 147/2014)
A Comissão de Pregão, da Prefeitura Municipal 
de Pinhalão, no exercício das atribuições que lhe 
confere a Portaria nº 39/2020, de 22/05/2020, torna 
público, para conhecimento dos interessados que 
receberá até às 08:00:00 horas do dia 17/06/2020, 
propostas para:
 Objeto da Licitação:
Contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviços de lavagem de veículos de todas as 
secretarias do município, conforme especificações 
constantes no edital.
Critério de Julgamento – Menor Preço POR ITEM.
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, 01 de junho de 2020.
Raíssa Pimentel Vilas Boas
       Pregoeira
       

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
Ato de Provimento nº 03 do Concurso Público 01/2019
Art. 1º O Prefeito do Município de Pinhalão Sr. Sergio 
Inácio Rodrigues no uso de suas atribuições legais, 
vem por intermédio deste, nomear os aprovados no 
concurso público nº 01/2019, cuja relação segue 
abaixo:
AGENTE DE SAÚDE:
DAIANE PAULA DA SILVA
TECNICO ENFERMARGEM:
THASSIANE ALMEIDA DA SILVA
Art. 2º Após a publicação do presente ato de provi-
mento, os candidatos nomeados terão o prazo de 
30 dias para assinar o termo de posse.
Parágrafo único: No ato da posse o servidor apre-
sentará declaração de bens e valores que constituem 
seu patrimônio e declaração quanto ao exercício 
ou não de outro cargo, emprego ou função pública.
Art. 3º Tomada à posse, o funcionário público terá o 
prazo máximo de 30 dias para se investir no cargo, 
sob pena de ser exonerado “ex ofício”. 
*A validade deste ato de provimento, é a partir da 
data de publicação deste documento. 

Pinhalão – PR, 01 de junho de 2020.
SERGIO INÁCIO RODRIGUES 
      PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 62/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: GENTE SEGURADORA SA
Valor............: 3.900,00 (três mil e novecentos reais)
Vigência.......: Início: 28/05/2020 Término: 28/05/2021
Licitação......: Dispensa de Licitação p/ Compras e 
Serviços Nº.: 21/2020



O Conselho Munici-
pal terá como atribuições 
promover políticas contra 
as discriminações que 
atingem a mulher, possi-
bilitando exercer sua cida-
dania na vida econômica, 
social, política e cultural; 
avaliar e propor políticas 
públicas de promoção e 
proteção dos direitos das 
mulheres; propor instru-
mentos de participação efe-
tiva da mulher na elabora-
ção de programas, projetos 
e ações voltados ao público 
feminino; incentivar e 
apoiar a realização de even-
tos, estudos e pesquisas no 
campo da promoção, prote-
ção e garantia dos direitos 
das mulheres; promover 
canais de diálogo com a 
população, entre outros.
A Assistente Social Karen 
Cristina de Souza, uma 
das idealizadoras do pro-
jeto, explica que garantir 
a igualdade de oportuni-

dades de direitos entre 
homens e mulheres, de 
forma a assegurar à popu-
lação feminina o pleno 

exercício de sua cidadania, 
é um dever e um desafio de 
toda sociedade civil. “Não 
podemos deixar de come-

morar e sensibilizar toda 
a sociedade da alegria que 
é ter o Conselho de Direi-
tos da Mulher em nosso 

município. Lembrando 
que o Conselho da Mulher 
estará à frente de uma das 
tão difíceis causas, que é o 
enfretamento a violência 
contra a mulher. Todos 
juntos podemos mudar 
nossa realidade e prote-
ger a vida das mulheres, 
garantindo o pleno direito 
à saúde e à integridade 
física”, comentou.
“O trabalho contra a desi-
gualdade de gênero, contra 
a violência doméstica, e a 
busca de políticas públicas 
que atendam às demandas 
femininas, precisam ser 
tratados com importância e 
respeito pelo Poder Público 
e pela sociedade. Por isso é 
importante um órgão espe-
cífico para discutir e delibe-
rar sobre o tema, que atue 
nas tomadas de decisão no 
cenário municipal”, disse a 
Procuradora da Mulher da 
Câmara Municipal, Nicole 
Chiaradia.

Política e
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A Câmara de Arapoti 
aprovou em 2º turno, nesta 
quarta-feira (27) mais um 
avanço na área de políticas 
públicas voltada à mulher. 
É a criação do Conselho 
Municipal de Direitos da 
Mulher (CMDM), um órgão 

autônomo e permanente, 
que tem a finalidade de ela-
borar e promover políticas 
públicas de gênero, bus-
cando garantir a igualdade 
entre homens e mulheres, 
e o pleno exercício da cida-
dania feminina.

Criado através do Projeto 
de Lei 2136/2020, de autoria 
do Executivo, o Conselho 
será vinculado à Secretaria 
Municipal de Assistên-
cia Social, e terá função 
deliberativa e consultiva, 
com autonomia financeira. 

“Persistem na sociedade, 
discriminações de toda 
sorte, como nas relações 
de trabalho, tangenciando 
pelos maus tratos, violên-
cia e violação de direitos no 
seio familiar. O Conselho 
dos Direitos da Mulher 

tem como função primor-
dial defender e proteger os 
direitos à liberdade, à vida 
e à igualdade da mulher”, 
justificou a Prefeita Nerilda 
Penna sobre a importância 
do projeto.

Das Agências

[ARAPOTI]

[REPRESENTATIVIDADE]

Câmara aprova criação do Conselho 
Municipal de Direitos das Mulheres

Órgão autônomo e permanente tem a finalidade de elaborar e promover políticas públicas de 
gênero buscando garantir a igualdade entre homens e mulheres

[ATUAÇÃO]

O Conselho Munici-
pal dos Direitos da Mulher 
será composto por cinco 
conselheirxs represen-
tantes do Poder Público, e 
cinco conselheirxs repre-
sentantes da sociedade 
civil organizada, ligadas à 
promoção e à proteção dos 
direitos das mulheres. A 

eleição dos membros repre-
sentantes da sociedade civil 
organizada será realizada 
em Assembleias durante as 
Conferências Municipais 
da Mulher ou Assembleia 
Geral Popular, convocada a 
cada dois anos ou de acordo 
com o calendário nacional.

O trabalho contra a desigualdade de 
gênero, contra a violência doméstica, e a 
busca de políticas públicas que atendam às 
demandas femininas, precisam ser tratados 
com importância e respeito pelo Poder 
Público e pela sociedade



Cidades e 4

Associação dos Jornais
DIÁRIOS DO INTERIOR do Paraná

AGENDA DA SEMANA

O chefe da Casa Civil, Guto Silva, visitou o presidente 
da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano 
(PSDB). "O encontro foi para organizar agenda para a 
semana de temas ligados ao combate do coronavírus e 
debater projetos do governo", disse Traiano. O 1º secre-
tário do legislativo, deputado Luiz Claudio Romanelli 
(PSB), participou do encontro.

[PANDEMIA]

FOLHA EXTRA terça-feira, 02 de junho de 2020 - Edição 2328

Novos casos e ações de combate ao coronavírus 
movimentam municípios da região

O final da última 
semana foi movimentado 
nos municípios da região. 
Apesar de alguns lugares 
apresentarem certa “cal-
maria”, outros tiveram 
registros de novos casos 
da doença. Também foram 
realizadas ações de com-
bate. 
No fim da tarde deste 
domingo (31), a secretaria 
municipal de Saúde de Ara-
poti confirmou o registro do 
primeiro caso do vírus no 
município. De acordo com a 
nota, trata-se de um homem 
de 52 anos que trabalha 
como caminhoneiro. No 
momento, ele permanece 
internado no Hospital 

Regional de Ponta Grossa. 
Vale lembrar que até então, 
Arapoti era um dos poucos 
municípios da região sem 
registro da doença. Ao todo, 
estão sendo monitoradas 30 
pessoas e dez casos foram 
descartados.
Também na tarde do 
domingo foi confirmado o 
quarto caso da doença no 
município de Quatiguá. A 
prefeita Adelita Parmezan 
utilizou as redes sociais 
para divulgar a informação 
e pediu que a população 
reforce as medidas de pro-
teção. Ao todo, o município 
tem dois casos curados, um 
óbito, 48 notificações e 58 
monitorados. 

Já em Wenceslau Braz a 
sensação é de “calmaria”, 
mas não é momento de 
afrouxar as regras. Isso 
porque, após uma alta no 
número de infectados pelo 
novo corona nos últimos 
dias, até o fechamento desta 
edição o município não 
havia registrados novos 
casos da doença permane-
cendo com 10 infectados, 
seis curados, uma inves-
tigação e 64 casos descar-
tados. 
Com sete casos confirma-

dos e um curado, a prefei-
tura de Jaguariaíva reali-
zou na última quinta-feira 
(28) uma ação de combate 
ao vírus. O serviço espe-
cializado de desinfecção 
de ambientes realizou a 
nebulização de sanitizan-
tes de uso hospitalar para 
combater microrganismos 
como vírus e bactérias. 
A ação deve ser realiza 
semanalmente em espaços 
públicos e no hospital Caro-
lina Lupion. 
Ao todo o Norte Pioneiro 

segue com municípios 
que já registraram casos 
da doença em Abatiá (2), 
Andirá (7), Bandeirantes 
(11), Ribeirão do Pinhal (22), 
Cambará (1), Conselheiro 
Mairinck (2), Figueira (1), 
Guapirama (1), Ibaiti (2), 
Jacarezinho (15), Quati-
guá (4), Salto do Itararé 
(1), Santana do Itararé (1), 
Santo Antônio da Platina 
(2), São José da Boa Vista 
(1), Siqueira Campos (4), 
Tomazina (3) e Wenceslau 
Braz (10).

Da Redação

Com sete casos confirmados 
e um curado, a prefeitura de 

Jaguariaíva realizou na última 
semana uma ação de 

combate ao vírus

NO COMBATE

A deputada Luísa Canziani (PTB) trabalha em apoio 
aos municípios no combate ao coronavírus levando 
investimentos, através de emendas, no setor da saúde. 
"Garantimos o pagamento de R$ 250 mil, via emenda 
parlamentar, para custeio da saúde de Guarapuava. 
Os recursos poderão ser investidos em cuidados com a 
população, principalmente neste período de pandemia 
provocada pelo novo coronavírus".

ADVOGADO

O ex-ministro Sergio Moro informou à Comissão 
de Ética da Presidência que vai trabalhar como 
consultor e advogado do escritório da sua mulher, 
Rosangela. Comunicou também que pretende dar 
aulas e aceitar um convite para ser colunista de 
uma revista. Cabe ao colegiado avaliar se Moro 
pode mergulhar nos novos desafios desde já ou, 
em caso de potencial conflito de interesses, lhe 
impor uma quarentena de seis meses.

OBRIGATORIEDADE

Projeto de lei - dos deputa-
dos Michele Caputo (PSDB), 
Luiz Claudio Romanelli 
(PSB), Arilson Chiorato 
(PT), Cantora Mara Lima 
(PSC), Luciana Rafagnin 
(PT), Mabel Canto (PSC), 
Boca Aberta Júnior (Pros), 
Do Carmo (PSL), Emerson 
Bacil (PSL), Evandro Araújo 
(PSC), Goura (PDT), Requião 
Filho (MDB), Soldado Fruet 
(PROS), Tadeu Veneri (PT) e 
Delegado Francischini (PSL) 
- que obriga farmácias e labo-
ratórios a informarem resul-
tados de exames da covid-19 
e outras doenças contagiosas 
foi sancionado pelo governa-
dor Ratinho Júnior. 

E O PRESIDENTE?

O presidente do TSE, Luis Roberto Barroso 
defende que a votação seja realizada em dois dias, 
das 8h às 20h, o que seria inédito no país. A decisão 
final, porém, depende de mudanças na Consti-
tuição e de uma votação acelerada do Congresso 
Nacional. A ideia é que haja uma definição nas 
próximas semanas.
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 63/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: AMPLA COBERTURAS E EVENTOS 
LTDA
Valor............: 16.260,00 (dezesseis mil duzentos e 
sessenta reais)
Vigência.......: Início: 28/05/2020 Término: 28/08/2020
Licitação......: Dispensa de Licitação p/ Compras e 
Serviços Nº.: 22/2020
Recursos.....: Dotação: 1.063.4.4.90.52.00.00.00.00 
(502),
1.063.4.4.90.52.00.00.00.00 (503)
Objeto..........: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) TENDAS MODELO 
PIRAMIDAL
TAMANHO 6M X 6M C/ 03 FECHAMENTOS LATE-
RAIS DESTINADAS ÀS
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS 
NA VILA GUARANI,
DISTRITO DA LAVRINHA E PARA O POSTO CEN-
TRAL DE SAÚDE.
Pinhalão, 28 de Maio de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 64/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: NOLIVEL VEICULOS, PECAS E SER-
VICOS LTDA
Valor............: 1.967,12 (um mil novecentos e sessenta 
e sete reais e doze centavos)
Vigência.......: Início: 29/05/2020 Término: 29/08/2020
Licitação......: Inexigibilidade de Licitação Nº.: 15/2020
Recursos.....: Dotação: 2.002.3.3.90.30.00.00.00.00 
(18),
2 . 0 0 3 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 3 2 ) , 
2.003.3.3.90.39.00.00.00.00 (37)
Objeto..........: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA
REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE 30.000 KM DO FORD 
KA PLACA BDG -
7H03 E DE 50.000 KM DO FORD KA PLACA BCR 
- 5C80
PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINHALÃO/PR.
Pinhalão, 29 de Maio de 2020.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 65/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: MARCOS OSIRES NUNES
Valor............: 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta 

HOMOLOGAÇÃO

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais 
e tendo em vista o Parecer Jurídico sobre a Dispensa 
de Licitação n° 23/2020 de 28/05/2020

RESOLVE:

Homologar o certame a favor do proponente: 

A. C. FERRAZ DE MORAES - ME, inscrita no CNPJ 
sob n° 34.895.121/0001-60, da cidade de JABOTI/PR, 
vencendo todos os itens, perfazendo o valor total de R$ 
18.674,03 (dezoito mil e seiscentos e setenta e quatro 
reais e três centavos).
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão

Em 01 de junho de 2020.

SERGIO INACIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais 
e tendo em vista o Parecer Jurídico sobre a Dispensa 
de Licitação n° 24/2020 de 29/05/2020

RESOLVE:

Homologar o certame a favor do proponente: 

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 02.477.571/0001-47, 
da cidade de CURITIBA/PR, vencendo o único item, 
perfazendo o valor total de R$ 7.300,00 (sete mil e 
trezentos reais).
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão

Em 01 de junho de 2020.

SERGIO INACIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
PORTARIA Nº 40/2020
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE
NOMEAR a Sra. THASSIANE ALMEIDA DA SILVA, 
portadora do RG: 11.031.273-3 - SSP/PR e do CPF: 
108.337.599-73, aprovada no Concurso Público 
01/2019, homologado em 03 de setembro de 2019, 
para exercer o Cargo de TECNICA EM ENFERMAGEM, 

Prefeitura Municipal de Pinhalão
PORTARIA Nº 41/2020
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE
NOMEAR a Sra. DAIANE PAULA DA SILVA, portadora 
do RG: 50.336.276-1- SSP/PR e do CPF: 350.752.578-
01, aprovada no Concurso Público 01/2019, homo-
logado em 03 de setembro de 2019, para exercer o 
Cargo de AGENTE DE SAÚDE, no Município.
 *Considerando que esta nomeação só é 
possível, por se tratar de substituição de servidor na 
área da saúde, tendo em vista que o índice de pessoal 
atual, se encontra acima do limite prudencial.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão
Em 01 de junho de 2020.
                                                    REGISTRE-SE E 
PUBLIQUE-SE
SERGIO INACIO RODRIGUES
        Prefeito Municipal

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 
empresa: GILCEU GIRARDI BANDEIRAS, CNPJ N.º 
27.250.100/0001-22.
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:      I – 04 bandeiras do Brasil, com 0,90x1,28m, 
em nylon bordado dupla face;
  II – 03 bandeiras do Estado do Paraná, com 
0,90x1,28m em nylon bordado dupla face;
  III – 03 bandeiras do Município de Pinhalão, com 
090x1,28m em nylon bordado dupla face.
e) Valor: R$ 1.254,00 (um mil, duzentos e cinquenta 
e quatro reais);
f) Dotação Orçamentária: 01.001.01.031.0001.2.001
.3.3.90.30.1001.
g) Vencedor: GILCEU GIRARDI BANDEIRAS, CNPJ 
N.º 27.250.100/0001-22.

Pinhalão, 16 de fevereiro de 2020.
____________________________
LUIZ EDUARDO DE CASTRO VANZELI
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
PINHALÃO – PARANÁ

Recursos.....: Dotação: 2.032.3.3.90.39.00.00.00.00 
(304)
Objeto..........: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA 
A AMBULÂNCIA
PLACA BAL - 4919 PERTENCENTE A SECRETARIA 
MUNCIPAL DE SAÚDE.
Pinhalão, 28 de Maio de 2020

PINHALÃO

reais)
Vigência.......: Início: 29/05/2020 Término: 29/08/2020
Licitação......: Inexigibilidade de Licitação Nº.: 16/2020
Recursos.....: Dotação: 2.032.3.3.90.39.00.00.00.00 
(513)
Objeto..........: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA
REVISÃO DA GELADEIRA DE VACINA INDREL 
MODELO RVV 440 D
PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE.
Pinhalão, 29 de Maio de 2020.

no Município.
 *Considerando que esta nomeação só é 
possível, por se tratar de substituição de servidor na 
área da saúde, tendo em vista que o índice de pessoal 
atual, se encontra acima do limite prudencial.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão
Em 01 de junho de 2020.
                                                    REGISTRE-SE E 
PUBLIQUE-SE
SERGIO INACIO RODRIGUES
        Prefeito Municipal
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"O começo é o fim. O 
fim é o começo": com um 
teaser reforçando os mis-
térios de "Dark", a Netflix 

garantiu a volta da terceira 
e última temporada da 
série alemã já em junho. 
No vídeo liberado, não dá 

para entender muito (como 
sempre), mas vemos rostos 
conhecidos e outros nem 
tanto na batalha final.

Relax e

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 53

ERD
ASSISTENTE

P
ORTANTOMAS

TETOL
ABTC

PIT
ACIACUO

SCEDERAB
TERRARUGE

PATIOLAZER
CANDESNT
ICTEOASA

FRATERNALE
CRINATEAM
EAETUCUP

I

INTEGRARL
ER

SERRAANTI
SERIOC

ARA
TEC

A

Satélite
(abrev.)

"A justiça
tarda, (?)
não falha"

(dito)

Ponto de
fixação 

do lustre

Duas (?),
cidade
serrana 
do RJ

Celso
Itiberê,

jornalista
esportivo

Encurralo
(caça)

Augusto
Boal,

teatrólogo
brasileiro 

Região
habitada

pela
alpaca

(?)
Baldwin,

ator de "30
Rock" (TV)

Caldas (?), 
lexicógrafo
e político
português

Pelo equi-
no usado

no arco de
violinos 

Time, em
inglês

Ser parte
de (uma 

totalidade)

(?)
Johnson,

ator
brasileiro

Pato no
(?): prato
paraense

(Cul.)

Prefixo
que denota
oposição

Praticante
de certa
defesa 
pessoal

José (?),
político

"Fala (?), 
Mãe", filme

Decifrar
(texto)

Apelido de
Natália

Tempo 
de folga

Quem (?):
oxalá

Índole;
natureza

"Deus", em
"teologia"

Apêndice
do bule

Ter paci-
ência com

Laborató-
rio (abrev.)
Etapa de
viagens

Área recre-
ativa em
escolas

O amor
entre

irmãos

"Compact",
em CD

Agregado
(bras.)
Abrir 

mão de

Pessoa que professa 
o culto do belo
Malabarista ou

trapezista
Desenhos

corporais comuns em rappers

Conhecimento que provém da
experiência prática, sem com-
provação científica

Ingênua

Mamífero de lábio
pontudo que habita o
Leste, o Sul e o Centro
da África

Pois

A Siri, em
relação ao

iPhone
(Inform.) 

Pão de
trigo tipo 

"envelope"
Planeta
relacio-
nado ao
adjetivo
"telúrico"

Cosmético
facial

Leão, em
espanhol

4/alec — león — team. 6/barras — esteta — tucupi. 8/carateca.

Última temporada de "Dark" 
ganha data de estreia na 

Netflix: "O começo é o fim"

"Se Joga" segue no ar, 
mas deve mudar linha de 

conteúdo

No Man's Sky chegará ao 
Xbox Game Pass em junho

Omelete Proteica

[ RECEITA FIT]

Bater os ovos, acrescentar o resto dos ingredientes 
misturando bem. Colocar a manteiga em uma frigi-
deira antiaderente, despejar a mistura e cozinhar. 
Virar com a ajuda de uma espátula.

4 claras
1 gema
1/2 tomate picado
1/4 de cebola ralada
1 pitada de salsa
1/2 peito de frango desfiado
2 colheres de ervilha
1 colher de manteiga
1 fatia média de queijo 
branco magro
2 scoops de whey baunilha 
ou sem sabor
1 colher de farinha de aveia
Sal e orégano à gosto

Das Agências

Das Agências
Das Agências

Há algumas semanas o pro-
grama “Se Joga” vem sendo alvo de 
notícias de que não vai continuar no 
ar. Houve quem informasse que sairia 
do ar para que o Jornal Hoje tivesse 
seu horário ampliado, mas segundo 
a colunista Fábia Oliveira, do jornal 
O Dia, essa chance não existe mais. 
O programa segue no ar e com novo 
formato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2020  
O Municipio de Salto do Itararé torna público que fará realizar, às 09:30 horas 
do dia 06 de Julho do ano de 2020, na Prefeitura Municipal, Rua Eduardo 
bertoni Junior n° 471 em Salto do Itararé , Paraná, Brasil, 
CONCORRÊNCIA, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor 
preço,  a preços fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s): 

Local do objeto Objeto Quantidade e 
unidade de medida 

Prazo de 
execução 

Sede do Município Recape em CBUQ 10.221,95 m² 90 dias 
A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no 
horário comercial, ou solicitada através do e-mail 
sitararelicitacao@hotmail.com. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de 
esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no 
endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone 43 3579 1607. 
 
Salto do Itararé, 01 de Junho de 2020. 

 
PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL 
 

 

SALTO DO ITARARÉ

Recentemente, o Xbox Game Pass 
recebeu as adições de Alan Wake, DayZ e 
Final Fantasy 9. Agora, a Microsoft anun-
ciou que, em junho, o serviço vai receber No 
Man's Sky, da Hello Games.Um comunicado 
oficial no Xbox Wire comenta que, em breve, 
os assinantes poderão jogar no "universo 
infinito e procedural" de No Man's Sky 
"com os mais de 10 milhões de usuários do 
Xbox Game Pass". Além disso, o jogo será 
disponibilizado na Microsoft Store.
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Disparo de Policial Militar tira a vida de mulher 
em Santo Antônio da Platina

Vítima era namorada do suspeito e situação aconteceu após uma briga do casal

Uma discussão por 
ciúmes terminou com a 
morte de uma mulher na 
noite deste sábado (30) em 
Santo Antônio da Platina. 
Um Policial Militar reali-
zou um disparo que atingiu 
o peito de sua namorada, 
também PM. Ele disse à 
polícia que o tiro teria sido 
acidental.
De acordo com informações 
da Polícia Militar, por volta 
das 22h a equipe foi infor-
mada pelos socorristas do 
Corpo de Bombeiros sobre 
uma ocorrência envol-
vendo disparo de arma de 
fogo em uma residência no 
bairro Jardim São Pedro. 

Diante do chamado, os 
policiais foram ao endereço 
informado para averiguar 
a situação.
Chegando ao local, um 
homem informou aos poli-
ciais que seu filho, policial 
militar do Estado de São 
Paulo, havia realizado um 
disparo que atingiu a namo-
rada que também é policial 
militar no mesmo batalhão 
do suspeito. Em seguida, o 
autor do disparo apontou a 
arma para a própria cabeça 
ameaçando se matar.
Diante da situação as equi-
pes iniciaram o protocolo 
de intervenção em crise, 
porém, no interior da resi-

dência, estava o irmão 
do policial que conver-
sava com o mesmo e, em 
dado momento, conseguiu 
tomar a arma e gritou para 
que as equipes entrassem 
na casa. Com isso, os poli-
ciais pegaram a pistola 
Tauros sendo constatado 
que a mesma estava carre-
gada com apenas um estojo 
deflagrado.
Após conter o policial, a 
equipe do Corpo de Bom-
beiros prestou socorro à 
vítima que estava deitada 
em um colchão com um 
ferimento no peito, porém, 
infelizmente, foi consta-
tado que a mulher já não 

apresentava sinais vitais 
e entrou em óbito no local. 
Na sequência, o suspeito foi 
encaminhado a ambulân-
cia do Corpo de Bombeiro 
onde recebeu atendimento 
médico.
Frente aos fatos, a equipe 
da Polícia Civil foi infor-
mada sobre a situação, 
assim como ao 2º Batalhão 
da PM e ao Copom da cidade 
de Ourinhos/SP. Ainda no 
local os policiais encontra-
ram outra arma de fogo 
a qual pertencia a vítima 
fatal.
Indagado sobre a situação, 
o suspeito disse à polícia 
que estava com a namo-

rada em um churrasco e 
que depois foram para o 
quarto e se deitaram. Na 
sequência, teria se iniciado 
uma discussão por ciúmes 
da vítima em relação a 
ex-mulher do policial e, 
após agressões verbais, o 
suspeito disse que a mulher 
partiu para cima dele e lhe 
agrediu momento em que 
ele teria se levantado para 
ir tomar banho e tirou a 
pistola de sua cintura. 
Com isso, a vítima teria 
dito “Então agora você vai 
atirar em mim?”, e teria 
segurado a mão do sus-
peito e assim aconteceu o 
disparo.

Da Redação

Homem é preso suspeito de abusar 
sexualmente da neta de sete anos

Um homem foi preso 
na tarde da sexta-feira (29) 
suspeito de abusar sexual-
mente da própria neta, 
uma criança de apenas 
sete anos. A ocorrência foi 
registrada no município de 
Jaguariaíva.
De acordo com informações 
da Polícia Civil, as inves-
tigações foram comanda-
das pelo delegado Derick 
Moura Jorge e apuraram 
que o suspeito vinha pra-
ticando abusos contra a 
criança nos últimos dois 
anos. Além disso, o avô 
teria presenteado a neta 
com um aparelho celular 
no qual gravava seus vídeos 
íntimos para que a menina 

assistisse, além de exigir 
que a criança gravasse 
vídeos eróticos para ele.
No decorrer das inves-
tigações, a equipe poli-
cial obteve provas através 
dos vídeos pornográficos 
encontrados no celular da 
menina, além de escutas. 
Com isso, o delegado pediu 
a prisão preventiva do sus-
peito a qual foi acatada pelo 
Poder Judiciário e cum-
prida nesta quinta-feira.
Frente aos fatos, o homem 
foi preso e encaminhado 
Cadeia Pública de Jagua-
riaíva onde permanece a 
disposição da Justiça. Já a 
criança foi encaminhada 
ao órgão competente para 

receber acompanhamento 
psicológico visando mini-
mizar os danos causados 
pelo abusador.
A Polícia Civil, ainda, 
destaca a necessidade de 
familiares se atentarem 
às mudanças bruscas no 
comportamento das crian-
ças, sendo que em caso 
de suspeita estes devem 
imediatamente procurar 
o auxílio das autoridades 
competentes, seja a Polícia 
Civil ou o serviço de assis-
tência social do município, 
de modo que sejam adota-
das as medidas cabíveis ao 
caso, evitando-se o prolon-
gamento do sofrimento das 
vítimas.

Da Redação

Da Redação

Caçador se confunde e 
mata amigo em milharal

Um homem morreu na 
manhã deste sábado (30) 
após ser atingido por um 
tiro enquanto participava 
de uma caçada. A ocor-
rência foi registrada na 
zona rural de Ribeirão 
do Pinhal.
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, a 
vítima fatal é um homem 
de 50 anos que faz parte 
de um grupo de caça 
legalizado. Eles estavam 
realizando a ação em 
uma propriedade rural 
quando, em meio a um 
milharal, um amigo da 
vítima teria o confun-
dido com um animal e 
realizado um disparo 
de arma calibre 12. O 
homem foi atingido na 
região do tórax e recebeu 
os primeiros socorros 
no local e chegou a ser 
encaminhado ao Pronto 
Socorro para receber 
atendimento médico, 
porém, infelizmente, não 
resistiu aos ferimentos e 

entrou em óbito. O filho 
da vítima, um rapaz de 21 
anos, também estava na 
fazenda onde a tragédia 
aconteceu.
Diante da situação a 
equipe da Polícia Militar 
foi acionada e esteve no 
local para prestar aten-
dimento a ocorrência. O 
autor do disparo, outras 
pessoas que participavam 
da caça e os armamentos 
foram encaminhados a 
delegacia da Polícia Civil 
para que fossem tomadas 
as providências cabí-
veis ao caso. O delegado 
Juliano Fonseca colheu 
o depoimento dos envol-
vidos e abriu inquérito 
para investigar o caso. 
Na sequência, o grupo foi 
liberado. Vale ressaltar 
que a equipe de caça é 
devidamente cadastrada 
junto ao Ibama e o arma-
mento utilizado estava 
regularizado. A vítima 
fatal, identificada como 
Natálio de Castro
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Fiscal de Wenceslau Braz denuncia 
vista grossa de diretor da Vigilância 
Sanitária no controle do comércio

[POLÊMICA EM PLENA PANDEMIA]

Em meio à crise da pande-
mia do novo coronavírus, 
o município de Wences-
lau Braz está em meio a 
mais uma polêmica. Nesta 
segunda-feira (1), Vinícius 
Barbosa Beni, Fiscal de 
Obras, Construções e Pos-
tura, denunciou desvios de 
conduta por parte do atual 
diretor do Departamento 
de Vigilância Sanitária, 
Thiago Roberto, em relação 
ao controle e fiscalização 
nos horários e dias de fun-
cionamento do comércio. 
Em entrevista concedida à 
Folha Extra, Vinícius que 
é servidor concursado do 
município, expôs que o novo 
diretor da pasta, que ocupa 
o cargo como comissionado 
e é antigo diretor da Defesa 
Civil, tem dificultado a 
ação dos fiscais em deter-
minados estabelecimentos 
fazendo uma espécie de 
vista grossa diante do fun-
cionamento em horários 
indevidos, como a abertura 
de distribuidoras de bebi-
das e bares aos domingos, 
por exemplo.
“São atitudes que enges-
sam nosso trabalho como 
impedir o uso do veículo 
por parte dos fiscais para 
visitarem os comércios 
e averiguar se não estão 
extrapolando o horário de 
funcionamento permitido 
no decreto ou causando 
aglomeração de pessoas. 
Houve situações que tive-
mos que utilizar veículo 
disponibilizado pela Educa-
ção para realizar as visitas 
porque o atual diretor não 
disponibilizou o carro pró-
prio para a fiscalização”, 
disse. 
Segundo ele, os problemas 
começaram após as cons-
tantes mudanças na direto-

ria da secretaria. “A antiga 
diretora saiu de licença e 
outro diretor assumiu, até 
aí estávamos realizando os 
trabalhos normalmente em 
uma parceria entre o setor 
de Fiscalização e a Vigilân-
cia Sanitária. Os problemas 
começaram quando este 
diretor também saiu e o 
Thiago, assumiu a pasta. 
Suas atitudes começaram a 
afetar o trabalho dos nossos 
fiscais entre outros servido-
res”, e continua “eu como 
fiscal cheguei a escutar que 
só participaria das ações de 
fiscalização quando hou-
vesse a presença da Rotam”, 
lamentou. 
Vinícius também contou 
que após o atual diretor 
assumir, foi transferido 
para o Departamento de 
Meio Ambiente, tendo sua 
função direcionada à fisca-
lização de terrenos e obras. 
“No intuito de prejudicar 
o meu trabalho, fui trans-
ferido para outra reparti-
ção onde não tivesse mais 
acesso à fiscalização do 
comércio”, declarou. 
Sobre o funcionamento dos 
estabelecimentos comer-
ciais, Vinícius explicou 
que não é contra o comér-
cio estar aberto, mas sua 
função é fazer com que as 
normas sejam cumpridas. 
“Não tenho conhecimento 
técnico na área da Saúde 
para dizer se deve ou não 
estar aberto, mas como 
fiscal tenho que cumprir o 
que é correto, ou seja, não 
somos nós que determina-
mos quais comércios devem 
funcionar assim como os 
dias e horários, isso tudo 
está disposto no decreto. 
Se é para haver um horário 
diferenciado, então que o 
decreto seja editado e as 

novas normas acrescidas 
de maneira que beneficie a 
todos, inclusive a popula-
ção”, explicou. 
O fiscal também esclare-
ceu dúvidas frequentes 
da população e até mesmo 
comerciantes com relação 
ao funcionamento de deter-
minados estabelecimentos. 
“Existe um horário para 
serviços essenciais e outro 
para não essenciais e o 
que define isso é o ramo de 
atividade de cada estabele-
cimento de acordo com seu 
alvará. Há casos de lojas 
que aparentemente não 
trabalham com produtos 
essenciais, mas consta em 
sua documentação algum 
tipo de atividade que se 
encaixa no decreto e isso 
acaba possibilitando seu 
funcionamento. Assim, 
numa primeira impressão 
pode parecer que não, mas 
todos os comércios têm que 
ser fiscalizados”, explicou. 
Vinicius ainda destacou 
que a cobrança e insa-
tisfação com a situação 
fazem parte da sua função 
como fiscal. “São sete anos 
atuando na fiscalização do 
município e esse tempo 
todo, independente do pre-
feito, realizamos nosso 
trabalho de fiscalizar e 
não é agora que vai ser 
diferente, somos pessoas 
dedicadas ao nosso trabalho 
e nosso compromisso. Não 
quero prejudicar ninguém, 
apenas quero realizar meu 
trabalho e fazer o que é 
correto”, finalizou. 
A Folha Extra perguntou 
ao entrevistado se sabia 
apontar algum comércio 
específico que esteja sendo 
supostamente beneficiado 
pelo atual diretor, mas o ser-
vidor não soube informar. 

Servidor da prefeitura estaria 
“afrouxando” regras de horário 

e dias de funcionamento em 
alguns estabelecimentos
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No intuito de prejudicar o 
meu trabalho, fui transferido 

para outra repartição onde 
não tivesse mais acesso à 

fiscalização do comércio


