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ACESSE-ME

[NORTE PIONEIRO]

[COVID-19]

[GOLPE DO CARTÃO]

NRE lança 
campanha para 
arrecadar celulares 
para alunos de 
familias carentes
Devido a pandemia do novo coronavírus, 
aulas estão suspensas e são transmitidas 
online, mas muitos estudantes não têm 
aparelhos para acompanhar os estudos

Com apoio de 
Alexandre Cury, 
vereadores conquistam 
retroescavadeira 
para Japira

Presidente da casa e grupo de 
parlamentares articularam pedido junto 
ao deputado e verba para aquisição do 
maquinário foi destinada ao município

Siqueira Campos chega 
a nove casos com duas 
mortes e implanta 
barreiras sanitárias

Estelionatários 
são presos após 
aplicarem golpes de 
cartão de crédito
Ação contou com a participação 
de policiais militares do Paraná e 
de Ourinhos/SP

[OPERAÇÃO]

Polícia cumpre 
mandados e cinco 
são presos em 
Jaguariaíva
Policiais civis de Jaguariaíva e 
Sengés realizaram uma operação 
que cumpriu mandados e resultou 
na prisão de cinco pessoas. 
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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 02/06/2020.
Adjudicando e homologando o objeto da licitação realizada na modalidade 
Inexigibilidade, sob o n° 005/2017, no lote 04, a empresa:
Empresa
Valor

KENNYA H. DE CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

1.569,20

Autorizando a despesa e a lavratura do respectivo empenho.

Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços mé-
dicos 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 02/06/2020.
Adjudicando e homologando o objeto da licitação realizada na modalidade 
Inexigibilidade, sob o n° 005/2017, nos lotes 2,3,5 e 6, a empresa:
Empresa
Valor

TORTATO, MOROSINI E MISSIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA

21.273,20

Autorizando a despesa e a lavratura do respectivo empenho.

Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços mé-
dicos visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
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O trabalho realizado pelos 
vereadores da Câmara 
Municipal de Japira tem 
resultado em grandes con-
quistas para a população 
do município. Na semana 
passada, por exemplo, foi 
homologada liberação de 
licitação para aquisição 
de uma retroescavadeira 
que deve beneficiar os 
munícipes. 
A verba no valor de R$ 
184,4 mil foi conquistada 

através de articulações dos 
vereadores e com o apoio do 
deputado estadual Alexan-
dre Cury. A Homologação 
do processo Licitatório foi 
assinada no último dia 27 
pelo governador Ratinho 
Junior e pelo secretário de 
Desenvolvimento Urbano 
João Carlos Ortega. 
O presidente da câmara, 
Thiago Augusto Mendes 
Abucarub, foi um dos prin-
cipais articuladores da con-

quista. Ele agradeceu ainda 
parceria e apoio do grupo de 
vereadores Edno Quieroz, 
Ronaldo Umbelino, Gorete 
Ramos, Nivaldo Nicolau. 
“O nosso trabalho é fis-
calizar e também buscar 
por melhorias para nossa 
querida Japira. Esta é mais 
uma conquista de grande 
importância para o povo 
japirense visto que muitas 
famílias do nosso municí-
pio sobrevivem e tiram seu 

sustento da agricultura e 
agora vão ter ainda mais 
auxílio em suas ativida-
des”, disse. 
O parlamentar também 
fez questão de agradecer 
o apoio do deputado esta-
dual Alexandre Cury. “Não 
poderia deixar de agrade-
cer o deputado Alexandre 
Curi que é um grande par-
ceiro e sempre estendeu as 
mãos para nossa querida 
Japira. Vamos continuar 
trabalhando juntos para 
trazer ainda mais conquis-
tas para o povo honesto 
e trabalhador da nossa 

cidade”, comentou. 
A conquista ainda contou 
com o trabalho do setor 
jurídico da Câmara que é 
comandado pelo assessor 
jurídico Celso Antônio. De 
acordo com o documento, 
a presente autorização 
prende-se ao fato de que, 
após criteriosa análise do 
processo licitatório por 
parte da Assessoria Jurí-
dica/PARANACIDADE, a 
mesma concluiu que todas 
as etapas exigidas pela Lei 
8.666/93 e alterações foram 
cumpridas de forma satis-
fatória. 

Da Redação

[INVESTIMENTO]
Com apoio de 

Alexandre Cury, 
vereadores conquistam 
retroescavadeira para 

Japira

Presidente da casa e grupo 
de parlamentares articularam 

pedido junto ao deputado 
e verba para aquisição do 

maquinário foi destinada ao 
município

Não poderia deixar de agradecer o deputado 
Alexandre Curi que é um grande parceiro e sempre 
estendeu as mãos para nossa querida Japira
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Siqueira Campos chega a nove casos com duas 
mortes e implanta barreiras sanitárias
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Associação dos Jornais
DIÁRIOS DO INTERIOR do Paraná

TRABALHO EM SINTONIA

Grande parte do sucesso das 
medidas adotadas no Paraná no 
enfrentamento ao coronavírus se 
deve à boa relação entre o Estado 
e a Assembleia Legislativa. E isso 
passa diretamente pela confiança 
do governador Ratinho Junior 
no líder do Governo, deputado 
Hussein Bakri (PSD). Em meio 
à pandemia, além de comandar 
a votação de dezenas de projetos 
com serenidade e agilidade, Bakri 
leva às secretarias – sobretudo da 
Saúde – as demandas trazidas de 
cada região pela base aliada. “O 
governador dá um respaldo não 
só a mim, mas a toda nossa base. 
E essa tranquilidade se reflete nos 
bons projetos que temos aprovado 
e também no bom atendimento da 
população em todas as regiões do 
Paraná”, analisa Bakri.

[CORONAVÍRUS]
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Cinco novos casos da doença foram 
confirmados no município que agora tem 

barreiras e controle de acesso
Siqueira Campos que 

havia confirmado o quarto 
caso de coronavírus no 
último sábado (30), viu este 
número saltar para nove 
casos nesta segunda-feira 
(1). Dois moradores do 
município já morreram 
vítimas da doença. 
De acordo com informa-
ções do Radialista Claret 
Coutinho, na manhã desta 
terça-feira (2) foram con-
firmados cinco novos casos 
da doença no município, 
sendo quatro através de 
exames do Lacen (Labo-
ratório Central do Estado) 
e outro via teste rápido. 
Trata-se de três pessoas 
da mesma família que 

residem na zona urbana do 
município, um profissional 
da Saúde e um morador do 
Distrito da Alemoa. 
O boletim divulgado pela 
SESA (Secretaria de Estado 
da Saúde) nesta segun-
da-feira apontava quatro 
casos confirmados no 
município e, com estes 
novos, Siqueira Campos 
chega a nove casos da 
doença com duas mortes. 
Equipes da Saúde seguem 
cumprindo os protocolos de 
mapeamento e isolamento 
das pessoas que tiveram 
contato com os pacientes 
infectados. 
No último sábado, através 
das redes sociais o pre-

feito Fabiano Lopes Bueno 
anunciou o fechamento dos 
trevos de acesso a cidade e 
a implantação de barreiras 
sanitárias para controlar 
o acesso de quem chega à 
cidade realizando a verifi-
cação rápida de possíveis 
sintomas da doença. O 
prefeito reforçou ainda a 
importância do isolamento 
social e que a população 
não deixe de praticar as 
medidas de prevenção. 
A decisão de fechar os 
trevos contou com uma 
pesquisa através das redes 
sociais onde cerca de 90% 
dos munícipes se mostra-
ram a favor da iniciativa, 
além da realização de estu-

dos técnicos realizados por 
equipes da prefeitura. Com 
isso, estão abertos os trevos 
na saída de Tomazina (das 
6h30 às 18h), trevo da Rua 

Rio Grande (das 6h30 às 
18h) e o trevo do Bom Jesus 
que dá acesso à rodoviária 
que ficará aberto 24 horas. 

Da Redação

ANULADO

A 1ª Vara Federal em Foz do Iguaçu anulou o 
registro imobiliário do Estado referente a uma 
área de mil hectares dentro do Parque Nacional 
do Iguaçu, que engloba o Hotel das Cataratas. 
A ação contra o estado partiu da AGU. Na sen-
tença, o juiz Sergio Luiz Ruivo Marque afirma 
que o decreto federal 69.412/1971 declarou de 
interesse social, para fins de desapropriação, 
os imóveis situados nos limites do parque.

SEGUE O PARANÁ

O secretário Sandro Alex (Infraestrutura) des-
taca a construção do novo viaduto entre Castro 
e Castrolanda na PR-151. " Mais uma obra 
priorizada pelo governador Ratinho Júnior. 
Serão investidos R$ 18 milhões nas obras que 
começam neste mês e deve ser concluída até o 
ano que vem. Um sonho de muitos anos e que 
se transforma em realidade, trazendo mais 
segurança aos moradores da região".

CONTRA A PANDEMIA

O deputado Sargento Fahur (PSD) destacou a importân-
cia da parceria entre o Brasil e EUA contra a pandemia. 
"Os presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump se 
unem na luta contra a covid-19. Além de lançar pesquisa 
conjunta com o Brasil, os EUA enviaram dois milhões 
de comprimidos de cloroquina e 1.000 respiradores 
para nosso país."

POSTOS DE TRABALHO

Diretores da Adimax, indústria e comércio de alimen-
tos, comunicaram a instalação de uma nova unidade 
em Mandirituba, região metropolitana de Curitiba. O 
grupo vai investir R$ 14,6 milhões na construção da 
nova planta e gerar 100 novos postos de trabalho. A 
previsão é de que a empresa comece a funcionar até o 
fim do ano que vem. A instalação teve apoio do depu-
tado Luiz Claudio Romanelli (PSB) que  destacou uma 
série de vantagens para atrair empreendimentos com 
enquadramento da empresa no programa de incentivo 
fiscal do Estado.
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Da Redação

Da Redação

e
[OPERAÇÃO]

Polícia cumpre mandados e 
cinco são presos em Jaguariaíva

Delegado Derick Moura Jorge 
coordenou a ação que contou 

com agentes jaguaraivenses e da 
Polícia Civil de Sengés

Policiais civis de Jagua-
riaíva e Sengés realizaram 
uma operação que cumpriu 
mandados e resultou na 
prisão de cinco pessoas. A 
ação aconteceu na manhã 
desta terça-feira (2).
De acordo com informa-
ções da PC, a operação 
aconteceu no município de 
Jaguariaíva e foi coorde-
nada pelo delegado Derick 
Moura Jorge. Foram cum-
pridos mandados de busca 
e apreensão expedidos 
pelo Poder Judiciário da 
Comarca após investiga-
ções da polícia. 
A primeira prisão aconte-
ceu na Vila Kennedy onde 
os policiais encontraram 
um indivíduo de 23 anos o 
qual constava um mandado 
de prisão preventiva pelo 
crime de violência domés-
tica expedido pela Justiça 
da Comarca de Matinhos. 
Na sequência, um homem 
de 60 anos foi preso no 
bairro Vila Kennedy II 
pelo crime de tráfico de 
drogas. Os policiais ainda 
encontraram uma porção 
de maconha que o suspeito 

tentou dispensar quando 
percebeu a chegada dos 
agentes. Também foram 
apreendidos objetos de 
procedência duvidosa e 
uma quantia em dinheiro. 
A terceira prisão aconteceu 
no mesmo bairro onde uma 
mulher de 29 anos foi presa 
pelos crimes de tráfico e 
associação ao tráfico de 
drogas. Ela foi condenada 
a uma pena superior a oito 
anos de prisão. 
No bairro Jardim Edith 
os policiais realizaram a 
prisão de um homem de 32 
anos o qual havia um man-
dado de prisão em aberto 
pelo crime de homicídio 
qualificado por motivo fútil 
expedido pela Comarca de 
Itaporanga/SP. 
A última prisão aconteceu 
no bairro Primavera III 
onde um homem de 59 anos 
condenado pelo crime de 
posse irregular de arma de 
fogo foi preso. 
Todos os indivíduos foram 
conduzidos a Cadeia 
Pública do município onde 
permanecem a disposição 
da Justiça. 

Estelionatários 
são presos após 

aplicarem golpes de 
cartão de crédito

Ação contou com a participação 
de policiais militares do Paraná e 

de Ourinhos/SP

Uma ação conjunta entre 
as equipes da Polícia 
Militar paranaense e PM 
paulista culminou na 
prisão de dois estelionatá-
rios que aplicavam golpes 
de cartão de crédito nas 
vítimas. A ocorrência foi 
registrada na última sex-
ta-feira (29).
De acordo com informa-
ções da PM, a equipe rece-
beu um chamado onde 
uma mulher relatava ter 
sido vítima de um golpe e 
que um indivíduo estaria 
indo até sua residência 
para buscar seu cartão de 
crédito. Com isso, os poli-
ciais foram até o endereço 
informado para averiguar 
a situação. 
Em contato com a solici-
tante essa passou a relatar 
que recebeu uma ligação 
onde uma pessoa lhe disse 
que alguém teria utilizado 
seu cartão de crédito para 
realizar uma compra e, em 
seguida, solicitou que ela 
entrasse em contato com 
um número de telefone 
0800 que seria da central 
de atendimento. Ao ligar, 
a vítima confirmou seus 
dados pessoais além do 
número e senha do cartão. 
Porém, a mulher descon-
fiou da situação após a 
atendente lhe dizer para 
colocar o cartão em um 
envelope, pois o mesmo 
seria recolhido por um 
funcionário da opera-
dora. Nesse momento, 
a mulher resolveu ligar 
para gerente do seu banco 
e foi orientada a procurar 
a polícia. 
Na sequência, os policiais 

conseguiram abordar o 
suposto funcionário da 
empresa que iria coletar 
o cartão. O jovem de 25 
anos foi identificado como 
morador do município de 
São Bernardo do Campo/
SP e ao ser indagado 
sobre a situação disse aos 
policiais que havia sido 
contratado para fazer 
coleta de documentos. 
Ao verificar o celular 
do suspeito, os agentes 
encontraram conversas 
do suposto banco que ele 
representaria, além de 
imagens que ajudaram a 
identificar outra vítima 
que estava aguardando 
para entregar seu cartão. 
O suspeito acabou confes-
sando a prática do crime 
de estelionato e ainda 
entregou seu comparsa 
a polícia, sendo que o 
mesmo estaria se deslo-
cando para São Paulo. 
Com isso, a informação 
foi repassada a Agência 
Local de Inteligência de 
Ourinhos que conseguiu 
identificar o indivíduo, de 
21 anos, que foi abordado 
pela equipe paulista já 
dentro do ônibus. Em 
sua bagagem, os policiais 
encontraram 11 máquinas 
e três cartões de vítimas. 
Frente aos fatos, a dupla 
foi presa sendo um indi-
víduo encaminhado à 
delegacia da Polícia Civil 
de Ourinhos e o outro 
para delegacia de Santo 
Antônio da Platina para 
que fossem tomadas as 
providências cabíveis ao 
caso. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital de Pregão Eletrônico nº 31/2020.
Processo nº 37/2020.

Objeto: Formação de Registro de Preços para futuras 
e eventuais aquisições de material permanente para 
atender as necessidades da secretaria municipal de 
meio ambiente.

Local: www.bllcompras.org.br

Recebimento das Propostas: A partir 08hrs00min. do 
dia 04/06/2020 até às 17hrs30min. do dia 18/06/2020.

Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08hrs-
00min. até às 08hrs30 min. do dia 19/06/2020.

Início da Sessão de Disputa de Preços: 09hrs00min. 
do dia 19/06/2020.

Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).
Informações e Retirada do Edital: Maiores informações 
poderão ser obtidas na Rua Ondina Bueno Siqueira, 
nº 180 - Centro Cívico, Arapoti, Paraná, telefones: 
(43) 3512-3000/3001, no horário das 08h00min às 
11h30min e das 13h00min às 17h30min / site: www.
arapoti.pr.gov.br / email: licitacao@arapoti.pr.gov.

Data Edital: 02/06/2020.
Luciano Aguiar Rocha
Pregoeiro

           TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 140/2020, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 
8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
INEXIGIBILIDADE Nº 005/2017-FMS
PROCESSO Nº 082/2017-FMS

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

CONTRATANTE:  O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pela sua Secretaria Municipal de Saúde, entidade 
de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 09.277.712/0001-27, situada na Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 
180, neste ato representado pelo Presidente o Senhor MARCIO DE CARVALHO MARTINS, brasileiro, portador 
da Carteira de Identidade/RG nº 7.154.031-6 e inscrito no CPF/MF 942.843.349-72, residente e domiciliado 
em Arapoti – PR.

CONTRATADA: A empresa TORTATO, MOROSINI E MISSIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ/
MF nº 29.288.615/0001-47, com sede administrativa na Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, nº 2600, Bairro 
Mossunguê, Curitiba/PR, neste ato representada por VIVIAN MISSIMA JECOHTI, brasileira, portadora do RG 
12.427.102-9 SESP/PR, e inscrita no CPF/MF sob número 046.499.989-80.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
O presente Termo tem por objetivo o credenciamento no lote 2,3,5 e 6, no processo licitatório supramencio-
nado, referente aos lotes conforme descrito abaixo:

Lote Descrição: CH
Quant.:
Mês

Valor Unitário 
(R$)

Valor corres-
pondente ao 
período:

2

Médico plantonista 
para atendimento no 
Hospital Municipal/
Pronto Atendimento

12 horas se-
manais

6 1.385,36 Semana

3

Médico plantonista 
para atendimento no 
Hospital Municipal/
Pronto Atendimento

12 horas se-
manais em 
f i na i s  de 
semana e 
feriados

4 1.523,89 Semana

5

Médico Clínico Ge-
ral e/ou Médico com 
especialidade em 
Urgência e Emer-
gência para transfe-
rência de pacientes 
em situação de risco

1 viagem até 
160 Km

4 735,59 Viagem

6

Médico Clínico Ge-
ral e/ou Médico com 
especialidade em 
Urgência e Emer-
gência para transfe-
rência de pacientes 
em situação de risco

1 v iagem 
ac ima de 
160Km

4 980,78 Viagem

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
As fiscalizações dos serviços prestados serão feitos pela servidora Aline Esteves Turkiwcz, Enfermeiro 
II, matrícula nº 4224, especialmente designado na forma do artigo 67, da Lei nº 8.666, de 21.06.93.
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato Original a que se refere o presente Termo Aditivo.
Arapoti, em 02 de Junho de 2020.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MARCIO DE CARVALHO MAR-
TINS
-CONTRATANTE-

TORTATO, MOROSINI E MISSIMA 
SERVIÇOS MEDICOS LTDA 
VIVIAN MISSIMA JECOHTI 
-CONTRATADA-

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / CONTATO (43) 3512-3159 / 3032 
/ 3033 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO
AVISO DE LICITAÇÃO REMARCADA

Edital de Pregão Eletrônico nº 72/2019.
Processo nº 80/2019.
A Prefeitura Municipal de Arapoti, por meio da Comis-
são de Licitação, comunica a quem possa interessar 
que a licitação na modalidade de Pregão Eletrônico 
nº 72/2019, com a finalidade de aquisição de um veí-
culo hatch motorização mínima 1.0 para atender as 
necessidades da secretaria municipal de Assistência 
Social, foi declarado DESERTO, ficando remarcada 
a sessão para o dia informado abaixo.

Local: www.bll.org.br
O Edital e todas as informações pertinentes ao mesmo 
estão disponíveis no sítio: www.arapoti.pr.gov.br ou se 
preferir, a empresa interessada poderá solicitar o edital 
pelo e-mail: licitacao@arapoti.pr.gov.br.

Recebimento das Propostas: Até as 17h30min do dia 
18/06/2020.
Abertura e Julgamento das Propostas: das 13h00min 
até as 13h30min do dia 19/06/2020.

Início da Sessão de Disputa de Preços: 13h00min do 
dia 19/06/2020.
Arapoti, 02 de junho de 2020.

ARAPOTI
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                  TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 139/2020, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 
8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
INEXIGIBILIDADE Nº 005/2017-FMS
PROCESSO Nº 082/2017-FMS

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

CONTRATANTE:  O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pela sua Secretaria Municipal de Saúde, entidade 
de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 09.277.712/0001-27, situada na Rua Ondina Bueno Siqueira, 
nº 180, neste ato representado pelo Presidente o Senhor MARCIO DE CARVALHO MARTINS, brasileiro, 
portador da Carteira de Identidade/RG nº 7.154.031-6 e inscrito no CPF/MF 942.843.349-72, residente e 
domiciliado em Arapoti – PR.

CONTRATADA: A empresa KENNYA H. DE CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, CNPJ 37.131.822/0001-
11, com sede à Rua Vergilio Cantele, nº 197, Bairro Barigui, Araucária/PR, neste ato representada por KENNYA 
HENRIQUETA DE CARVALHO, brasileira, portadora do RG 12953426-5 SESP/PR, e inscrita no CPF/MF sob 
número 098.271.239-12.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
O presente Termo tem por objetivo o credenciamento no lote 04, no processo licitatório supramencionado, 
referente aos lotes conforme descrito abaixo:

Lote Descrição: CH
Quant.:
Mês

Valor Unitário 
(R$)

4

Médico Clínico Geral e/ou Médico 
com especialidade em Urgência 
e Emergência para atendimento 
emergencial (quando solicitado).

1 chamado 8 196,15

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
As fiscalizações dos serviços prestados serão feitos pela servidora Aline Esteves Turkiwcz, Enfermeiro 
II, matrícula nº 4224, especialmente designado na forma do artigo 67, da Lei nº 8.666, de 21.06.93.
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato Original a que se refere o presente Termo Aditivo.
Arapoti, em 02 de Junho de 2020.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MARCIO DE CARVALHO MARTINS

-CONTRATANTE-

KENNYA H. DE CARVALHO SERVIÇOS 
MEDICOS KENNYA HENRIQUETA DE 

CARVALHO
-CONTRATADA-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020
O Pregoeiro do Município Sr. Walderlei Leme Fernandes e a Equipe de Apoio devidamente nomeados através da Portaria nº 01/2020 de 16/01/2020,  não havendo 
nenhuma interposição de recurso por parte das licitantes, torna público a ADJUDICAÇÃO do Processo Licitatório Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020, 
para à Aquisição de Veículos tipo passeio utilitário, ano 2020 modelo 2020, 0Km, para atender as necessidades dos departamentos da Administração Municipal, de 
acordo com as descrições constantes do Memorial Descritivo (ANEXO I), de acordo com a solicitação feita pelos Departamentos Municipal de Saúde, Departamento 
Municipal de Educação e pelo Executivo Municipal/Gabinete do Prefeito. Declaradas vencedoras do certame as Empresas como segue:
Empresa Samp Auto Veículos Ltda, CNPJ nº 78.066.800/0001-00. 

Item Quant Unid Descrição do Veiculo Marca Valor
01 01 Unid. Veículo automotor zero quilometro, com as características mínimas: 

Cabine Dupla: Motorização 1.4 Totalflex/Potência 88cv (etanol) / 85cv (gasolina), Câm-
bio Manual de 5 Marchas / Tração Dianteira - Veículo com todos os equipamentos de 
segurança exigidos pelo CONTRAN. 12 meses de garantia sem limite de quilometra-
gem. Observação: apresentar folder do veículo proposto; onde caracteriza o veículo 
ofertado com dados técnicos opcionais e acessórios originais do fabricante. Forma 
de pagamento, conforme especificação no edital. O veículo adquirido devera obriga-
toriamente fazer constar nas portas laterais e parte traseira as informações a serem 
enviadas posteriormente pelo Setor Requisitante.

Fiat Strada Freedom 
CD

78.300,00

03 01 Unid. Veículo automotor, de passageiros (automóvel) tipo sedan 0km, ano e modelo 2020/2020, 
com as características mínimas a seguir: 4 portas, motor 1.4, bicombustível, potência 
mínima 100cv, número de marchas 05 a frente e 01 a ré, Veículo com todos os equi-
pamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN. 12 meses de garantia sem limite de 
quilometragem. Observação: apresentar folder do veículo proposto; onde caracteriza 
o veículo ofertado com dados técnicos opcionais e acessórios originais do fabricante. 
Forma de pagamento, conforme especificação no edital. O veículo adquirido devera 
obrigatoriamente fazer constar nas portas laterais e parte traseira as informações a 
serem enviadas posteriormente pelo Setor Requisitante.

Fiat Grand Siena At-
tractive

60.000,00

JUNDIAÍ DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITA-
RARÉ – PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2020

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de 
Santana do Itararé, Estado do Paraná, o PREGÃO 
PRESENCIAL N° 015/2020, TIPO MENOR PREÇO, 
que trata da Contratação de empresa especializada 
para o Fornecimento de (01) Link dedicado full de 
800 megas, com entrega em fibra óptica com no 
mínimo 256 ip´s validos por 12 meses e Contra-
tação de empresa especializada para o Serviço 
de manutenção da internet gratuita do Município, 
Conforme anexo do edital. O credenciamento dos 
representantes das empresas interessadas será no 
dia 18/06/2020, até as 08:45 horas e a abertura da 
sessão pública com recebimento dos envelopes com 
“ proposta de preços”, “documentos de habilitação’’ e 
abertura de envelopes de “proposta de preços”, dia 
18/06/2020, às 09:00 horas. O edital em inteiro teor 
estará a disposição dos interessados, de segunda  
à sexta-feira das 08:00 horas às 11:00 horas e das 
13:00 horas às 17:00 horas, na Praça Frei Mathias 
de Gênova, 184, Centro, CEP 84970-000, Município 
de Santana do Itararé Telefone (43) 3526 1458 / 
3526 1459, ramal 202. 

JOAS FERRAZ MICHETTI
PREFEITO MUNICIPAL

SANTANA DO  ITARARÉ
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04 01 Unid. Veículo automotor zero quilometro, tipo passeio utilitário, ano/modelo 2020/2020, com 
as características mínimas, como segue: capacidade para 05 passageiros, incluindo 
o motorista, 04 portas, cor Branco, equipado com motor igual ou superior a 80cv, 
Freios. Veículo com todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN. 
12 meses de garantia sem limite de quilometragem. Observação: apresentar folder do 
veículo proposto; onde caracteriza o veículo ofertado com dados técnicos opcionais e 
acessórios originais do fabricante. Forma de pagamento, conforme especificação no 
edital. O veículo adquirido devera obrigatoriamente fazer constar nas portas laterais e 
parte traseira as informações a serem enviadas posteriormente pelo Setor Requisitante.

Fiat/Uno Attractive 47.800,00

Empresa Ouricar Ourinhos Veículos de Peças Ltda, CNPJ nº 53.386.306/0001-94. 
Item Quant Unid Descrição do Veiculo Marca Valor
02 01 Unid. Veículo automotor zero quilometro, tipo passeio utilitário, ano/modelo 2020/2020, com 

as características mínimas como capacidade para 07 passageiros, cor Branco, equipado 
com motor igual ou superior a 106cv. Com todos os equipamentos de segurança exigi-
dos pelo CONTRAN. 12 meses de garantia sem limite de quilometragem. Observação: 
apresentar folder do veículo proposto; onde caracteriza o veículo ofertado com dados 
técnicos opcionais e acessórios originais do fabricante. Forma de pagamento, conforme 
especificação no edital O veículo adquirido devera obrigatoriamente fazer constar nas 
portas laterais e parte traseira as informações a serem enviadas posteriormente pelo 
Setor Requisitante.

Chevrolet / Spim 1.80 
Premier 

91.500,00

05 01 Unid. Veículo automotor, de passageiros (automóvel) tipo sedan 0km, ano e modelo 2020/2020, 
com as características mínimas a seguir: 4 portas, motor 1.0 – Turbo, bicombustível, 
potência mínima 116cv, número de marchas 05 a frente e 01 a ré, com todos os equi-
pamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN. 12 meses de garantia sem limite de 
quilometragem. Observação: apresentar folder do veículo ofertado; onde caracteriza 
o veículo ofertado com dados técnicos opcionais e acessórios originais do fabricante. 
Forma de pagamento, conforme edital 

Chevrolet / Onix Plus 
LTZ 1.0 Turbo

67.800,00

Perfazendo o valor total para todos os itens de R$ 345.400,00 (trezentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos reais)
Diante do disposto, nos termos descritos no edital de licitação, atendendo assim as necessidades da administração. 
Assim sendo, ficando as proponentes acima citadas vencedoras do certame e sugere à autoridade superior a homologação do presente Pregão Presencial nº 02/2020.
Jundiaí do Sul- PR, 02 de junho de 2020.
Walderlei Leme Fernandes
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020
Homologo a decisão do senhor Pregoeiro do Município Sr. Walderlei Leme Fernandes e a Equipe de Apoio devidamente nomeados através da Portaria nº 01/2020 
de 16/01/2020, não havendo nenhuma interposição de recurso por parte das licitantes, torna público a ADJUDICAÇÃO do Processo Licitatório Modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 02/2020, para à Aquisição de Veículos tipo passeio utilitário, ano 2020 modelo 2020, 0Km, para atender as necessidades dos departamentos da 
Administração Municipal, de acordo com as descrições constantes do Memorial Descritivo (ANEXO I), de acordo com a solicitação feita pelos Departamentos Municipal 
de Saúde, Departamento Municipal de Educação e pelo Executivo Municipal/Gabinete do Prefeito. Declaradas vencedoras do certame as Empresas como segue:
Empresa Samp Auto Veículos Ltda, CNPJ nº 78.066.800/0001-00. 

Item Quant Unid Descrição do Veiculo Marca Valor
01 01 Unid. Veículo automotor zero quilometro, com as características mínimas: 

Cabine Dupla: Motorização 1.4 Totalflex/Potência 88cv (etanol) / 85cv (gasolina), Câmbio 
Manual de 5 Marchas / Tração Dianteira - Veículo com todos os equipamentos de se-
gurança exigidos pelo CONTRAN. 12 meses de garantia sem limite de quilometragem. 
Observação: apresentar folder do veículo proposto; onde caracteriza o veículo ofertado 
com dados técnicos opcionais e acessórios originais do fabricante. Forma de pagamento, 
conforme especificação no edital. O veículo adquirido devera obrigatoriamente fazer 
constar nas portas laterais e parte traseira as informações a serem enviadas posterior-
mente pelo Setor Requisitante.

Fiat Strada Freedom 
CD

78.300,00

03 01 Unid. Veículo automotor, de passageiros (automóvel) tipo sedan 0km, ano e modelo 2020/2020, 
com as características mínimas a seguir: 4 portas, motor 1.4, bicombustível, potência 
mínima 100cv, número de marchas 05 a frente e 01 a ré, Veículo com todos os equi-
pamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN. 12 meses de garantia sem limite de 
quilometragem. Observação: apresentar folder do veículo proposto; onde caracteriza 
o veículo ofertado com dados técnicos opcionais e acessórios originais do fabricante. 
Forma de pagamento, conforme especificação no edital. O veículo adquirido devera 
obrigatoriamente fazer constar nas portas laterais e parte traseira as informações a 
serem enviadas posteriormente pelo Setor Requisitante.

Fiat Grand Siena At-
tractive

60.000,00

04 01 Unid. Veículo automotor zero quilometro, tipo passeio utilitário, ano/modelo 2020/2020, com 
as características mínimas, como segue: capacidade para 05 passageiros, incluindo o 
motorista, 04 portas, cor Branco, equipado com motor igual ou superior a 80cv, Freios. 
Veículo com todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN. 12 meses 
de garantia sem limite de quilometragem. Observação: apresentar folder do veículo pro-
posto; onde caracteriza o veículo ofertado com dados técnicos opcionais e acessórios 
originais do fabricante. Forma de pagamento, conforme especificação no edital. O veículo 
adquirido devera obrigatoriamente fazer constar nas portas laterais e parte traseira as 
informações a serem enviadas posteriormente pelo Setor Requisitante.

Fiat/Uno Attractive 47.800,00

Empresa Ouricar Ourinhos Veículos de Peças Ltda, CNPJ nº 53.386.306/0001-94. 
Item Quant Unid Descrição do Veiculo Marca Valor
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02 01 Unid. Veículo automotor zero quilometro, tipo passeio utilitário, ano/modelo 2020/2020, com 
as características mínimas como capacidade para 07 passageiros, cor Branco, equipado 
com motor igual ou superior a 106cv. Com todos os equipamentos de segurança exigi-
dos pelo CONTRAN. 12 meses de garantia sem limite de quilometragem. Observação: 
apresentar folder do veículo proposto; onde caracteriza o veículo ofertado com dados 
técnicos opcionais e acessórios originais do fabricante. Forma de pagamento, conforme 
especificação no edital O veículo adquirido devera obrigatoriamente fazer constar nas 
portas laterais e parte traseira as informações a serem enviadas posteriormente pelo 
Setor Requisitante.

Chevrolet / Spim 1.80 
Premier 

91.500,00

05 01 Unid. Veículo automotor, de passageiros (automóvel) tipo sedan 0km, ano e modelo 2020/2020, 
com as características mínimas a seguir: 4 portas, motor 1.0 – Turbo, bicombustível, 
potência mínima 116cv, número de marchas 05 a frente e 01 a ré, com todos os equi-
pamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN. 12 meses de garantia sem limite de 
quilometragem. Observação: apresentar folder do veículo ofertado; onde caracteriza 
o veículo ofertado com dados técnicos opcionais e acessórios originais do fabricante. 
Forma de pagamento, conforme edital 

Chevrolet / Onix Plus 
LTZ 1.0 Turbo

67.800,00

Perfazendo o valor total para todos os itens de R$ 345.400,00 (trezentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos reais)
Diante do disposto, nos termos descritos no edital de licitação, atendendo assim as necessidades da administração. 
Assim sendo, ficando as proponentes acima citadas vencedoras do certame do presente Pregão Presencial nº 02/2020.
Jundiaí do Sul- PR, 02 de junho de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
EXTRATO 
TERMO ADITIVO
Termo de Permissão de Uso de Espaço Publico n°: 17/2019-PMA. Chamamento 
Público - Inexigibilidade n.º 03/2019 - PMA
Permitente: Prefeitura Municipal de Arapoti.
Permissionária: Rosilda de Fátima Alves da Silva.
Objeto: O objeto do aditivo contratual a prorrogação do prazo de execução 
para mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 27/04/2020, estendendo-se até 
26/04/2021, conforme Art. 57, § 1º, da Lei Federal 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Termo 
Original a que se refere o presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 26/04/2020.

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 
TERMO ADITIVO
Termo de Permissão de Uso de Espaço Publico n°: 02/2019-PMA. Chamamento 
Público - Inexigibilidade n.º 03/2019 - PMA
Permitente: Prefeitura Municipal de Arapoti.
Permissionária: Wesley Moraes da Silva.
Objeto: O objeto do aditivo contratual a prorrogação do prazo de execução 
para mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 11/05/2020, estendendo-se até 
10/05/2021, conforme Art. 57, § 1º, da Lei Federal 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Termo 
Original a que se refere o presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 10/05/2020.

ARAPOTI
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 01/2020 - Contrato Nº: 172/2019
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: RODRIGO TOLEDO DOS SANTOS 
10106886932
Vigência.......: Início: 27/05/2020 Término: 27/11/2020
Licitação......: Concorrência para Alienação Nº.: 
3/2019
Objeto..........: Fica prorrogado o prazo de vigência 
do presente contrato,
passando de 27 de maio de 2020 para 27 de no-
vembro de 2020, ficando
então alterada a cláusula segunda do referido 
contrato.
Pinhalão, 27 de maio de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 02/2020 - Contrato Nº: 168/2019
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: MAINARDES CONSTRUCOES, 
LOCACOES E
PRESTACAO DE SER
Vigência.......: Início: 27/05/2020 Término: 27/11/2020
Licitação......: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. 
Engenharia Nº.: 5/2019
Recursos.....: Dotação: 1.042.4.4.90.51.00.00.00.00 
(81) 
Objeto..........: Fica prorrogado o prazo de vigência 
do presente contrato,
passando de 27 de maio de 2020 para 27 de no-
vembro de 2020, ficando
então alterada a cláusula segunda do referido 
contrato.
Pinhalão, 27 de maio de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 04/2020 - Contrato Nº: 55/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: ER COMERCIO ASSISTENCIA TEC-
NICA E CALIBRACAO LTDA
Valor............: 1.145,31 (um mil cento e quarenta e 
cinco reais e trinta e um centavos)
Vigência.......: Início: 29/05/2020 Término: 29/05/2021
Licitação......: Dispensa de Licitação p/ Compras e 
Serviços Nº.: 5/2018
Recursos.....: Dotação: 2.032.3.3.90.39.00.00.00.00 
(304)
Objeto..........: Fica prorrogado o prazo de vigência 
do presente contrato,
passando de 29 de maio de 2020 para 29 de maio 
de 2021, ficando então
alterada a cláusula segunda do referido contrato.
Fica acrescido ao contrato, por conta do presente 
aditivo, o valor de R$
1.145,31 (mil cento e quarenta e cinco reais e trinta 
e um centavos).
Fica inserida a seguinte Despesa ao contrato:
304 - 3.3.90.39.17.00.00.00
Pinhalão, 29 de maio de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 66/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: A. C. FERRAZ DE MORAES
Valor............: 18.674,03 (dezoito mil seiscentos e 
setenta e quatro reais e
três centavos)
Vigência.......: Início: 02/06/2020 Término: 02/09/2020
Licitação......: Dispensa de Licitação p/ Obras e Serv. 
Engenharia Nº.:
23/2020
Recursos.....: Dotação: 2.016.3.3.90.39.00.00.00.00 
(88) 
Objeto..........: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
DE MURO EM
ALVENARIA E CALÇADA EM CONCRETO NO 
CEMITÉRIO MUNICIPAL
LOCALIZADO NO DISTRITO DA LAVRINHA.
Pinhalão, 2 de Junho de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 67/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODON-
TOLOGICOS LTDA
Valor............: 7.300,00 (sete mil e trezentos reais)
Vigência.......: Início: 02/06/2020 Término: 02/09/2020
Licitação......: Dispensa de Licitação p/ Compras e 
Serviços Nº.: 24/2020
Recursos.....: Dotação: 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 
(557)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE TESTE 
IGM / IGG COVID -
19 COM 25 UNIDADES CADA DESTINADAS A 
SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE PA-
CIENTES
PORTADORES DO CORONAVÍRUS.
Pinhalão, 2 de Junho de 2020

PINHALÃO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
005/2020 – Pregão Presencial nº 05/2020
Contratante: Município de Salto do Itararé/PR
Contratada: IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 03.805.667/0001-50
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUI-
SIÇÃO PNEUS PARA MAQUINARIO E CAMINHOES 
DO SETOR RODOVIARIO, descritos no Anexo I do 
Edital PP nº 05/2020.
Valor: R$ 67.540,00 (sessenta e sete mil quinhentos 
quarenta reais).
Vigência: 12 meses.
Data de Assinatura: 18/03/2020.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
008/2020 – Pregão Presencial nº 03/2020
Contratante: Município de Salto do Itararé/PR
Contratada: ISIS B. VIDAL - GRAFICA - EIRELI
CNPJ: 22.340.538/0001-88
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, descritos no 
Anexo I do Edital PP nº 03/2020.
Valor: R$ 26.854,90 (vinte e seis mil oitocentos e 
cinquenta e quatro reais e noventa centavos).
Vigência: 12 meses.
Data de Assinatura: 10/03/2020.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
008/2020 – Pregão Presencial nº 04/2020
Contratante: Município de Salto do Itararé/PR
Contratada: FABIO FERNANDO DE SOUZA GRA-
FICA
CNPJ: 96.573.985/0001-13
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, descritos no 
Anexo I do Edital PP nº 03/2020.
Valor: R$ 48.410,45 (quarenta e oito mil e quatrocentos 
e dez reais e quarenta e cinco centavos).
Vigência: 12 meses.
Data de Assinatura: 10/03/2020.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
005/2020 – Pregão Presencial nº 06/2020
Contratante: Município de Salto do Itararé/PR
Contratada: PREMIUM PNEUS EIRELI
CNPJ: 33.054.804/00001-03
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUI-
SIÇÃO PNEUS PARA MAQUINARIO E CAMINHOES 
DO SETOR RODOVIARIO, descritos no Anexo I do 
Edital PP nº 05/2020.
Valor: R$ 111.000,00 (cento e onze mil reais).
Vigência: 12 meses.
Data de Assinatura: 18/03/2020.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
007/2020 – Pregão Presencial nº 04/2020
Contratante: Município de Salto do Itararé/PR
Contratada: GRAFICA E EDITORA VALENTE FAR-
TURA LTDA
CNPJ: 02.364.672/0001-01
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO PAPEL SULFITE PARA OS SETORES 
DO MUNICIPIO, descritos no Anexo I do Edital PP 
nº 04/2020.
Valor: R$ 23.850,00 (vinte e três mil oitocentos e 
cinquenta reais).
Vigência: 12 meses.
Data de Assinatura: 08/04/2020.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
002/2020 – Pregão Presencial nº 02/2020
Contratante: Município de Salto do Itararé/PR
Contratada: ELEUTERIOAPARECIDO DE SOUZA 
ME
CNPJ: 81.238.297/0001-20
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUI-
SIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS 
DE LIMPEZA, E COPA E COZINHA PARA CRAS 
E ASSISTENCIA SOCIAL, descritos no Anexo I do 
Edital PP nº 02/2020.
Valor: R$ 29.730,00 (vinte e nove mil setecentos e 
trinta reais).
Vigência: 12 meses.
Data de Assinatura: 10/03/2020.

SALTO DO ITARARÉ
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
001/2020 – Pregão Presencial nº 02/2020
Contratante: Município de Salto do Itararé/PR
Contratada: ELEUTERIOAPARECIDO DE SOUZA 
ME
CNPJ: 81.238.297/0001-20
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUI-
SIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS 
DE LIMPEZA, E COPA E COZINHA PARA ADMI-
NISTRAÇÃO PUBLICA E BARRACÃO, descritos 
no Anexo I do Edital PP nº 02/2020.
Valor: R$ 71.688,50 (setenta e um mil seiscentos e 
oitenta e oito reais e cinquenta centavos).
Vigência: 12 meses.
Data de Assinatura: 07/02/2020.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e atos preceden-
tes, face aos autos do presente Processo Licitatório, 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL 003/2020 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAUDE, HOMOLOGO o procedi-
mento licitatório, com fundamento no Inciso VI, do 
art. 43, da Lei nº 8.666/93.
Salto do Itararé, 17 de Março de 2020.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e atos preceden-
tes, face aos autos do presente Processo Licitatório, 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL 002/2020 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 
DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE 
LIMPEZA, E COPA E COZINHA PARA CRAS E AS-
SISTENCIA SOCIAL, HOMOLOGO o procedimento 
licitatório, com fundamento no Inciso VI, do art. 43, 
da Lei nº 8.666/93.
Salto do Itararé, 09 de Março de 2020.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e atos preceden-
tes, face aos autos do presente Processo Licitatório, 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL 001/2020 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 
DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE 
LIMPEZA, E COPA E COZINHA PARA ADMINIS-
TRAÇÃO PUBLICA E BARRACÃO, HOMOLOGO o 
procedimento licitatório, com fundamento no Inciso 
VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93.
Salto do Itararé, 06 de Fevereiro de 2020.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e atos preceden-
tes, face aos autos do presente Processo Licitatório, 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL 005/2020 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 
PNEUS PARA MAQUINARIO E CAMINHOES DO 
SETOR RODOVIARIO, HOMOLOGO o procedimento 
licitatório, com fundamento no Inciso VI, do art. 43, 
da Lei nº 8.666/93.
Salto do Itararé, 08 de Abril de 2020.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e atos preceden-
tes, face aos autos do presente Processo Licitatório, 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL 004/2020 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 
PAPEL SULFITE PARA OS SETORES DO MUNI-
CIPIO, HOMOLOGO o procedimento licitatório, com 
fundamento no Inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93.
Salto do Itararé, 17 de Março de 2020.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SALTO DO ITARARÉ

Aumenta o número de casos de corona 
vírus em Arapoti e Jaguariaíva COVID-19

Os municípios de 
Arapoti e Jaguariaíva tive-
ram um salto no número de 
casos do novo coronavírus 
de acordo com boletins 
divulgados pelas secreta-
rias municipais de Saúde 
nesta segunda-feira (1). 
Um dia após ser confirmado 
o primeiro caso da doença 
no município, a secretaria 
municipal da Saúde de 
Arapoti divulgou a incidên-
cia de dois novos pacien-
tes que tiveram o vírus 
confirmado. Com isso, a 
cidade chega a três casos 
de Covid-19. Além disso, 
o boletim epidemiológico 
da prefeitura aponta 40 
pessoas que apresentaram 
sintomas gripais e seguem 
sendo monitoradas. 
O secretário de Saúde, 
Márcio de Carvalho Mar-
tins, informou que os novos 
casos são de pessoas que 
tiveram contato com o 

caminhoneiro de 52 anos, 
primeiro paciente do muni-
cípio que teve a doença 
confirmada. Ele segue 

internado no Hospital 
Regional de Ponta Grossa. 
Já em Jaguariaíva, a secre-
taria municipal de Saúde 

confirmou em boletim 
epidemiológico quatro 
novos pacientes infectados 
com a doença no muni-

cípio. Ainda de acordo 
com o comunicado, estas 
pessoas já vinham sendo 
monitoradas. Com isso, a 
cidade chega a marca de 
13 casos confirmados com 
dois pacientes curados e 
um óbito. 
Com isso, no momento 
dez pessoas seguem com 
a doença e estão sendo 
monitoradas pelas autori-
dades de Saúde e em isola-
mento domiciliar. O bole-
tim ainda aponta outras 
22 pessoas com sintomas 
da doença que seguem iso-
ladas e em monitoramento 
aguardando resultados de 
exames.
Já em Sengés e Piraí do 
Sul, municípios próximos 
a Jaguariaíva, não apa-
recem na lista do boletim 
epidemiológico do corona-
vírus divulgado pela SESA 
(Secretaria de Estado da 
Saúde). 

Da Redação
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[NORTE PIONEIRO]

NRE lança campanha para arrecadar 
celulares para alunos de familias carentes
Devido a pandemia do novo coronavírus, aulas estão suspensas e são transmitidas 

online, mas muitos estudantes não têm aparelhos para acompanhar os estudos

O Núcleo Regional de Edu-
cação de Cornélio Procópio 
lançou uma campanha 
para arrecadar celulares 
para estudantes de famílias 
carentes. Devido a pande-
mia do novo coronavírus, 
as aulas foram suspensas 
e o ensino tem sido reali-
zado online, porém, alguns 
alunos não têm apare-
lhos e não conseguem dar 
sequência aos estudos. 
De acordo com dados do 
Governo do Estado, desde 
que as aulas presenciais 
foram suspensas e houve 
o início do ensino por 
meio virtuais, cerca de um 
milhão de alunos de escolas 
estaduais de todo o Paraná 
tem utilizado material 
de apoio disponibilizado 

pelas escolas, canais na 
TV aberta, plataformas 
online e o aplicativo Aula 
Paraná para acompanhar 
as matérias. 
Apesar de serem disponibi-
lizadas mais de uma alter-
nativa para que os alunos 
estudem, os órgãos de edu-
cação explicam que todas 
as ferramentas são impor-
tantes para o processo de 
aprendizagem uma vez que 
uma complementa a outra. 
Devido a desigualdade 
social em todo o país, o 
Ensino a Distância acaba 
não atendendo completa-
mente todos os estudantes. 
“Não tenho celular. Por 
isso, realizo as atividades 
impressas que pego na 
escola de 15 em 15 dias. Se 

eu tivesse um celular, ia 
facilitar os meus estudos 
durante esse tempo de 
pandemia”, afirmou o estu-
dante Luan Felipe Tomás.
Segundo dados do NRE de 
Cornélio Procópio, apenas 
na listagem de alunos que 
fazem parte do Núcleo 
cerca de três mil estudantes 
não tem um aparelho celu-
lar ou smartphone para 
acessar as plataformas 
digitais de ensino. 
Diante da situação, a chefe 
do NRE de Cornélio, Ana 
Paula Machado, criou a 
campanha “Toque o Seu 
Coração” com o objetivo de 
arrecadar aparelhos celu-
lares para serem doados 
aos alunos que precisam 
e dar condições para que 

eles possam estudar. Até 
o momento, a campanha 
já angariou 20 aparelhos, 
mas a meta é chegar aos 
500. “Nós estamos fazendo 
todo o suporte para tornar 
a vida desse aluno mais 
fácil”, afirmou Ana Paula.
A técnica pedagógica Maria 
Helena Mattos deu exemplo 
e doou um celular que não 
estava utilizando para um 
aluno. “Tem muitas pes-
soas que têm um celular na 
gaveta em casa. E a gente 
tem condições, às vezes, é 
um probleminha tão sim-
ples que dá para consertar 
com baixo custo. Então, por 
que não doar? Isso não é um 
ato de amor?”, disse Maria 
Helena.
As doações podem ser rea-

lizadas no Nucleo Regional 
de Educação de Cornélio 
Procópio situado a Av. Minas 
Gerais, 453, Cornélio Procópio 
- PR, 86300-000. O contato 
também pode ser feito através 
do número (43) 3520-5101.
Ao todo, o NRE de Cor-
nélio atende as cidades 
de Assaí, Bandeirantes, 
Congonhinhas, Corné-
lio Procópio, Itambaracá, 
Jataizinho, Leópolis, Nova 
América da Colina, Nova 
Fátima, Nova Santa Bár-
bara, Rancho Alegre, Santa 
Amélia, Santa Cecília do 
Pavão, Santa Mariana, 
Santo Antônio do Paraíso, 
São Jerônimo da Serra, São 
Sebastião da Amoreira, 
Sertaneja e Uraí.
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