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O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais 
e tendo em vista o Parecer Jurídico sobre a Dispensa 
de Licitação n° 25/2020 de 04/06/2020

RESOLVE:

Homologar o certame a favor do proponente: 

FARMACIA VITA FARMA 3 MARIAS LTDA - ME, 
inscrita no CNPJ sob n° 07.182.432/0001-00, da 
cidade de PINHALÃO/PR, vencendo o único item, 
perfazendo o valor total de R$ 3.500,00 (três mil e 
quinhentos reais).
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão

Em 05 de junho de 2020.

SERGIO INÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

PINHALÃO

 

 Poder Legislativo de Salto do Itararé 
 Câmara Municipal “Vereador Roberto José de Sene” 

 
 

Extrato de Rescisão de Contrato. 
 
Processo Licitatório n.º 03/2020. 
Dispensa de Licitação n.º 03/2020. 
Contratante: Câmara Municipal de Salto do Itararé-Pr. 
Contratado: Eleutério Aparecido de Souza - ME 
CNPJ: 81.238.297/0001-20. 
Objeto: Aquisição de Produtos de Copa e Cozinha (gêneros alimentícios), Limpeza 
e Utensílios Domésticos para uso e consumo deste Poder Legislativo Municipal. 
Dotação: 01.001.01.031.0001.2000.33.90.30.00.00 
Data da Rescisão: 05/06/2020. 
 
 

EDITAL N0 26/2020
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 24/06/2020, 
propostas para:
 Objeto da Licitação:

EXTRATO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO 
CONTRATO Nº 035/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ/PR
Contratada: MAINARDES CONSTRUÇÕES, LOCA-
ÇÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXE-
CUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS SEX-
TAVADA DE UMA AREA DE 2.061,11 M², conforme 
especificado no Processo de Licitação Tomada de 
Preço nº 001/2018.
Valores: O valor do acrescido é referente a 4,92% ao 
total contratado, sendo assim o valor de R$ 12.642,12 
(doze mil seiscentos e quarenta e dois reais e doze 
centavos.
Vigência: Inalterada
Execução: Inalterada
Data de Assinatura do Termo Aditivo: 23 de Abril de 
2020

SALTO DO ITARARÉ

CÂMARA DE SALTO DO ITARARÉ

Agrinho contra a dengue
O coronavírus trouxe novos desafios à nossa 

população, mudando hábitos já enraizados em nossa 
cultura e unindo toda sociedade contra um inimigo 
invisível e pouco conhecido.

Mas antes mesmo que os ventos do oriente 
trouxessem essa nova pandemia, já havia por aqui 
outros grandes desafios a serem enfrentados na área de 
saúde, um deles em especial vem vitimando milhares de 
paranaense: a dengue.

A doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti já 
era foco de preocupação do Sistema FAEP/SENAR-PR, 
que trabalhou no programa Agrinho orientações para se 
precaver contra a doença. A partir de junho deste ano, 
o Sistema intensifica esses cuidados por meio de uma 
grande campanha de prevenção contra a dengue, voltada 
principalmente a alunos e professores das redes de 
ensino pública e privada.

A campanha será desenvolvida totalmente 
em formato remoto, utilizando a tecnologia de 
Educação a Distância (EaD) para levar conteúdos 
ligados à prevenção à comunidade escolar e demais 
interessados. O próprio Agrinho, personagem do 
programa educacional do Sistema FAEP/SENAR-PR, 
será o mascote dessa campanha.

Para tornar essa iniciativa ainda mais efetiva, está 
previsto um concurso envolvendo alunos e professores, 
que terá como tema a prevenção contra a dengue. Para 
saber mais acesse o site: www.sistemafaep.org.br

sistemafaep.org.br

Aquisição de recargas de oxigênio destinadas ao 
atendimento das Unidades Básicas de Saúde e uti-
lização nas ambulâncias, 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, 08 de junho de 2020.
Raíssa Pimentel Vilas Boas
       Pregoeira

Editais
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[MUDANÇAS]

Novos secretários tomam 
posse em Jaguariaíva

Cerimônia foi realizada no 
Cine Teatro Valéria Lercy na 
última sexta-feira

A Prefeitura de 
Jaguariaíva empossou na 
quarta-feira (4), no Cine 
Teatro Valéria Luercy, dois 
novos secretários munici-
pais. A professora Erla de 
Mello assumiu o cargo de 
secretária de Educação, 
Cultura e Esporte (Smece) 
e o engenheiro civil Sérgio 
Cruz agora está à frente da 
Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Habitação 
(Smih).
Funcionária de carreira 
e com vasto currículo, 
incluindo especializações 
em Educação Especial, 
Psicopedagogia e Filosofia 

da Educação, além de asses-
soria pedagógica e atuação 
em projetos e conselhos da 
área, a nova secretária de 
Educação, Erla de Mello, 
tem a missão de substi-
tuir a professora Alcione 
Lemos. Ela, que é vice-pre-
feita e liderou a pasta da 
Educação por mais de 10 
anos, deixou o cargo para 
cumprir as determinações 
do calendário eleitoral, 
assim como o secretário 
de Infraestrutura e Habita-
ção, Reginaldo Cheirubim.
O novo secretário Sérgio 
Cruz também tem grande 
conhecimento na área, já 

foi secretário da Smih e tem 
cerca de 30 anos de expe-
riência como engenheiro 
do município, sendo res-
ponsável pelo acompanha-
mento de grandes obras na 
cidade e zona rural.
Durante a cerimônia de 
posse, o prefeito José Slo-
boda agradeceu o compro-
metimento e os resultados 
dos secretários que dei-
xaram o cargo e desejou 
sucesso aos recém-empos-
sados. A professora Alcione 
continua seu trabalho em 
Jaguariaíva como vice-
-prefeita.

Da Assessoria

Da Redação

Prefeita Nerilda anuncia pavimentação do acesso 
ao Distrito Industrial de Arapoti

Obras serão 
realizadas por uma 

empresa terceirizada, 
com investimento de 
mais de R$ 1 milhão

Com alto tráfego de 
veículos no local, principal-
mente do setor empresarial, 
o acesso ao Distrito Indus-
trial de Arapoti ganhará 
pavimentação asfáltica até 
o mês de novembro.
O anúncio foi feito pela pre-
feita do município Nerilda 

Penna, que explicou que 
a obra é um importante 
investimento, já que muitas 
empresas estão instaladas 
ali e há anos o local espera 
pela obra.
“Essa obra é mais um inves-
timento que fazemos na 
estrutura de nossa cidade, 

já que a via dá acesso ao 
Distrito Industrial. Melho-
rando a área, consegui-
remos ofertar condições 
atraentes para que novas 
empresas se instalem lá”, 
explica a prefeita.
A via denominada como 
Avenida Thereza de Souza 

Carneiro, é marginal à PR 
092 e é uma importante liga-
ção a diversas indústrias.
As obras serão realizadas 
por uma empresa terceiri-
zada, com investimento de 
mais de 1 milhão de reais. 
A conclusão está prevista 
para o fim de novembro.

A prefeitura de Ara-
poti começou a preparação 
de ruas do Jardim Alpha-
ville para a implementação 
de pavimentação asfáltica. 
Nesse momento, estão 
sendo feitos os meios-fios 
nas ruas, que serão asfal-
tadas por empresa tercei-
rizada. O material para a 
obra será fornecido pelo 
município, que está reati-
vando sua usina de asfalto.
“Com essa obra procura-
mos melhorar a qualidade 
de vida dos moradores do 

bairro, que não sofrerão 
mais com lama, poeira e 
buracos”, destaca a refeita 
Nerilda Penna.
Receberão a melhoria as 
ruas Bianor Nunes, Fre-
derik Wolters e Jan Jans 
Mulder. O critério utilizado 
para a escolha dos lugares 
contemplados foi a anti-
guidade do bairro. Outras 
localidades também rece-
berão as benfeitorias futu-
ramente conforme crono-
grama pré-estabelecido.

[ALPHAVILLE]

[MELHORIAS]
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MAIS SAÚDE

O governador Ratinho Junior confir-
mou o repasse de R$ 19,9 milhões do 
Fundo Estadual de Saúde para 119 
municípios. Os recursos serão usados 
em compra de veículos para transporte 
sanitário, como ambulâncias, auto-
móveis e vans, e também aquisição de 
equipamentos para as unidades básicas 
de saúde.
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O número de casos 
do novo coronavírus tem 
aumentado nos municí-
pios da região. Apensas 
neste fim de semana, em 
Jaguariaíva, por exemplo, 
houve crescimento de 24% 
na quantidade de pacientes 
infectados. 
Em Jaguariaíva, na última 
sexta-feira (5) a secretaria 
municipal de Saúde havia 
divulgado o boletim infor-
mativo sobre o coronavírus 
no município apontando 19 
pacientes infectados e, na 
manhã desta segunda-feira 
(8) o número subiu para 
25 casos confirmados. O 
número de casos suspeitos 
de um informe para outro 
também subiu de 37 para 44. 
Já o número de casos des-
cartados de variou pouco 
de 14 para 16.
Arapoti também registrou 
aumento no número de 
pacientes com a doença. Na 
sexta-feira, foram aponta-
dos sete casos confirmados 
no município e, na noite do 
sábado (6), o número subiu 
para nove. Já as situações 

sob suspeita eram 17 e neste 
domingo (7) caíram para 
13, sendo descartados dois 
casos. 
Na quarta-feira (3), a pre-
feitura de Ibaiti havia 
divulgado quatro casos 
confirmados da doença 
no município, além de 69 
descartados e dois pacien-
tes recuperados. Já no 
domingo, o novo boletim 
da secretaria municipal de 
Saúde apontou cinco casos 
confirmados da doença com 
quatro sob monitoramento 
e 73 descartados. Vale lem-
brar que o município ficou 
quase 30 dias sem registrar 
novos casos do vírus. 
Com a confirmação de mais 
um caso na manhã desta 
segunda-feira, o municí-
pio de Santo Antônio da 
Platina chegou a marca de 
seis pacientes infectados 
com a doença. O que mais 
preocupa as autoridades 
de Saúde do município é 
que em quatro dias foram 
registradas três novas 
ocorrências da doença na 
cidade. Além disso, o óbito 

de um paciente de 43 anos 
que estava internado e 
veio a óbito é investigado 
para levantar se a causa da 
morte foi a Covid-19.
Na sexta-feira, o bole-
tim informativo da SESA 
(Secretaria de Estado da 
Saúde) mostrava o muni-
cípio de Tomazina com 
seis casos confirmados 
da doença, número que 
subiu para 11 no último 

informativo divulgado 
neste domingo. Já nesta 
segunda-feira, a secreta-
ria municipal de Saúde 
do município confirmou 
mais dois casos e um dos 
menores municípios da 
região chegou a marca de 
13 pacientes com corona-
vírus, sendo que dois já se 
recuperaram. Além disso, 
12 pessoas seguem sob 
monitoramento. 

Em Conselheiro Mairinck, 
na sexta feira haviam cinco 
casos da doença, número 
que subiu para oito neste 
domingo. Já em Siqueira 
Campos, o número de 
pacientes com a Covid-19 
saltou de 11 na sexta-feira 
pra 15 neste domingo. Já 
são quatro óbitos causados 
pela doença no município. 

[EM ALERTA]
Fim de semana tem aumento de casos da Covid-19 

na região e situação volta a preocupar
Da Redação

EM AÇÃO

O Hospital Regional de Telêmaco Borba recebeu o 
primeiro paciente com covid-19. O hospital - com 
40 leitos: 10 leitos de UTI e 30 de enfermaria - está 
em funcionamento 24 horas desde 1º de junho sob 
a gestão da Santa Casa de Misericórdia de Ponta 
Grossa. São 90 trabalhadores, entre profissio-
nais de saúde, limpeza, segurança, jardinagem, 
manutenção, administração.

CRÉDITO 

A Fiep defende que MP aprovada pelo 
governo federal possibilite a chegada 
efetiva dos recursos até as empresas. 
A MP cria o Programa Emergencial de 
Acesso a Crédito e prevê R$ 20 bilhões 
para redução dos riscos assumidos 
pelas instituições financeiras que con-
cedem crédito no país.

CENÁRIO PREOCUPANTE

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), 
está preocupado com o número de casos de 
covid-19 associada a outras doenças típicas da 
estação. "Percebemos que reduziu a velocidade da 
contaminação, mas nos meses de junho e julho, 
deveremos ter um cenário muito complicado, 
em virtude não só da covid-19, como de outras 
doenças típicas de inverno, como a gripe".

ARTICULAÇÃO

Deputados se mobilizam para derrubar o veto do 
presidente Jair Bolsonaro no trecho na lei que 
destinava cerca de R$ 9 bilhões para o combate 
ao coronavírus nos estados e municípios. A lei foi 
resultado da medida provisória que extinguiu o 
Fundo de Reserva Monetária do Banco Central. 
O governo pretende usar o dinheiro para abater 
a dívida pública.  

PORTAS FECHADAS

Segundo a Abrasel e a Abrabar, 30% dos bares e 
restaurantes do Paraná devem fechar as portas por 
causa dos efeitos da pandemia do coronavírus. De 
acordo com a Abrasel, 20 mil restaurantes devem 
encerrar as atividades durante a pandemia. Ao 
todo, o estado tem 60 mil estabelecimentos. Na conta 
da Abrabar, 18 mil dos 60 mil bares devem fechar.
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ARAPOTI

EDITAL N° 21 – EDITAL DE CONTINUAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO N° 01/2019 
PARA OS CARGOS QUE NÃO CONTEMPLAM PROVA PRÁTICA, MANTENDO 
SUSPENSO PARA OS CARGOS DE AGENTE DA DEFESA CIVIL, MOTORISTA 
DE VEÍCULOS PESADOS E OPERADOR DE MÁQUINAS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI – Estado do Paraná, inscrita no CNPJ 
sob n° 75.658.377/0001-31, torna público a continuação do Concurso Público n° 
01/2019, para os cargos que não contemplam prova prática, que são: AGENTE 
DE ENDEMIAS, TÉCNICO EM TOPOGRAFIA, TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL, 
MÉDICO II PSF, MÉDICO PLANTONISTA, MÉDICO ANESTESISTA, MÉDICO 
GINECOLOGISTA OBSTETRA, MÉDICO PEDIATRA e MÉDICO PSIQUIATRA, 
conforme novo cronograma constante no Anexo I deste Edital.
Mantem suspenso devido ao coronavírus, por tempo indeterminado, as provas 
práticas dos cargos de: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS e OPERADOR 
DE MÁQUINAS, conforme Edital n° 19 de 16 de abril de 2020.
Mantem suspenso devido ao coronavírus, por tempo indeterminado, a prova 
objetiva do cargo de AGENTE DA DEFESA CIVIL, conforme Edital n° 20 de 17 
de abril de 2020.  
Edifício da Prefeitura de Arapoti – Estado do Paraná, em 08 de junho de 2020.
Nerilda Aparecida Penna
Prefeita Municipal de Arapoti
ANEXO I – Novo Cronograma do concurso

EVENTO DATA

Resultado preliminar da prova de títulos 09/06/2020

Interposição de recursos ao resultado preliminar 
da prova de títulos

10/06/2020 a 19/06/2020

Resposta aos recursos interpostos ao resultado 
da prova de títulos.

23/06/2020

Resultado final 25/06/2020

Homologação do resultado 29/06/2020

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° 149/2020.

Processo de Dispensa n° 23/2020.

Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.

Contratada: Altermed Material Médico Hospitalar.
CNPJ: 00.802.002/0001-02.

Objeto: Aquisição de materiais de consumo hospitalar 
e medicamentos para atender as necessidades das 
Unidades Básicas de Saúde e Hospital municipal 18 
de dezembro no enfrentamento da COVID 19.

Valor Global: R$10.692,90 (dez mil seiscentos e no-
venta e dois reais e noventa centavos).
Dotação Orçamentária: 10.0011.03.0100.04-
2024.339039.0000.

Prazo de Execução/Entrega: 10 (dez) dias.

Prazo de Vigência: 30 (trinta) dias.

Data da assinatura: 05/06/2020.

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° 150/2020.

Processo de Dispensa n° 23/2020.

Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.

Contratada: Alvício da Rocha Representações.
CNPJ: 19.225.636/0001-60.

Objeto: Aquisição de materiais de consumo hospitalar 
e medicamentos para atender as necessidades das 
Unidades Básicas de Saúde e Hospital municipal 18 
de dezembro no enfrentamento da COVID 19.

Valor Global: R$115.470,00 (cento e quinze mil qua-
trocentos e setenta reais).
Dotação Orçamentária: 10.0011.03.0100.04-
2024.339039.0000.

Prazo de Execução/Entrega: 10 (dez) dias.

Prazo de Vigência: 30 (trinta) dias.

Data da assinatura: 05/06/2020.

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° 148/2020.

Processo de Dispensa n° 23/2020.

Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.

Contratada: SP Odonto Distribuidor de Produtos 
Odontológicos.
CNPJ: 20.227.117/0001-10.

Objeto: Aquisição de materiais de consumo hospitalar 
e medicamentos para atender as necessidades das 
Unidades Básicas de Saúde e Hospital municipal 18 
de dezembro no enfrentamento da COVID 19.

Valor Global: R$15.855,00 (quinze mil oitocentos e 
cinquenta e cinco reais).
Dotação Orçamentária: 10.0011.03.0100.04-
2024.339039.0000.

Prazo de Execução/Entrega: 10 (dez) dias.

Prazo de Vigência: 30 (trinta) dias.
Data da assinatura: 05/06/2020.

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

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital de Tomada de Preços nº 5/2020.
Processo nº 47/2020.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavi-
mentação da Avenida Romana Carneiro Kluppel no Município de Arapoti, Estado 
do Paraná.
Protocolo dos Envelopes: Até às 08h30min, de 30/06/2020.
Abertura dos Envelopes: Dia 30/06/2020, às 09h00min.
Prazo de Execução: 120 (cento e vinte) dias corridos.
Valor Máximo: R$ 3.049.978,05 (três milhões, quarenta e nove mil, novecentos 
e setenta e oito reais e cinco centavos).
Edital e Informações: O Edital completo poderá ser retirado na Divisão de Li-
citação e Compras, sito a Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 180, bairro Centro 
Cívico, Cidade de Arapoti, Estado do Paraná, CEP 84.990-000, no horário das 
08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h30min, de segunda a sexta-feira, 
ou, encontra-se disponibilizado através do site: www.arapoti.pr.gov.br, ou ainda, 
poderá solicitar através do endereço eletrônico, e-mail: licitacao@arapoti.pr.gov.

Data Edital: 08/06/2020.

Idineu Antonio da Silva
Presidente da CPL
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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

EXTRATO CONTRATO

Contrato n° 151/2020.

Processo de Dispensa n° 17/2020.

Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.

Contratada: Legus Confecções Ltda.
CNPJ: 97.543.092/0001-98.

Objeto: Aquisição de máscara cirúrgica descartável 
em TNT com elástico, camada tripla para atendimento 
das UBS e hospital municipal no enfrentamento a 
COVID 19.

Valor Global: R$89.400,00 (oitenta e nove mil e qua-
trocentos reais).
Dotação Orçamentária: 10.0011.0301.0004-
2026.339039.0000

Prazo de Execução/Entrega: 10 (dez) dias.

Prazo de Vigência: 30 (trinta) dias.

Data da assinatura: 05/06/2020.

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 
24/2020, para Aquisição de máscara cirúrgica 
descartável em TNT com elástico camada tripla 
para atendimento das UBS e hospital municipal no 
enfrentamento a COVID 19, a favor da empresa 
Legus Confecções Ltda, inscrita no CNPJ sob 
nº 97.543.092/0001-98 no valor de R$89.400,00 
(oitenta e nove mil e quatrocentos 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, 02 de junho de 2020.

NERILDA APARECIDA PENNA
Prefeita 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 DE ERRATA DE PUBLICAÇÃO

No Diário Oficial Eletrônico do Município de Arapoti - 
DOE, edição sob o nº 618, de 04/06/2020, na página 
06, publicação como Extrato de Termo de Homologa-
ção e Adjudicação - Pregão Eletrônico nº 24/2020):
 
ONDE SE LÊ:      
ADEMIR APARECIDO MOREIRA
Presidente do FMS

LEIA-SE:
MARCIO DE CARVALHO MARTINS
Presidente do FMS

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 ERRATA DE PUBLICAÇÃO

No Jornal Folha Extra, edição sob o nº 2331, de 
05/06/2020, na página 06, publicação como Extrato 
de Termo de Homologação e Adjudicação, Pregão 
Eletrônico nº 24/2020:
 
ONDE SE LÊ:      
ADEMIR APARECIDO MOREIRA
Presidente do FMS

LEIA-SE:
MARCIO DE CARVALHO MARTINS
Presidente do FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARAPOTI
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA Nº 180 CENTRO 
CÍVICO CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MI-
CROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE – EPP, INCLUSIVE MICROEMPREENDOR 
INDIVIDUAL – MEI
Edital de Pregão Eletrônico nº 32/2020
Processo nº 59/2020
Objeto: Formação de registro de preços para futuras 
e eventuais aquisições de material de consumo 
hospitalar visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde.
Data Abertura: 24/06/2020 às 09:00:00 horas
Valor Máximo: R$ 1.476.610,69
Informações e Retirada do Edital: Maiores informa-
ções poderão ser obtidas na Rua Ondina Bueno 
Siqueira, nº 180 - Centro Cívico, Arapoti, 
Paraná, telefones: (43) 3512-3000/3001, no ho-
rário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min 
às 17h30min / site: www.arapoti.pr.gov.br / email: 
licitacao@arapoti.pr.gov.
Data Edital: 08/06/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 35/2020
LIVRE CONCORRENCIA
(Resumo para fins de publicação)

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABOTI, 
Estado do Paraná, torna público que fará realizar 
licitação, conforme segue: 

1 - MODALIDADE: Pregão Presencial nº.35/2020. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. 

2 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS MÉDICOS PSF POR 20 HORAS 
SEMANAIS DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA NA 
CIDADE DE JABOTI-PR.

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N. º 01/2020
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI-
DORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JABOTI, 
Estado do Paraná, torna público que, atendendo a 
impugnação do Edital de Licitação Tomada de Preço 
01/2020 tipo Técnica e Preço, que tem como objeto a 
Contratação de empresa para prestação de serviços 
de licenciamento de software de gestão pública com 
suporte técnico e operacional, a data de abertura dos 
envelopes será dia 14/07/2020 às 09h00min. Informa-
ções complementares poderão ser obtidas junto ao 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Jaboti, na Rua Sete de Setembro, 175, 
centro de Jaboti-PR ou pelo site www.jaboti.pr.gov.
br no link “licitações”.
Jaboti, 08 de junho de 2020.
Cleonilde de Souza M. Sales,
Presidente da Comissão de Licitação. Portaria nº 
01/2020.

JABOTI

JABOTI

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 186.000,00 (cento e oitenta 
e seis mil reais)

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 18/06/2020 
às 09:30 na Prefeitura Municipal de Jaboti

5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Departa-
mento de Licitação, Prefeitura Municipal de Jaboti, na 
Praça Minas Gerais, 175, no horário das 08h00minh 
às 11h00min. e das 13h00minh às 16h00min. Edital 
completo, demais anexos, atas e contratos futuros 
no diário do município no site www.jaboti.pr.gov.br.
Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 08/06/2020.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº02/2020 .

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2020

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Salto do 
Itararé, Estado do Paraná, o PREGÃO PRESENCIAL 
N° 020/2020. Tipo MENOR PREÇO, que trata da CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE 
PREÇO DE LAJES E TUBOS E LAJOTAS, conforme 
especificado no anexo I do edital. O credenciamento 
dos representantes das empresas interessadas será 
no dia 22/06/2020, 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 22/06/2020, 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.

SALTO DO ITARARÉ

Editais
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[TRÁFICO]

Adolescente é apreendido com quase 
um quilo de drogas

Um adolescente foi 
apreendido com quase um 
quilo de drogas. A ocor-
rência foi registrada no 
município de Congoinhas 
na tarde do último sábado 
(6). 
De acordo com informações 

da Polícia Militar, assim 
que o menor percebeu a 
presença da equipe policial 
dispensou alguns invólu-
cros que, após verificação 
da PM, foi constatado 
se tratar de porções de 
maconha. Em seguida, os 

policiais fizeram buscas na 
residência do adolescente 
sendo localizados R$ 30 
embaixo de um colchão. 
Uma denúncia anônima 
informou os policiais que 
outro adolescente havia 
corrido até uma residência 

vazia para retirar outra 
quantidade de droga que 
estava escondida no local 
para que a mesma não fosse 
apreendida. Com isso, a 
equipe foi até o local infor-
mado e, durante as buscas, 
foi localizada a quantia de 

804 gramas de maconha e 
72 gramas de crack. 
Frente aos fatos, foram 
tomadas as providências 
cabíveis ao caso.

[CONSTRANGEDOR]

Homem é flagrado 
urinando na rua e 

acaba preso
Além de estar se exibindo para 

pedestres, o indivíduo estava com um 
mandado de prisão em aberto

Um homem foi preso 
na noite do último sábado 
(6) após ser flagrado uri-
nando no meio da rua. em 
Santo Antônio da Platina. 

De acordo com informações 
da Polícia Militar, a equipe 
estava realizando um 
patrulhamento de rotina 
quando, na altura do cru-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os 
trabalhadores rurais do setor madeireiro emprega-
dos da empresa J. F. I. Silvicultura Ltda, associados 
ou não do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Ibaiti - Paraná, para se reunirem, de acordo com o 
Lei 7.783, de 28.06.89 e Artigos 611 e 859 da Con-
solidação das Leis do Trabalho e demais disposições 
da matéria, em Assembleia Geral Extraordinária que 
será realizada dia 22 de Junho de 2020, às 09:00 
horas em primeira convocação, na Rua Ananias 
Costa n.º 601,  na cidade de Ibaiti - Paraná, para 
deliberação da seguinte ordem do dia:
1) Apreciação, discussão e deliberação sobre o per-
centual de aumento salarial e outras reivindicações 
de caráter econômico e social, visando a celebração 
do Acordo Coletivo de Trabalho ou Dissídio Coletivo;
2) Deliberação sobre a autorização à Diretoria 
do Sindicato outorgar poderes especiais a essa 
Diretoria, com objetivo da celebração do Acordo 
Coletivo de Trabalho. Não havendo possibilidade 
de negociação coletiva, a instauração do Dissídio 
Coletivo de interesse dos Trabalhadores rurais da 
lavoura madeireira, nos limites da base territorial 
do sindicato;
3) Deliberar sobre a fixação da taxa de reversão a 
ser descontada de todos os trabalhadores da área 
canavieira, sócios ou não do sindicato, uma vez 
que as conquistas da negociação serão extensivas 
a toda a categoria, para fins assistenciais;
4) Deliberar sobre a autorização de desconto da 
Contribuição Sindical em conformidade com os 
artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT;
5) Deliberar sobre a autorização de desconto da 
Contribuição Confederativa de acordo com o que 
dispõe o Inciso IV, do artigo 8° da Constituição Fede-
ral e da assembleia geral extraordinária realizada 
no dia 01/12/1.990.
Não havendo, na hora acima indicada, número legal 
de trabalhadores presentes para a instalação dos tra-
balhos em primeira convocação, a assembleia será 
realizada uma hora após, ou seja, às 10:00 horas, 
do mesmo dia e local, em Segunda convocação, 
com qualquer número de trabalhadores presentes, 
de conformidade com os Estatutos Sociais.
                                                                                                                                                      
         LUIZ CELSO GONÇALVES 
Ibaiti,03 de Junho de 2020                                                                                                                                    
Presidente

zamento das Ruas Wenceslau Braz 
e Marechal Deodoro da Fonseca, os 
policiais foram informados sobre um 
indivíduo que estava urinando em 
plena via pública e constrangendo 
as pessoas. Com isso, a equipe foi 
ao local informado para averiguar 
a situação.
Durante a abordagem foi consta-
tado que o indivíduo estava com um 
mandado de prisão em aberto pelo 
crime de roubo registrado na cidade 
de Curitiba. Ainda foi identificado 
que o mesmo estava residindo na 
Rua Coronel Pedro Anjo no bairro 
São Pedro. 
Frente aos fatos, o indivíduo recebeu 
voz de prisão e foi encaminhado a 
delegacia da Polícia Civil para que 
fossem tomadas as providências 
cabíveis ao caso. 

OUTRAS PUBLICAÇÕES

OUTRAS PUBLICAÇÕES
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[TRISTEZA]

[COMOÇÃO]

A manhã desta segunda-feira (8) começou 
com uma nuvem de fumaça sobre o céu 

de Siqueira Campos e tristeza para 
trabalhadores e proprietários do 

grupo Pro Tork, a maior fabrica 
de moto peças da América 
Latina e que fica situada no 
Norte Pioneiro. Isso porque 
um dos barracões da empresa 
foi completamente consumido 

pelas chamas. 
De acordo com as informações 

apuradas pela reportagem, o fogo 
teve início por volta das 6h30 em um 
barracão anexo a sede da empresa 

onde são produzidos equipa-
mentos offroad como roupas, 

botas, adesivos e outros 
equipamentos e artigos 
para motociclistas. Devido 

ao tipo de material que se 
encontrava no local, as 
chamas se alastraram 
rapidamente e consu-
miram o barracão que 
era local de trabalho de 
aproximadamente 500 

pessoas. 
Os funcionários que che-
gavam para trabalhar se 

depararam com uma grande nuvem de 
fumaça alimentada pelas chamas que 
estavam consumindo seu local de traba-
lho. Muitos se mostraram emocionados 
e não conseguiram conter as lagrimas. 
“Quando vi minha sala pegando fogo foi 
muito triste, não era apenas o local de 
trabalho, era onde estava construindo 
meus sonhos”, disse um colaborador da 
empresa em uma rede social. 
Apesar de toda tristeza e prejuízo, feliz-
mente como o fogo começou antes do início 
da jornada de trabalho dos colaboradores 
do grupo, ninguém ficou ferido e os danos 
foram materiais. 
Bombeiros de Santo Antônio da Platina 
e Jacarezinho, agentes da Defesa Civil 
e profissionais da brigada de incêndio 
da empresa trabalharam durante todo o 
período da manhã para conter as chamas 
e controlar o fogo, o que aconteceu por 
volta das 9h30. 
A empresa divulgou nota através de sua 
rede social informando que as atividades 
na unidade seguem paralisadas por tempo 
indeterminado e apontou há a hipótese de 
que o fogo tenha começado a partir de um 
curto circuito em uma das máquinas que 
ficavam no local. 

Incêndio de grandes 
proporções destrói 
barracão da Pro Tork 
em Siqueira Campos
Funcionários foram surpreendidos 
pelas chamas quando chegaram para 
trabalhar nesta segunda-feira

O clima de comoção 
que tomou conta 
dos funcionários da 
empresa se espalhou 
entre os moradores 

da região. Várias 
pessoas, dentre elas o 

deputado estadual Luiz 
Claudio Romanelli, 
postaram mensagens 
de apoio com a hashtag 

#ForçaProTork em apoio a colaboradores 
e proprietários do grupo. 
“O dia mais triste da história de Siqueira, 
pois estamos perdendo aqui o local de 
trabalho de várias pessoas, é muito com-
plexo, é muito triste, mas graças a Deus 
não tivemos vítimas. Temos confiança na 
Pro Tork que a família Bonilha vai sair 
dessa”, disse o engenheiro da empresa, 
Cláudio Chomiski, um dos responsáveis 
pela construção do local há 22 anos. 

Da Redação


