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ACESSE-ME

Fim de semana de tristeza com a morte 
de duas crianças no Norte Pioneiro

[TRAGÉDIAS]

Situações foram registradas nos municípios 
de Wenceslau Braz e Santana do Itararé 
envolvendo crianças de sete e cinco anos

Números da Covid-19 disparam durante fim de semana 
na região e Wenceslau Braz registra segunda morte

SITUAÇÃO PREOCUPANTE

Prefeitura de Jaguariaíva homologa 
resultado de PSS de contratação 
de fiscais de saneamento

Romanelli comemora 
instalação de duas usinas 
de asfalto na região do 
Norte Pioneiro
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RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N. º 02/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI, Estado do 
Paraná, torna público que, atendendo a impugnação 
do Edital de Licitação Tomada de Preço 02/2020 
tipo Técnica e Preço, que tem como objeto a Con-
tratação 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 20/07/2020 às 09h00min. 
Informações complementares poderão ser obtidas 
Junto a Prefeitura  Município de Jaboti, na Praça 
Minas Gerais , 175, centro de Jaboti-PR ou pelo site 
www.jaboti.pr.gov.br no link “licitações”. Jaboti, 15 de 
junho de 2020.
Cleonilde de Souza Moreira Sales, Presidente da 
Comissão de Licitação

JABOTI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2020
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa 
Samp Auto Veículos Ltda, CNPJ n.º 78.066.800/0001-
00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial nº 
02/2020, nos termos das Leis Federal nº. 10.520/2002 
e 8.666/93, e suas alterações posteriores.
OBJETO:  Aquisição de Veículos tipo passeio utili-
tário, ano 2020 modelo 2020, 0Km, para atender as 
necessidades dos departamentos da Administração 
Municipal.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas para 
execução do objeto do Pregão em epígrafe correrão 
a conta dos recursos financeiros provenientes com 
recursos do orçamento do Município, conforme Lei 
Orçamentária nº 584/2019 de 13 de dezembro de 
2019.
12 - Departamento Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
10.122.0010.2072 - Manutenção e Desenvolvimento 
das Ativ. do Departamento Municipal de Saúde  
02830 - 4.4.90.52.00.00 – 0 – 0 – 303 -Equipamentos 
e Material Permanente
12 - Departamento Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.0021.2132 - Manutenção do Pronto Atendi-
mento na Saúde do Município
04036 - 4.4.90.52.00.00 – 0 – 3 – 494 - Equipamentos 
e Material Permanente
02830 - 4.4.90.52.00.00 – 0 – 0 – 303 -Equipamentos 
e Material Permanente
12 - Departamento Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
10.305.0021.2080 - Manutenção de Campanhas de 
Combate e Prevenção
03210 - 4.4.90.52.00.00 – 0 – 0 – 497 -Equipamentos 
e Material Permanente
09 - Departamento Municipal de Educação
001 - DEC - Divisão de Educação
12.122.0010.2042 - Manutenção e Desenvolvimento 
das Ativ. do Departamento Mun. de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2020
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa 
Ouricar Ourinhos Veículos de Peças Ltda., CNPJ sob 
n.º 53.386.306/0001-94
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial nº 
02/2020, nos termos das Leis Federal nº. 10.520/2002 
e 8.666/93, e suas alterações posteriores.
OBJETO:  Aquisição de Veículos tipo passeio utili-
tário, ano 2020 modelo 2020, 0Km, para atender as 
necessidades dos departamentos da Administração 
Municipal.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas para 
execução do objeto do Pregão em epígrafe correrão 
a conta dos recursos financeiros provenientes com 
recursos do orçamento do Município, conforme Lei 
Orçamentária nº 584/2019 de 13 de dezembro de 2019
12 - Departamento Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
10.122.0010.2072 - Manutenção e Desenvolvimento 
das Ativ. do Departamento Municipal de Saúde  
02830 - 4.4.90.52.00.00 – 0 – 0 – 303 -Equipamentos 
e Material Permanente
12 - Departamento Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.0021.2132 - Manutenção do Pronto Atendi-
mento na Saúde do Município
04036 - 4.4.90.52.00.00 – 0 – 3 – 494 - Equipamentos 
e Material Permanente
02830 - 4.4.90.52.00.00 – 0 – 0 – 303 -Equipamentos 
e Material Permanente
12 - Departamento Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
10.305.0021.2080 - Manutenção de Campanhas de 
Combate e Prevenção
03210 - 4.4.90.52.00.00 – 0 – 0 – 497 -Equipamentos 
e Material Permanente
05 - Departamento Municipal de Administração
001 - Administração Geral
04.122.0010.2010 - Manutenção e Desenvolvimento 
das Ativ. do Dep. Mun. de Administração  
00450 - 4.4.90.52.00.00 – 0 – 0 – 000 -  Equipamentos 
e Material Permanente
00460 - 4.4.90.52.00.00 – 0 – 0 – 501 -  Equipamentos 
e Material Permanente
VIGÊNCIA: 10/06/2021
VALOR: R$ 159.300,00 (cento e cinquenta e nove 
mil e trezentos reais)
DATA DA ASSINATURA: 10/06/2020.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

JUNDIAÍ DO SUL

JUNDIAÍ DO SUL

01640 - 4.4.90.52.00.00 – 0 – 0 – 103 -Equipamentos 
e Material Permanente
01650 - 4.4.90.52.00.00 - 0 – 0 -  107 -Equipamentos 
e Material Permanente
VIGÊNCIA: 10/06/2021
VALOR: R$ 186.100,00 (cento e oitenta e seis mil 
e cem reais)
DATA DA ASSINATURA: 10/06/2020.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal.
Eclair Rauen
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° 27/2020 de 15/06/2020
RESOLVE:
Homologar o certame a favor do proponente: 
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI-
RELI - ME, inscrita no CNPJ sob n° 33.068.320/0001-
32, da cidade de ALMIRANTE TAMANDARE/PR, 
vencendo o único item, perfazendo o valor total de 
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
Em 15 de junho de 2020.
SERGIO INÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

PINHALÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITA-
RARÉ – PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N° 016/2020
O Município de Santana do Itararé, Estado do Paraná, 
torna público que ás 09:00 horas do dia 29/06/2020, na 
sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Santana 
do Itararé – PR, realizará Licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por meio da 
utilização de recursos de tecnologia da informação 
– INTERNET, pelo site www.bll.org.br, de acordo 
com as especificações do edital, para Aquisição de 
02 (duas) carretas agrícola basculante, referente ao 
Convenio nº. 142/2020 – Protocolo 16.090.154-3 – 
SEAB, Informações e esclarecimentos relativos ao 
edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto 
a Pregoeira Alice das Brotas Sene Guimarães, tele-
fone (043) 3526 1458 ramal 202 e-mail pmsi_licita@
hotmail.com. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do 
Edital e seus respectivos modelos, adendos e ane-
xos, poderão ser examinados no seguinte endereço 
Praça Frei Mathias de Genova, 184, Centro, CEP 
84970-000, no horário compreendido das 08h30min 
às 11h00min e das 13h00min às 16h30min, ou pelos 
Telefones (43) 3526 1458 / 3526 1459, ramal 202.
ALICE DAS BROTAS SENE GUIMARÃES
PREGOEIRA OFICIAL

SALTO DO ITARARÉ

MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ-RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 16/2020 - OBJETO: “AQUISIÇÃO DE LUVAS DE
PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO EM LATÉX PARA OS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO ENFRENTAMENTO A
COVID-19 (CORONAVÍRUS) ATRÁVES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, COM BASE NA LEI Nº 13.979/2020.” A Comissão de
Licitações da Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz - PR, com base
no art. 4º da Lei nº 13.979, de 6 de Fevereiro de 2020, TORNA PÚBLICO,
que o Exmo. Sr. Prefeito – PAULO LEONAR FERREIRA AMADOR,
proferiu decisão no processo em destaque supra, RATIFICANDO A
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a Aquisição, junto a empresa M.V.C.
CONSANI E CONSANI , que indicou o menor preço para a aquisição do
item deste processo, no valor de R$ 23.940,00 (Vinte e três mil,
novecentos e quarenta reais), tudo conforme documentos nos autos.
Wenceslau Braz-PR, 15 de Junho de 2020. PAULO LEONAR FERREIRA
AMADOR-PREFEITO

WENCESLAU BRAZ
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PODER LEGISLATIVO DE SALTO DO ITARARÉ 

Câmara Municipal “Vereador Roberto Jose de Sene” 

Extrato de Contrato N.º 05/2020. 
 
Processo Dispensa n.º 05/2020. 
Contratante: Câmara Municipal de Salto do Itararé – PR. 
Contratado: Hadolfo de Sene - ME; CNPJ: 23.669.550/0001-01. 
Objeto: Aquisição de Produtos de Copa e Cozinha (gêneros alimentícios), Limpeza 
e Utensílios Domésticos para uso e consumo deste Poder Legislativo Municipal. 
Valor: R$: 531,00 (Quinhentos e trinta e um reais). 
Dotação: 01.001.01.031.0001.2000.33.90.30.00.00 
Vigência: 15/06/2020 a 31/12/2020. 
 
 
Extrato de Contrato N.º 06/2020. 
 
Processo Dispensa n.º 05/2020. 
Contratante: Câmara Municipal de Salto do Itararé – PR. 
Contratado: Marilene de Paula Leal - EPP; CNPJ: 10.335.431/0001-62. 
Objeto: Aquisição de Produtos de Copa e Cozinha (gêneros alimentícios), Limpeza 
e Utensílios Domésticos para uso e consumo deste Poder Legislativo Municipal. 
Valor: R$: 2.276,61 (Dois mil duzentos setenta seis reais sessenta e um centavos). 
Dotação: 01.001.01.031.0001.2000.33.90.30.00.00 
Vigência: 15/06/2020 a 31/12/2020. 
 
 
Extrato de Contrato N.º 07/2020. 
 
Processo Dispensa n.º 05/2020. 
Contratante: Câmara Municipal de Salto do Itararé – PR. 
Contratado: André L. Faustinoni & Cia Ltda; CNPJ: 37.263.343/0001-59. 
Objeto: Aquisição de Produtos de Copa e Cozinha (gêneros alimentícios), Limpeza 
e Utensílios Domésticos para uso e consumo deste Poder Legislativo Municipal. 
Valor: R$: 1.351,00 (Hum mil trezentos e cinquenta e um reais). 
Dotação: 01.001.01.031.0001.2000.33.90.30.00.00 
Vigência: 15/06/2020 a 31/12/2020. 
 
 
 
 

 
PODER LEGISLATIVO DE SALTO DO ITARARÉ 

Câmara Municipal “Vereador Roberto Jose de Sene” 

RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

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

 
01 - RATIFICAR, o ato da Comissão de Licitação que dispensou a licitação com 
fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, a favor das empresas: Hadolfo 
de Sene - ME, Marilene de Paula Leal - EPP e André L. Faustinoni & Cia Ltda, 
acolhendo o parecer jurídico para que surta os seus efeitos jurídicos e legais, vez 
que o processo se encontra devidamente instruído. 
 
02 - ADJUDICAR, o referido objeto do certame as empresas: Hadolfo de Sene - ME, 
Marilene de Paula Leal - EPP e André L. Faustinoni & Cia Ltda. 
 
03 - HOMOLOGAR, a presente licitação nos seguintes termos: 

a) Processo Licitatório n.º 05/2020; 
b) Dispensa de Licitação n.º 05/2020; 
c) Tipo: Menor Preço por Item; 
d) Objetos: Produtos de Copa e Cozinha (gêneros alimentícios), Limpeza e 

Utensílios Domésticos para uso e consumo deste Poder Legislativo Municipal. 
e) Vencedor: Hadolfo de Sene - ME; CNPJ: 23.669.550/0001-01. 
f) Valor: R$: 531,00 (Quinhentos e trinta e um reais). 
g) Vencedor: Marilene de Paula Leal - EPP; CNPJ: 10.335.431/0001-62. 
h) Valor: R$: 2.276,61 (Dois mil duzentos e setenta e seis reais e sessenta e um 

centavos). 
i) Vencedor: André L. Faustinoni & Cia Ltda; CNPJ: 37.263.343/0001-59. 
j) Valor: R$: 1.351,00 (Hum mil trezentos e cinquenta e um reais). 

 
Salto do Itararé, 15 de Junho de 2020. 

 

MÁRIO CÉSAR ESPÓSITO 
Presidente da Câmara Municipal 

 
 
 
 

SALTO DO ITARARÉ

Romanelli comemora instalação de duas usinas de 
asfalto na região do Norte Pioneiro

Duas  usinas de asfalto 
instaladas no Norte Pio-
neiro garantem a melhoria 
da infraestrutura rodo-
viária em várias cidades. 
O deputado Luiz Claudio 

Romanelli (PSB) disse 
nesta segunda-feira, 15, que 
com esses dois equipamen-
tos, o DER (Departamento 
de Estradas de Rodagem) 
ganha agilidade e eficiência 

na manutenção das rodo-
vias que cortam a região.
“Vários trechos de rodovias 
foram recuperados desde 
que duas usinas foram 
instaladas, uma em Bandei-

rantes e outra em Ribeirão 
Claro. Isso demonstra res-
peito e compromisso com 
o Norte Pioneiro”, disse 
Romanelli.
Para facilitar a execução 

de obras de recuperação da 
malha asfáltica, o DER ini-
ciou em março a instalação 
das duas usinas de asfalto.

Romanelli afirma que as 
usinas ampliam ainda a oferta de 
empregos. “As usinas entraram 
em funcionamento em abril e, em 
meio à pandemia, já realizaram a 
recuperação das rodovias, garan-
tindo mais segurança a motoristas 
e empregabilidade aos trabalhado-
res”. Um dos serviços executados 
em Ribeirão Claro é na PR-151, no 
trecho entre Carlópolis e o Porto 
Emigdão, na divisa com São Paulo. 
O trecho é uma importante rota de 
escoamento da produção agrícola 
e industrial da região, garantindo 
que os produtos cheguem a gran-
des centros urbanos, como São 

Paulo e Rio de Janeiro e ao Porto 
de Santos.
A PR-431, que liga Jacarezinho a 
Ribeirão Claro também recebeu 
melhorias na pista de rolamento. 
“É uma rodovia que dá acesso a 
um dos mais procurados destinos 
turísticos do Paraná. Além de 
garantir segurança à população 
da região, o investimento garante 
também o acesso dos turistas que 
visitam o Norte Pioneiro e que, 
por conta do isolamento social, 
estão aguardando para iniciar o 
calendário de viagens e desfrutar 
de uma das mais belas regiões do 
Estado”.

[ESCOAMENTO]
Várias obras estão em exe-

cução e outras programadas para 
serem realizadas, melhorando o 
fluxo do trânsito em todo o Norte 
Pioneiro. Os motoristas que cir-
culam pela região vão se deparar 
com vários trechos parcialmente 
interditados.
“São interdições necessárias 
para que as obras sejam executa-
das. Em todo o Norte Pioneiro tem 
obras do DER, que visam manter 
as boas condições de trafegabili-
dade das rodovias e evitar aciden-
tes”. disse Romanelli.As obras 
estão sendo realizadas entre 
Bandeirantes e Santa Amélia 

(PR-436), passando por Abatiá. 
Já em programação, com início 
previsto para os próximos dias, 
estão as obras de recuperação da 
Rodovia Primo Bassi (PR-518), em 
Santa Mariana.
As duas usinas são responsáveis 
por obras entre Abatiá e Ribeirão 
do Pinhal, Bandeirantes, Itamba-
racá e os trechos que ligam esses 
municípios ao Thermas Yara 
(Rodovia Tsuneto Matsubara), 
ao Porto Almeida (PR-436) e a 
São Joaquim do Pontal (PR-517). 
A previsão é de que as obras 
realizadas nestes trechos sejam 
concluídas até março de 2021.

[PROGRAMAÇÃO]
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PRÊMIO INNOVARE

O Protocolo Unificado de Atenção 
à Mulher é um dos projetos selecio-
nados ao Prêmio Innovare que reco-
nhece as boas práticas que contri-
buem com o aprimoramento da justi-
ça no país. "É o primeiro documento 
do Brasil que se propõe a padronizar 
a criação de procuradorias da mulher 
nos municípios, além de servir como 
um instrumento normativo para 
alinhamento do trabalho legislativo 
na luta pelos direitos femininos e, 
também, um mapeamento detalhado 
da violência”, disse a deputada Cris-
tina Silvestri (CDN), idealizadora do 
projeto que concorre na categoria 
Justiça e Cidadania.
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[LISTA DE APROVADOS]

[AVALIAÇÃO]

Prefeitura de Jaguariaíva homologa resultado de PSS 
de contratação de fiscais de saneamento

Processo seletivo foi feito para reforço na fiscalização da aplicação das 
medidas de enfrentamento ao agente novo coronavírus

A Prefeitura de 
Jaguariaíva homologou 
nesta segunda-feira (15) 
o resultado final do pro-
cesso seletivo simplificado 
(PSS) para contratação em 
regime especial de sete fis-
cais de saneamento. A lista 
com o nome dos aprovados 
está disponível no site ofi-

cial do município, no ende-
reço https://www.jagua-
riaiva.pr.gov.br/images/
concursos/Concurso2020/
edital_004-2020_homologa-
cao_resultado_final_003-
2020.pdf.
O PSS foi feito para reforço 
na fiscalização da aplicação 
das medidas de enfren-

tamento ao agente novo 
coronavírus (COVID-19), 
determinadas pelos decre-
tos municipais editados em 
virtude da disseminação do 
vírus. A carga horária é de 
36 horas, com remuneração 
de R$ 1.466,08, e o contrato 
temporário deve ter dura-
ção inicial de 3 meses, com 

possibilidade de prorroga-
ção por igual período.
Os fiscais de saneamento 
darão ainda andamento 
no serviço de inspeção de 
estabelecimentos de qual-
quer natureza, públicos ou 
privados, além de ambu-
lantes e outros da mesma 
natureza, verificando as 

condições sanitárias e de 
higiene, para garantir a 
qualidade do produto ou 
serviço ofertado ao público, 
além das condições de tra-
balho e de permanência 
no local.

Das Agências

Devido à pandemia 
de Covid-19, o PSS ocorreu 
via internet, com envio de 
currículo pelos candidatos 
e avaliação da documenta-
ção por uma comissão.  
Foram levados em conta 
para a classificação aspec-
tos somatórios de pontua-

ção como certificados de 
qualificação profissional, 
experiência profissional 
nos últimos cinco anos em 
área correlata e estar em 
cadastro de reserva do con-
curso Público do Município 
de Jaguariaíva referente ao 
cargo. Os aprovados têm 

graduação em Direito, Eco-
nomia ou Administração.
Os aprovados começam a 
se apresentar a partir desta 
segunda, dia 15, para apre-
sentação da documentação 
na Secretaria de Adminis-
tração e Recursos Huma-
nos da prefeitura.

COMIDA BOA

O governo estadual começou a cre-
ditar ontem a segunda parcela de R$ 
50 do Comida Boa. O cartão poderá 
ser usado na compra de alimentos 
nos supermercados credenciados 
pelo programa.

ARENA 

O deputado Fernando Giacobo (PL) viabilizou recursos para 
um grande projeto que será construído em Pato Branco. "O 
projeto estrutural e de fundações da nova Arena de Pato 
Branco acaba de ser finalizado. Com um investimento de R$ 
10 milhões viabilizados pelo nosso mandato, a nova arena 
será multiuso, para abrigar eventos artísticos, culturais e 
esportivos e poderá acolher um público de até dez mil pessoas".

SAQUE EMERGENCIAL

Cerca de 60 milhões de trabalhadores com saldo em contas 
do FGTS poderão sacar até R$ 1.045, conforme autorização do 
governo federal em virtude da pandemia do coronavírus. A 
Caixa Econômica Federal vai pagar R$ 37,8 bilhões o benefício 
entre julho e novembro, a depender da data de aniversário.

PELA METADE

Edital de licitação indica que as  tarifas a serem praticadas 
no novo pedágio no Paraná, em 2021, serão menores do que os 
atualmente cobrados. A Empresa de Planejamento e Logística, 
encarregada de elaborar o edital de licitação, informou que 
a Taxa Interna de Retorno para os novos contratos foi fixada 
em 8,47%, que corresponde, em média, à metade do firmado 
com as atuais concessionárias.

PARCERIA CERTA!

A prefeitura de Cascavel firmou 
convênio com o Sistema Peniten-
ciário do Paraná para confecção 
de máscaras, jalecos e aventais 
ao servidores da pasta que estão 
na linha de frente no combate à 
covid-19. A Secretaria de Saúde 
já recebeu mais 1.350 jalecos. A 
estimativa de produção é de cerca 
de 400 unidades dia.

PELA DEMOCRACIA!

Foi lançado a campanha "Eleições 
Seguras - Democracia é atividade 
essencial". O objetivo é pedir que 
a votação para eleger prefeitos e 
vereadores ocorra ainda este ano, 
de modo a evitar que os mandatos 
atuais sejam prorrogados. As enti-
dades da sociedade civil envolvidas 
acreditam que a possibilidade 
de adiar o pleito para o ano que 
vem possa abrir "precedentes 
absolutamente indesejáveis para 
o funcionamento do nosso regime 
democrático".
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ARAPOTI

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2020
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 19/2020
PROCESSO Nº Processo 121/2019
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MU-
NICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETO: Registro de preço para contratação de pessoa jurídica especializada para realização de serviços 
de chaveiro, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais.
FORNECEDOR: ELIEL RIBEIRO 31995899879 / C.N.P.J. 11.939.925/0001-19
VALOR GLOBAL: 29.000,00 (Vinte e Nove Mil Reais)
PREÇOS REGISTRADOS:
Código do serviço Descrição do serviço Unidade de 

medida
Qtd P r e ç o 

unitário
Preço total

27726 CÓPIA DE CHAVE COMUM SERV 808,00 6,01 4.856,08
27727 TROCA DE CILINDRO DE FE-

CHADURA COMUM SERV 238,00 31,45 7.485,10

27728 ABERTURA DE PORTA/FECHA-
DURA SERV 230,00 30,53 7.021,90

27729 EXTRAÇÃO DE CHAVE QUE-
BRADA SERV 220,00 18,50 4.070,00

29496 CÓPIA DE CHAVE AUTO PVC 
COMUM SERV 45,00 19,42 873,90

29497 CÓPIA DE CHAVE AUTO PVC 
YALE GAVETA P/CHIP SERV 17,00 49,03 833,51

29498 CÓPIA DE CHAVE AUTO PVC 
PANTAGRÁFICA SERV 17,00 65,13 1.107,21

29499 TRANSPÔNDER AUTO CRIPTO 
PROGRAMADO SERV 17,00 161,90 2.752,30

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Conta da despesa Funcional programática Fonte de recur-

so Natureza da despesa
420 03.001.04.122.0001.2010 0 3.3.90.39.00.00
1430 08.004.13.392.0010.2093 0 3.3.90.39.00.00
2020 10.001.10.301.0004.2024 303 3.3.90.39.00.00
2620 11.001.08.243.0048.6005 935 3.3.90.39.00.00
3430 12.001.20.606.0022.2060 0 3.3.90.39.00.00
3470 13.001.18.452.0019.2065 0 3.3.90.39.00.00
3910 14.001.22.122.0017.2071 0 3.3.90.39.00.00
4220 15.002.15.452.0042.2234 0 3.3.90.39.00.00
4480 17.001.04.122.0041.2267 0 3.3.90.39.00.00
DATA ASSINATURA: 15/06/2020. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente ata terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato 
no Diário Oficial Eletrônico do Município de Arapoti.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI – PR 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 

CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 – CNPJ: 

12.601.793/0001-83 
CNPJ: 09.277.712/0001-27 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
Pregão Eletrônico n° 19/2020 

Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti/Fundo 
Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência 

Social 
 

Objeto: Registro de preço para contratação de pessoa 
jurídica especializada para realização de serviços de 
chaveiro, visando atender as necessidades das 
Secretarias Municipais. 
 
 

Contrato n° 154/2020 
Contratada: ELIEL RIBEIRO 31995899879 
Valor Global: R$ 29.000,00 (Vinte e Nove Mil Reais). 
 
Dotação Orçamentária:  
 

Conta 
da 

despesa 
Funcional programática 

Fonte 
de 

recurso 
Natureza da 

despesa 

420 03.001.04.122.0001.2010 0 3.3.90.39.00.00 
1430 08.004.13.392.0010.2093 0 3.3.90.39.00.00 
2020 10.001.10.301.0004.2024 303 3.3.90.39.00.00 
2620 11.001.08.243.0048.6005 935 3.3.90.39.00.00 
3430 12.001.20.606.0022.2060 0 3.3.90.39.00.00 
3470 13.001.18.452.0019.2065 0 3.3.90.39.00.00 
3910 14.001.22.122.0017.2071 0 3.3.90.39.00.00 
4220 15.002.15.452.0042.2234 0 3.3.90.39.00.00 
4480 17.001.04.122.0041.2267 0 3.3.90.39.00.00 

  
Prazo Execução/Vigência: 12 (doze) meses. 
Data da Assinatura: 15/06/2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

EXTRATO DE AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITA-
ÇÃO

Pregão Eletrônico nº 32/2020.

Processo nº 59/2020.

A Prefeitura Municipal de Arapoti, através da Comis-
são de Licitação comunica aos interessados que a 
licitação referente ao Pregão Eletrônico nº 32/2020, 
objetivando a Formação de registro de preços para 
futuras e eventuais aquisições de material de consu-
mo hospitalar visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde, está SUSPENSO, 
tendo em vista a questionamentos apresentados no 
Termo de Referência. O Edital será republicado com 
uma nova data para abertura. Informações pelo site 
do Município de Arapoti: www.arapoti.pr.gov.br ou 
pelos telefones: (43) 3512-3033, (43) 3512-3032, (43) 
3512-3162 e (43) 3512-3160. 

Arapoti, 15 de Junho de 2020.
Ana Aline Santos Mendes
Pregoeira

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
RESCISÃO DE CONTRATO UNILATERAL

Contrato nº 331/2019
Termo de Rescisão Unilateral do contrato de forneci-
mento nº 331/2019, processo nº 212/2019, cujo objeto 
é a Aquisição de um veículo Hatch para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARAPOTI e a empresa MKCCR COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA EPP.
O MUNICÍPIO DE ARAPOTI, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
75.658.377/0001-31, com sede na Rua Placídio Leite, 
nº 148, Centro Cívico, na cidade de Arapoti, Estado 
do Paraná, denominado CONTRATANTE, neste 
ato representado pela Srª NERILDA APARECIDA 
PENNA, brasileira, portadora do RG. nº 7.585.913-9 
SSP/PR e inscrita no CPF nº 034.054.039-79, e do 
outro lado a empresa MKCCR COMÉRCIO E RE-
PRESENTAÇÕES LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 27.228.531/0001-32, com sede na cidade 
de Paranaguá, Estado do Paraná, sito a rua Delhi, 
nº 864, bairro Parque Agarí, CEP 83.215-230, neste 
ato representada pelo representante legal o Senhor 
Marcelo Cordeiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 
033.274.099-43, portador da Cédula de Identidade 
nº 8.110.556-1, doravante designada CONTRATADA, 
conforme a seguir estipulado:
A Prefeita do Município de Arapoti, Srª Nerilda Apare-
cida Penna, no uso de suas atribuições legais;
Considerando a situação de inadimplência da CON-
TRATADA no que tange a cláusula quinta do contrato, 
onde diz que o prazo de fornecimento é de 30 (trinta) 
dias, contados da assinatura do contrato;
Considerando a não apresentação de contraditório e 
ampla defesa em obediência ao Parágrafo Único, do 
artigo 78, da Lei nº 8.666/93 no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis previsto no artigo 109, inciso I, alínea “e”, 
da Lei nº 8.666/93, a contar da lavratura do termo de 
rescisão contratual;
RESOLVE:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica rescindido, a contar de 
28/05/2020, o Contrato nº 331/2019, firmado entre 
o MUNICÍPIO DE ARAPOTI e a empresa MKCCR 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP;
CLÁUSULA SEGUNDA – A presente rescisão se dá 
por ato unilateral da Prefeitura Municipal de Arapoti, 
nos termos do art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, tendo em 
vista a infração ao dispositivo no art. 78, I e IV, do 
mesmo diploma legal, e ao estabelecido na cláusula 
quinta do referido contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - Com fulcro na cláusula 
Décima do Contrato, impõe-se as penalidades que 
deverão ser aplicadas da forma legal, bem como as 
sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA - Para dirimir as questões oriun-
das do presente instrumento, é competente o Foro da 
Comarca de Arapoti, Estado do Paraná.
Arapoti, 28 de maio de 2020.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI – PR 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 

CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 / CNPJ: 

12.601.793/0001-83 / CNPJ: 09.277.712/0001-27 
 

EXTRATO 
TERMO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO 

 
PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2020 

PROCESSO Nº 121/2019 
 
A Pregoeira comunica aos interessados na 
execução do objeto do Edital em epigrafe, que 
após a analise e verificação das propostas 
ofertadas, decidiu classificar as seguintes 
proponentes: 

Empresa Valor R$ 

Eliel Ribeiro 31995899879  29.000,00 
 

Arapoti, 23 de Abril de 2020. 
Luana Lordelos Fernandes 

Pregoeira 
 
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 

CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 – CNPJ: 

12.601.793/0001-83 - CNPJ: 09.277.712/0001-27 
 

EXTRATO 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

Despacho da Prefeita Municipal, do Secretário 
Mun. De Saúde e da Secretária Mun. De 
Assistência Social; 
 

De 10/06/2020. 
 

Homologando e Adjudicando o procedimento 
licitatório realizado na modalidade de Pregão 
Eletrônico n° 19/2020, a(s) empresa(s): 
 

Empresa Valor (R$) 
Eliel Ribeiro 31995899879 29.000,00 

 

Objeto: Registro de preço para contratação de 
pessoa jurídica especializada para realização de 
serviços de chaveiro, visando atender as 
necessidades das Secretarias Municipais. 
 

NERILDA APARECIDA PENNA 
Prefeita Municipal 

FABIANA KLUPPEL LISBOA 
Presidente do FMAS 

MARCIO DE CARVALHO MARTINS 
Presidente do FMS 

 
 

 

SUMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO
DISTRIBUIDORA PITANGUEIRAS DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS S/A inscrita no CNPJ 82.069.113/0006-
12, torna público que irá requerer ao IAP, a renovação 
da Licença de Operação para a atividade de Depósito, 
distribuição e comercialização de produtos agropecuários, 
prestação de serviços fitossanitários na área de expurgo, 
recepção, secagem, armazenagem e comercialização de 
grãos em sua sede na Rodovia Parigot de Souza, s/nº, PR 
092, Km 220, Bairro Cachoeirinha,  Arapoti, Pr.

SUMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO 
DISTRIBUIDORA PITANGUEIRAS DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS S/A inscrita no CNPJ 82.069.113/0006-
12, torna público que recebeu do IAP, a Licença de 
Operação para a atividade de Depósito, distribuição e 
comercialização de produtos agropecuários, prestação 
de serviços fitossanitários na área de expurgo, recepção, 
secagem, armazenagem e comercialização de grãos em 
sua sede na Rodovia Parigot de Souza, s/nº, PR 092, Km 
220, Bairro Cachoeirinha,  Arapoti, Pr.

SUMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO
DISTRIBUIDORA PITANGUEIRAS DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS S/A inscrita no CNPJ 82.069.113/0003-
70, torna público que irá requerer ao IAP, a renovação 
da Licença de Operação para a atividade de comércio e 
armazenamento de defensivos agrícolas (Agrotóxicos), 
fertilizantes, sementes e corretivos do solo em sua sede 
na Rodovia Parigot de Souza, s/nº, PR 092, Km 220, Bairro 
Cachoeirinha,  Arapoti, Pr. 

SUMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO
DISTRIBUIDORA PITANGUEIRAS DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS S/A inscrita no CNPJ 82.069.113/0003-
70, torna público que recebeu do IAP, a renovação da 
Licença de Operação para a atividade de comércio e 
armazenamento de defensivos agrícolas (Agrotóxicos), 
fertilizantes, sementes e corretivos do solo em sua sede 
na Rodovia Parigot de Souza, s/nº, PR 092, Km 220, Bairro 
Cachoeirinha,  Arapoti, Pr.

OUTRAS PUBLICAÇÕES

OUTRAS PUBLICAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N. º 36/2020
 (Resumo para fins de publicação)

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

1 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº.36/2020. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global. TIPO DE 
ENCERRAMENTO: ABERTO.

2 – OBJETO: Formação de Registro de Preço para 
contratação de empresa de para terceirização de 03 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N. º 37/2020
 (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 Eletrônico nº.37/2020. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global. TIPO DE 
ENCERRAMENTO: ABERTO.

2 – OBJETO: Formação de Registro de Preço para 
contratação de empresa de para terceirização de 05 
funcionários de serviços gerais com carga horaria de 
44 (quarenta e quatro) horas semanais com forne-
cimento de material de consumo, uniformes e EPIS, 
conforme quantitativos e detalhamentos em anexo.

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 198.088,44 (cento e noventa 
e oito mil e oitenta e oito reais e quarenta e quatro 
centavos).  

4 - ABERTURA DA PROPOSTA: Dia  06/07/2020 às 
10:00  no site www.bllcompras.org.br “Acesso Iden-
tificado no link - licitações” 
. 
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, 10/06/2020.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº02/2020 .

funcionários de serviços gerais com carga horaria de 
44 (quarenta e quatro) horas semanais com forneci-
mento de material de consumo, uniformes e EPIS, 
conforme quantitativos e detalhamentos em anexo.

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 113.983,92 (cento e treze 
mil novecentos e oitenta e três reais e noventa e 
dois centavos).  

4 - ABERTURA DA PROPOSTA: Dia  06/07/2020 
às 09:00  no site www.bllcompras.org.br “Acesso 
Identificado no link - licitações. 

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, 10/06/2020.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº02/2020 .

JABOTI

JABOTI
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Da Redação

e

Fim de semana de tristeza com a morte de duas 
crianças no Norte Pioneiro

[TRAGÉDIAS]

Situações foram registradas nos municípios de Wenceslau Braz e Santana do 
Itararé envolvendo crianças de sete e cinco anos

O fim de semana foi de 
dor e sofrimento para duas 
famílias além de tristeza e 
comoção entre moradores 
do Norte Pioneiro. Isso 
porque, duas crianças 
perderam a vida nos muni-
cípios de Wenceslau Braz 
e Santana do Itararé. As 
tragédias tiraram a vida de 
um menino de sete e outro 
de apenas cinco anos. 
A primeira tragédia foi 
registrada no início da 
tarde do sábado (13) quando 
um menino perdeu a vida 
ao se afogar em uma das 
piscinas do Country Club 
de Wenceslau Braz. De 
acordo com as primeiras 
informações, duas crian-
ças que moram em uma 
vila que fica aos arredores 
do clube foram até o local 

que estava fechado devido 
à baixa temporada de 
inverno e as medidas de 
prevenção ao novo coro-
navírus. 
Elas teriam pulado um 
alambrado que protege a 
área do público externo e 
foram em direção a piscina 
e, devido a não saberem 
nadar, uma das crianças 
acabou se afogando. Devido 
ao local estar fechado, não 
havia vigia próximo as pis-
cinas e, assim que avisados, 
colaboradores do clube ten-
taram reanimar o menino 
de sete anos que havia 
se afogado, porém, sem 
sucesso. Foram acionadas 
as equipes de socorro e da 
Polícia Militar e Civil que 
estiveram no local, mas, 
infelizmente, o menino já 

havia entrado em óbito. 
A diretoria do clube lamen-
tou o ocorrido e manifes-
tou sua solidariedade à 
família do menino, além 
de se colocar à disposição 
das autoridades para que 
sejam realizados todos os 
trâmites inerentes ao caso. 

A tristeza continuou na 
tarde do domingo (14) 
quando uma criança de 
apenas cinco anos perdeu 
a vida ao ser atropelada 
por um trator. A situação 
foi registrada no município 
de Santana do Itararé e 
deixou uma família incon-

solável. De acordo com as 
primeiras informações, o 
pai do menino estava tra-
balhando com um trator 
preparando a terra quando 
não percebeu que a criança 
se aproximou do veículo e 
a tragédia acabou se con-
sumando. 
A tragédia comoveu mora-
dores de Santana do Itararé 
e de toda região que se mos-
traram solidários a família 
neste momento difícil e 
triste, principalmente com 
o pai do menino que ficou 
desolado com o acidente. 

Uma das mortes 
aconteceu em uma 
das piscinas do 
Country Club de 
Wenceslau Braz

Um crime envolvendo 
disparo de arma de fogo 
deixou um homem ferido 
na noite deste domingo 
(14) na Vila Formosa em 
Wenceslau Braz.
De acordo com informações 
da Polícia Militar, a equipe 
foi informada sobre uma 
situação onde dois automó-
veis sendo um GM/Monza e 
um VW Voyage chegaram a 
Rua Senador Souza Navez, 

na Vila Formosa, e uma 
pessoa realizou um disparo 
de arma de fogo que veio a 
atingir um homem.
No momento que os poli-
ciais estavam no hospital 
prestando atendimento 
a ocorrência, a vítima do 
disparo, que foi socorrida 
por populares, chegou ao 
local. Em contato com a 
namorada da vítima, esta 
relatou a equipe quem seria 

o suposto atirador e que 
em seguida os envolvidos 
fugiram nos dois veículos.
Diante da situação, foram 
acionadas as equipes de 
Siqueira Campos e Santana 
do Itararé, além de agentes 
da equipe ALI, para prestar 
apoio nas diligências em 
busca dos suspeitos. Assim, 
os policiais foram até a ofi-
cina do suspeito que havia 
sido apontado pela namo-

rada da vítima como autor 
do disparo. No local, os 
policiais foram recebidos 
pelo pai do suposto atirador 
que franqueou a entrada 
da equipe e, durante as 
buscas no residência, nada 
de ilícito foi encontrado. A 
equipe ainda foi até a casa 
do irmão do suspeito onde 
também foram realizadas 
buscas, mas nada de ilícito 
foi localizado.

Em contato com a médica 
de plantão, a equipe foi 
informada que a vítima 
seria transferida para 
outra cidade visto a neces-
sidade de cuidados especí-
ficos frente ao seu estado 
de saúde. Até o fechamento 
desta edição, não foram 
divulgadas informações 
se o suspeito da autoria 
dos disparos havia sido 
localizado.

Homem fica ferido após levar tiro em Wenceslau Braz
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[SITUAÇÃO PREOCUPANTE]

Números da Covid-19 disparam durante 
fim de semana na região e Wenceslau 

Braz registra segunda morte
O número de pacien-

tes com diagnostico confir-
mado do novo coronavírus 
mais uma vez disparou 
durante o último fim de 
semana. Além disso, a 
segunda morte de uma 
pessoa vítima da doença foi 
atribuída a Wenceslau Braz 
e um suposto terceiro óbito 
segue sob investigação.  
A suposta terceira vítima 
foi sepultada na noite do 
último domingo (14) no 
cemitério municipal de 
Wenceslau Braz, com sus-
peita de Covid-19. Exames 
laboratoriais devem confir-
mar ou descartar a doença 
nos próximos dias.
O município brazense 
chegou a marca de 13 casos 
confirmados da doença, 

dois óbitos, 62 pessoas 
monitoradas, 69 isoladas, 
15 pacientes aguardando 
resultados de exames e oito 
pacientes que se curaram 
da doença. Além da morte 
de Adil Silvério Fagundes, 
morador do bairro da Gua-
biroba e que teve o óbito 
confirmado na segunda 
feira (8), neste domingo foi 
divulgado mais uma perda. 
Trata-se de um homem 
morador da zona rural 
do município que estava 
internado em um hospital 
na cidade de Arapongas e 
morreu no sábado (6). Ele 
tinha idade superior aos 
60 anos. 
A quantidade exames posi-
tivos para a Covid-19 em 
moradores de municípios 

vem aumentando a cada 
dia, principalmente nos 
boletins divulgados pelas 
secretarias municipais 
de Saúde aos finais de 
Semana. 
Na sexta-feira (12), por 
exemplo, o município de 
Arapoti chegou a marca 
de 30 casos confirmados 
da doença, número que 
saltou para 34 no boletim 
informativo divulgado na 
noite deste domingo. Além 
disso, a cidade ainda tem 20 
casos suspeitos. 
Em Jaguariaíva, a situação 
não é diferente. Na sexta-
-feira, o município regis-
trou 32 casos confirmados 
da doença, número que 
subiu para 39 no boletim 
divulgado na tarde desta 

segunda-feira (15). A cidade 
ainda segue com 103 casos 
suspeitos com uma pessoa 
internada e 102 em isola-
mento domiciliar, as quais, 
nove aguardam resultados 
de exames. 
A situação também preo-
cupa em Tomazina onde, 
apenas no final de semana, 
três novos casos foram 
confirmados. Agora, são 23 
pacientes com a Covid-19, 
sendo sete já recuperados, 
11 pessoas que seguem em 
análise e 37 casos descar-
tados. 
No sábado (13), a prefeitura 
de Siqueira Campos atuali-
zou os números da Covid-19 
no município apontando 
18 casos confirmados da 
doença, estatística que, no 

boletim divulgado nesta 
segunda feira, chegou a 
casa dos 20. O município 
ainda conta com 108 casos 
suspeitos, nove pessoas 
aguardando resultados 
de exames, dois pacien-
tes recuperados e quatro 
óbitos. 
Em Jacarezinho, na última 
sexta-feira haviam sido 
confirmados 25 casos da 
doença, número que, com 
a divulgação do boletim 
desta segunda-feira, subiu 
para casa dos 28. O muni-
cípio ainda registra 42 
pessoas em investigação e 
25 casos descartados. 

Para se ter ideia de 
como os dados preocupam, 
na semana passada um 
levantamento da Folha 
Extra apontou que, de 
acordo com o boletim da 
SESA divulgado na última 
quarta-feira (10) 22 muni-
cípios do Norte Pioneiro 

registraram 184 casos 
confirmados da doença. 
Agora, apenas Wenceslau 
Braz, Tomazina, Siqueira 
Campos e Jacarezinho 
já chegam a 84 casos de 
Covid-19, quase a metade 
do registrado em toda 
a região no boletim da 

semana passada. 
No total, considerando-se 
os boletins desta segunda-
-feira de Arapoti e Jagua-
riaíva, os seis municípios 
já chegaram a casa dos 157 
pacientes com a doença e 
sete óbitos.

[SITUAÇÃO PREOCUPA]
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