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CORONAVÍRUS 
FECHA OUTRA VEZ 
JAGUARIAÍVA

Jovem com coronavírus é 
detido em Wenceslau Braz 
por descumprir isolamento

Em alerta, Arapoti confirma 
62 pessoas com coronavírus
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CÂMARA DE ARAPOTI

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ JUNDIAÍ DO SUL

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 01 / 2020 AO CONTRATO 
N° 11 / 2019
PROCESSO Nº 12 / 2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para vigilância 
através de sistema eletrônico de alarmes monitorados e ronda 
noturna no mínimo 2 (duas) vezes, 7 (sete) dias por semana.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPOTI
CONTRATADA: CHAVELLI APARECIDA DOS SANTOS ARA-
POTI
CNPJ: 28.110.747/0001-11
VALOR MENSAL: R$ 117,16 (cento e dezessete reais e de-
zesseis centavos).
VALOR TOTAL: R$ 1.405,92 (hum mil quatrocentos e cinco 
reais e noventa e dois centavos).
VIGÊNCIA: 11.06.2020 à 11.06.2021
ELEMENTO DE DESPESA:
01.001.01.031.0051.2.001.3.3.90.39.77.99 – MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL – OUTROS SER-
VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – VIGILÂNCIA 
DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.
ASSINAM:
MARINEO JOÃO MENDES FERREIRA – pela CONTRATANTE
CHAVELLI APARECIDA DOS SANTOS – pela CONTRATADA

DECRETO N° 31 DE 17 DE JUNHO 
DE 2020.

SUMULA: Declara terminante-
mente proibido qualquer evento 
ou festa comemorativa dentro das 
residências da zona rural e urbana 
de Jundiaí do Sul o, institui multas 
e dá outras providências.

  O Prefeito Municipal de 
Jundiaí do Sul, Estado do Paraná, 
ECLAIR RAUEN, usando de suas 
atribuições legais estabelecidas 
nos incisos VI do art. 62 da Lei 
Orgânica do Município, tendo em 
vista o disposto na Lei Federal nº. 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
Decreto Estadual nº. 4692 de 25 de 
maio de 2020  e,

CONSIDERANDO que a Constitui-
ção Federal estabelece em seu art. 
23, inciso II, que é de competência 
comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios 
cuidar da saúde e da assistência 
pública;
CONSIDERANDO  a Portaria MS/
GM nº. 188, de 03 de fevereiro de 
2020, do Ministério da Saúde, que 
declara situação de Emergência 
de Saúde Pública de Importância 
Nacional – ESPIN, em decorrência 
da Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus;
CONSIDERANDO que é dever da 

Administração Municipal adotar 
estratégias e formular políticas 
públicas voltadas a combater situa-
ções emergenciais que envolvam a 
saúde pública;

CONSIDERANDO a classificação 
pela Organização Mundial de Saúde 
da infecção pelo novo Coronavírus 
(Covid-19) como pandemia, no dia 
11 de março de 2020;
CONSIDERANDO as recomenda-
ções da Organização Mundial de 
Saúde e do Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO que as medi-
das de prevenção ao contágio e 
de enfrentamento e contingencia-
mento, no âmbito do poder exe-
cutivo, da doença infecciosa viral 
respiratória causada pelo agente 
COVID-19 conforme disposições 
do Decreto Municipal nº 12/2020;
CONSIDERANDO a criação do 
Comitê Municipal de Prevenção 
e Combate ao Coronavírus – 
COVID19, conforme disposições 
do Decreto Municipal nº 13/2020;
CONSIDERANDO a Lei 13.979, 
de 06 de fevereiro de 2020, que 
“dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância inter-
nacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019”, 
dispondo sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de 
Saúde Pública de importância inter-

nacional, decorrente do Coronavírus 
(Covid-19), responsável pelo surto 
iniciado em dezembro de 2019,
CONSIDERANDO que foi declarado 
estado de calamidade pública no 
Município, pela existência de casos 
confirmados, conforme disposições 
do Decreto Municipal nº 30 de 10 de 
junho de 2020; 
     
DECRETA:
     
Art. 1° Fica terminantemente proi-
bido qualquer evento ou festa come-
morativa dentro das residências da 
zona rural e urbana de Jundiaí do 
Sul.
     
Art. 2° - Fica instituída multa de 5 
(cinco) Unidades Fiscais da Pre-
feitura Municipal de Jundiaí do Sul 
(UPFPR), para os moradores que 
não obedecer às determinações 
impostas neste decreto.
     
     
Art. 3° - Em caso de reincidência, 
a multa será aplicada em dobro. 
     
Art. 4° - Este Decreto entra em vigor 
na data de sua publicação.
Jundiaí do Sul, 17 de junho de 2020

    E C L A I R 
RAUEN 
    Prefeito 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2020 SRP                        
PROTOCOLO Nº 16.231.138-7 
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Uma decisão polê-
mica foi tomada na sessão 
ordinária da Câmara de 
Vereadores do município 
de Jaguariaíva realizada 
na noite desta terça-feira 
(16). Isso porque, sem a 
presença dos munícipes 
devido a pandemia da 
Covid-19, os vereadores 
rejeitaram a proposta de 
reduzir de 13 para 9 o 
número de ocupantes no 
legislativo, medida que 
poderia representar uma 
economia na casa dos R$ 2 
milhões por mandato aos 
cofres do município. 

O vereador Rafael de Souza, 
o Rafa, lamentou a rejeição 
do projeto e reforçou a 
importância que o mesmo 
apresenta para redução de 
gastos no município. “Eu 
lamento que este projeto 
não tenha sido aprovado 
nesta noite. Era um pro-
jeto bom. Economizaria 
dinheiro que retornaria 
para a qualidade de vida 
da população através da 
educação, saúde, enfim, 
para diversas áreas. Mas 
se aqueles que votaram 
contra, pensando na elei-
ção deste ano, saibam que 

são as atitudes das vossas 
excelências aqui dentro 
desta Casa de Leis que os 
levarão à vitória ou a der-
rota, porque as pessoas vão 
lembrar disso”, comentou. 
Para que o projeto passasse 
na votação, eram neces-
sários novo votos a favor, 
porém, apenas quatro par-
lamentares foram favorá-
veis a proposta que, caso 
fosse aprovada, valeria 
para as eleições municipais 
deste ano. Com a negativa, 
o projeto foi arquivado. 
Os vereadores que vota-
ram a favor do projeto 
foram Adilson Passos 
Félix, Divael Melo, Sandra 
Negrini e Rafael de Souza, 
o autor da proposta. Já os 
vereadores que votaram 
contra a redução de ocu-
pantes na Câmara foram 
Ademir Silvestre Barros, 
Nelson José de Melo, Alen-
car Alves de Mello, Mauro 
Celso da Silva, Reginaldo 
Cordeiro da Silva, Adilson 
Milek, Gilmar da Costa 
Passos e Wagner Milane-
zzi. Já a vereadora Juliana 
Langer não esteve presente 
na sessão. 

Política e
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[POLÊMICA]

Projeto de redução no número 
de vereadores em Jaguariaíva é 

recusado na Câmara
Caso aprovado, redução de 13 para 9 cadeiras do 
legislativo poderia gerar uma economia de R$ 2 

milhões por mandato aos cofres do município
Da Redação

Da Assessoria

Devolução de auxílio 
indevido por servidores 
do PR chega a R$ 2,93 

milhões

Até o último sábado (13), já 
haviam retornado ao cofre 
da União R$ 2.936.400,00 
devolvidos por servidores 
públicos do Paraná que 
receberam indevidamente 
o auxílio emergencial 
criado pelo governo fede-
ral devido à pandemia da 
Covid-19. O ressarcimento 
foi efetuado por 2.659 pes-
soas. Os números repre-
sentam 27,4% do valor e 
17,1% do total de supostos 
beneficiados irregular-
mente pelo programa, des-
tinado apenas aos cidadãos 
que ficaram sem renda 
devido à necessidade de 
isolamento social.
Levantamento realizado 
em parceria entre o Tribu-
nal de Contas do Estado do 
Paraná (TCE-PR), a Supe-
rintendência Regional da 
Controladoria-Geral da 
União (CGU-PR) e a Con-
troladoria-Geral do Estado 
(CGE-PR) apontou que um 
total de 15.522 servidores 
públicos ou pensionistas 
constam como benefi-
ciários do auxílio emer-
gencial no Paraná Desse 
total, 10.835 trabalham 
em prefeituras e 4.687 em 
órgãos da administração 
estadual. O montante 
total recebido é de R$ 
10.707.600,00.
Desde a primeira divulga-
ção, os órgãos envolvidos 
no trabalho deixaram 
claro que nem todos os 

supostos beneficiários 
agiram de má-fé, soli-
citando formalmente o 
auxílio emergencial a 
que não teriam direito. 
Também pode ter ocorrido 
o depósito automático em 
contas de beneficiários 
de outros programas de 
transferência de renda 
do governo federal, como 
o Bolsa Família; e ainda 
o uso indevido, por cri-
minosos, de documentos 
dos servidores paranaen-
ses. Essas situações estão 
sendo investigadas pelo 
governo federal.
No ofício enviado ao 
presidente do TCE-PR, 
conselheiro Nestor Bap-
tista, nesta segunda-feira 
(15), em que informou os 
valores já ressarcidos, o 
superintendente da CGU 
no Paraná, José William 
Gomes da Silva, solicita 
o repasse das folhas de 
pagamento de abril dos 
servidores municipais e 
estaduais paranaenses: 
ativos e aposentados, além 
dos pensionistas. O obje-
tivo é cruzar esses dados 
com a base do auxílio 
emergencial e evitar a 
repetição de eventuais 
pagamentos indevidos. O 
Ministério da Cidadania 
prevê o pagamento da ter-
ceira parcela de R$ 600,00 
e de mais duas adicionais, 
cujo valor ainda não está 
definido.



Cidades e
Arapoti bate recorde de casos confirmados em 24 

horas e chega a 62 pessoas com coronavírus

A situação no novo coro-
navírus no município de 
Arapoti está cada vez mais 
preocupante. De acordo 
com o boletim epidemio-

lógico divulgado nesta 
quarta-feira (17), a cidade 
bateu um triste recorde 
da Covid-19. Isso porque, a 
cidade tem agora 62 casos 
confirmados da doença. 
A situação é complicada, 
pois no intervalo entre os 
boletins da terça-feira (16) e 
desta quarta, a cidade con-
firmou em 24 horas 13 novos 
casos de pacientes com a 
doença. Vale lembrar que, 
entre o boletim do domingo 
(14) e da terça-feira, foram 
confirmados 15 casos de 
pessoas contaminadas com 
o vírus em apenas dois dias. 
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NUNCA APOIEI!
A deputada Aline Sleutjes (PSL) disse nunca ter apoiado 
ou participado de movimentos antidemocráticos. Ela e 
outros nove deputados e um senador, todos do PSL e alia-
dos ao presidente Jair Bolsonaro, tiveram os sigilos fiscais 
quebrados por determinação do ministro Alexandre de 
Moraes (STF) no inquérito que apura a organização de 
financiamento de atos antidemocráticos. "Não fui noti-
ficada em relação a minha quebra de sigilo, inclusive, 
fiquei sabendo neste momento por meio de notícias na 
imprensa".

ADESÃO 100%
O prefeito de São José dos Pinhais, Toninho Fenelon 
(PSD), convocou o comércio, indústria e a sociedade 
civil para a necessidade de 100% de adesão aos 
decretos que regulamentam as atividades econômi-
cas e sociais durante a pandemia, sob risco ter que 
voltar atrás e novamente restringir atividades para 
conter o avanço do coronavírus. Toninho Fenelon 
diz que o momento requer união de esforços para 
que nem a saúde e nem a economia sejam afetados.

[13 CASOS EM UM DIA]
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Situação no município é cada vez mais preocupante já que, na segunda-feira e terça-feira, haviam sido 
confirmados sete e oito novos casos respectivamente

Da Redação

EM ALERTA
O deputado Michele Caputo (PSDB) alerta que a alta taxa 
de transmissão do coronavírus, registrada no Paraná, é 
algo que merece ser levado em conta pelas autoridades 
de saúde. O índice está em 1,5, considerado preocupante, 
tendo em vista que está acima do considerado aceitável 
em uma pandemia sob controle. Os dados são de um 
estudo da UFPR em parceria com a epidemiologia do 
Hospital da Clínicas.

VALE REFORÇAR!
O deputado e médico Luciano Ducci (PSB) reforçou o 
alerta para que a população siga corretamente as orienta-
ções repassadas pelos órgãos de saúde a fim de reduzir o 
número de casos da covid-19. "Curitiba está com 85% dos 
leitos de UTI exclusivos para covid-19 ocupados. Teremos 
semanas difíceis pela frente e todos devemos cooperar. 
Evite ao máximo sair de casa, lave sempre e bem as mãos 
e use máscara. Tomem cuidado, ninguém está a salvo 
de pegar o vírus e de ter a doença agravada, vamos ser 
conscientes e evitar a exposição desnecessária," disse.

PESQUISA COVID-19
Está nas ruas de bairros de Maringá a terceira etapa 
de testes rápidos para pesquisa sobre coronavírus 
na cidade. Moradores têm recebido pesquisadores 
UEM, Uningá e Unicesumar. Serão realizados 250 
testes rápidos. Total será de 950 testes, com resul-
tado analisado pela UEM e servirá para Secretaria 
de Saúde fazer medidas preventivas contra corona-
vírus. Quarta e última etapa será em 1º de julho. 

COMÉRCIO EM BAIXA
O comércio varejista paranaense registrou, pelo 
segundo mês consecutivo, uma queda histórica 
em abril. Segundo pesquisa do IBGE, o volume 
de vendas caiu 14,3% na comparação com março, 
enquanto a receita com vendas teve queda ainda 
mais expressiva, de 15,8%. Apesar dos resultados 
negativos, o resultado paranaense foi ainda melhor 
do que o verificado a nível nacional. 

JOGO DURO
O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati 
(PP) anunciou novas medidas para conter 
o aumento de casos de infectados pelo 
coronavírus. Passa a valer a aplicação 
de multas e a perda de alvará para quem 
desobedecer as regras da quarentena. As 
multas podem variar entre R$ 10 mil e R$ 
120 mil, em casos em que as pessoas não 
estiverem usando máscara será aplicado 
multa de R$ 300 e processo criminal.

TRANSPARÊNCIA
O deputado Aliel Machado (PSB) foi esco-
lhido como relator sobre um dos temas 
mais debatidos atualmente: a transpa-
rência. O relatório pretende corrigir 
ações recentes do governo federal que vão 
contra a transparência. Aliel disse ainda 
que a relatoria será ampla e vai abranger 
também informações fornecidas pelos 
municípios e estados, além dos respectivos 
gastos.

MÁSCARA II
“O uso de máscaras é a melhor forma 
de prevenção contra a covid-19. Desde o 
início da pandemia defendemos o uso de 
máscara, que depois virou lei no Estado e, 
agora, em todo o Brasil”, disse o deputado 
Luiz Claudio Romanelli (PSB), autor da lei 
paranaense.

Dos casos confirmados, 45 
pacientes seguem isolados, 
um internado e 14 pessoas 
já se curaram da doença. 
Os números não param de 
crescer e a situação pode 
ficar ainda pior no muni-
cípio considerando que o 
boletim ainda apresenta 
45 casos suspeitos de pes-
soas que seguem em isola-
mento domiciliar. Outras 
61 pessoas seguem sendo 
monitoradas e 93 suspeitas 
já foram descartadas. Feliz-
mente, até o momento não 
foram registrados óbitos no 
município. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE SIQUEIRA CAMPOS

VARA CÍVEL DE SIQUEIRA CAMPOS - PROJUDI
Rua Rio Grande do Norte, 1932 - Vila Santa Izabel - Siqueira Campos/PR - CEP: 84.940-000 - Fone:

(43) 3571-1291

Autos nº. 0001152-68.2017.8.16.0163

1º EDITAL DE CITAÇAO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS

 

Edital de Citação de IEDA ANDRADE, portadora do CPF nº 039.988.379-73 e TAIS ANDRADE,
 os quais se encontram em lugar incerto e não sabido, nos autos nºportadora do CPF nº 027.632.479-03,

0001152-68.2017.8.16.0163 de  movido por  paraMONITÓRIA, MARCELO ANTONIO AVANSO,
que nos termos  artigo 701 do NCPC, para pagar o débito, para entregar a coisa ou para execução da
obrigação de fazer ou não fazer, constante na inicial, no prazo de 15 dias, acrescido do valor de 5% do
valor da causa a título de honorários advocatícios. Ficando ainda CIENTE de que o cumprimento  no 
prazo  isentará  do  pagamento  das  custas  processuais  (art.  701  §  1º  do NCPC).  Bem  como  que,  no 
mesmo  prazo  poderá  oferecer  embargos  nos  autos  (art.702  do  NCPC).

 Na presente ação na sendo oferecido embargos, , aADVERTÊNCIA: no prazo de 15 (quinze) dias
citação se converterá em execução, bem como, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte
autora e comprovando o depósito de trinta por cento do valor cobrado, acrescido de custas e de
honorários  de  advogado,  poderá  requerer  que  lhe  seja  permitido  pagar  o  restante  em  até  6 (seis)
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º
c/c. art. 916). Advirta(m)-se  o(a)(s)  Réu(é)(s)  de  que  quaisquer  manifestações  nos  autos 
dever(á)(ão)  ser apresentadas por patrono regularmente constituído nos autos. Eu,                    (JOSIANE
GOMES NOGUEIRA), Escrevente Juramentada do Cível que o digitei, conferi e subscrevi.

Siqueira Campos, 09 de janeiro de 2020.
 

Maria Luíza Mourthé de Alvim Andrade
Juíza Substituta
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Maria Luíza Mourthé de Alvim Andrade
Juíza Substituta
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OUTRAS PUBLICAÇÕESPINHALÃO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 01/2020 - Contrato Nº: 
86/2019
Contratante..: PREFEITURA MUNICI-
PAL DE PINHALAO
Contratada...: CENTRO MEDICO DA-
VID LECHINEWSKI LTDA
Vigência.......: Início: 13/06/2020 Tér-
mino: 13/06/2021
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL 
Nº.: 28/2019
R e c u r s o s . . . . . :  D o t a ç ã o : 
2.032.3.3.90.39.00.00.00.00 (304),
2.069.3.3.90.39.00.00.00.00 (310)
Objeto..........: Fica prorrogado o prazo 
de vigência do presente contrato,
passando de 13 de junho de 2020 para 
13 de junho de 2021, ficando então
alterada a cláusula segunda do referido 
contrato.
Pinhalão, 12 de Junho de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 01/2020 - Contrato Nº: 
87/2019
Contratante..: PREFEITURA MUNICI-
PAL DE PINHALAO
Contratada...: LEME & SILVA DIAG-
NOSTICOS MEDICOS LTDA
Valor............: 0,00 (zero)
Vigência.......: Início: 13/06/2020 Tér-
mino: 13/06/2021
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL 
Nº.: 28/2019
R e c u r s o s . . . . . :  D o t a ç ã o : 
2.032.3.3.90.39.00.00.00.00 (304),
2.069.3.3.90.39.00.00.00.00 (310)
Objeto..........: Fica prorrogado o prazo 
de vigência do presente contrato,
passando de 13 de junho de 2020 para 
13 de junho de 2021, ficando então
alterada a cláusula segunda do referido 
contrato.
Pinhalão, 12 de Junho de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 08/2020 - Contrato Nº: 44/2017

Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada...: JULIANA OLIVEIRA DE PAULA 06279369979

Valor............: 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
Vigência.......: Início: 08/06/2020 Término: 08/09/2020
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 19/2017

Recursos.....: Dotação: 2.048.3.3.90.39.00.00.00.00 (529) 
Objeto..........: Fica prorrogado o prazo de vigência, passando de 08 de

junho de 2020 para 08 de setembro de 2020.
Fica alterado o valor mensal contratual, com base na Lei Nº 1879/2020,

tendo um corte de 50% do valor durante o período da Pandemia. A
Supressão de 50% no valor tem efeito retroativo para os meses de abril e 

maio.
Fica acrescido ao contrato, por conta do presente aditivo que aumenta a

prestação de serviços em 03 (três) meses, o valor de R$ 4.500,00 (quatro
mil e quinhentos reais).

Pinhalão, 08 de Junho de 2020

e
[IRRESPONSABILIDADE]

Jovem com coronavírus é detido em Wenceslau 
Braz por descumprir ordem de isolamento

Infringir a ordem de isolamento por doença 
contagiosa é crime previsto no Código Penal 

Um jovem de 21 anos com 
diagnóstico positivo da 
Covid-19 foi detido na tarde 
desta quarta-feira (16), 
por volta das 16h30, por 
descumprir a ordem de 
isolamento social.
De acordo com as primeiras 
informações, a ação foi feita 
pela equipe da Polícia Civil 
após uma denúncia anô-
nima informar que o jovem 
estava na região da Vila 

Santa Maria descumprindo 
a ordem de se manter em 
isolamento em sua residên-
cia. Com isso, o delegado 
da PC foi ao local e con-
firmou a situação, sendo 
o paciente encaminhado à 
delegacia da Polícia Civil 
para confecção do Termo 
Circunstânciado.
A situação se enquadra 
como crime no Artigo 
268 do Código Penal por 

Infringir determinação do 
poder público, destinada 
a impedir introdução ou 
propagação de doença con-
tagiosa: Pena – detenção, de 
um mês a um ano, e multa. 
Parágrafo único – A pena 
é aumentada de um terço, 
se o agente é funcionário 
da saúde pública ou exerce 
a profissão de médico, 
farmacêutico, dentista ou 
enfermeiro.

A situação ocorre um dia 
após a equipe de Saúde 
divulgar o boletim epide-
miológico confirmando 
mais dois pacientes que 
tiveram a doença confir-
mada no município que 
agora registra 15 casos 
da Covid-19. Além disso, 
os números ainda apon-
tam dois óbitos, oito pes-
soas curadas, oito casos 
aguardando resultados de 

exames, 104 monitorados 
e 62 pessoas que permane-
cem isoladas. Denúncias 
relacionadas a pessoas que 
descumprem o isolamento 
social podem ser realizadas 
as equipes da Polícia Civil 
ou Militar ou através do 
número 156. A identidade 
do denunciante será man-
tida em sigilo. Devido a 
questões legais, os nomes 
não podem ser divulgados.

 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

B. A. SOUZA SANCHES & CIA. LTDA., CNPJ Nº 
08.367.442/0001-82 torna público que irá requerer ao IAP, a 
Renovação da Licença de Operação para extração de argila 
(Licença de Operação nº 18364, validade 07/11/2020) 
instalada no local denominado Sítio Boa Vista, município de 
Carlópolis, estado do Paraná. 
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Editais
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 SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

Edital de Concorrência nº 01/2020.
Processo nº 12/2020.
O Município de Arapoti, Estado do Paraná, através 
do presidente da Comissão Permanente de Licita-
ção, nomeado por força das disposições contidas 
no Decreto Municipal nº 5.576/2020, no uso de suas 
atribuições, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que suspende o Processo de Licitação 
nº 12/2020 – Concorrência n° 01/2020, cujo objeto 
é: Permissão de direito real de uso, a título oneroso, 
de salas comerciais situadas no Centro Comercial 
Municipal, localizadas na Rua Telêmaco Carneiro, 
Centro, município de Arapoti, que em virtude dos 
avanços da pandemia do Corona vírus SARS-CoV-2, 
causador da infecção COVID-19 e os recentes 
protocolos emitidos pelo Ministério da Saúde, Se-
cretaria de Estado da Saúde (SESA) e Secretaria 
Municipal de Saúde, em decorrência das ações 
emergenciais necessárias para conter a pandemia 
do Corona vírus, em especial a necessidade de se 
evitar aglomerações, declara para os devidos fins 
a SUSPENSÃO do processo acima mencionado.
O Município comunicará aos interessados que 
enviaram/entregaram o recibo de retirada do edital 
ou documentaram o interesse na participação do 
certame a nova data de abertura da sessão pública 
para recebimento de credenciamento, propostas e 
habilitação.
 Maiores informações também poderão ser obtidas 
através do e-mail licitacao@arapoti.pr.gov.br ou pelo 
telefone (43) 3512-3033.

Publique-se na forma da lei. 

Arapoti, 17 de junho de 2020.

Luciano Aguiar Rocha
Comissão Permanente de Licitação

ARAPOTI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº22/2020
Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada 
através da Portaria nº. 01/2020 de 16 de janeiro2020, 
que declarou Dispensável a Licitação á Contratação 
de empresa para prestação de recargas de oxigênio 
medicinal para Unidade Mista de Saúde 24 hrs, a 
serem retirados conforme a necessidade por um 
período estimado por 12 (doze) meses, conforme 
solicitação realizada pelo Departamento Municipal 
de Saúde, com fundamento no Art. 24, Inciso II. 
Perfazendo o valor total para a compra do objeto 
requisitado é de R$ 8.945,00 (oito mil novecentos e 
quarenta e cinco reais) em favor da Empresa Isac 
Diego da Rosa-ME, CNPJ: 14.513.950/0001-24.  
Face ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, 
uma vez que o processo se encontra devidamente 
instruído.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 23/2020
Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada 
através da Portaria nº. 01/2020 de 16 de janeiro 
2020, que declarou Dispensável a Licitação a 
Confecção de uniformes para os funcionários da 
unidade mista de saúde tendo em vista o controle 
da transmissão do novo corona vírus (covid 19). 
A compra se faz necessária para suprir as neces-
sidades dos funcionários, conforme solicitação 
realizada pelo Departamento Municipal de Saúde, 
com fundamento no Art. 24, Inciso II. Perfazendo 
o valor total para a compra do objeto requisitado 
é de R$6.264,80 (seis mil duzentos e sessenta e 
quatro reais e oitenta centavos) em favor da em-
presa Fernanda Aparecida Ribeiro 05208738902 
CNPJ: 15.843.414/0001-50. Face ao disposto no 
Art. 26 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o processo 
se encontra devidamente instruído.
Publique-se
Jundiaí do Sul – PR, 17 de junho de 2020
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº24/2020
Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada 
através da Portaria nº. 01/2020 de 16 de janei-
ro2020, que declarou Dispensável a Licitação a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 21/2020
Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada 
através da Portaria nº. 01/2020 de 16 de janeiro 
2020, que declarou Dispensável a Licitação Aqui-
sição de Cesta Básica conforme RESOLUÇÃO AD 
REFERENDUM nº 004/2020 - CEAS/PR. Atendendo 
ao Incentivo Benefício Eventual COVID- 19, retira-
da conforme a necessidade, conforme solicitação 
realizada pelo Departamento Municipal de Saúde, 
com fundamento no Art. 24, Inciso II. Perfazendo 
o valor total para a compra do objeto requisitado é 
de R$ 13.717,00 (treze mil setecentos e dezessete 
reais) em favor da empresa L de Lima Minimercado 
ME CNPJ: 05.979.427/0001-05. Face ao disposto no 
Art. 26 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o processo 
se encontra devidamente instruído.
Publique-se
Jundiaí do Sul – PR, 17 de junho de 2020
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

JUNDIAÍ DO SUL

JUNDIAÍ DO SUL

Publique-se
Jundiaí do Sul – PR, 17 de junho de 2020
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

Aquisição de Equipamentos para lavanderia da 
Unidade mista de saúde São Francisco de Assis 
conforme orientação da Vigilância Sanitária da 
19ª regional de Saúde, conforme solicitação rea-
lizada pelo Departamento Municipal de Saúde, 
com fundamento no Art. 24, Inciso II. Perfazendo 
o valor total para a compra do objeto requisitado é 
de R4.520,00 (quatro mil quinhentos e vinte reais) 
em favor da empresa AFB Prime Indústria Com. 
De Equipamentos Eireli CNPJ: 77.578.524/0001-
99. Face ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, 
uma vez que o processo se encontra devidamente 
instruído.
Publique-se
Jundiaí do Sul – PR,17 de junho de 2020
Eclair Rauen
Prefeito Municipal
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Mais um municí-
pio da região rece-
beu a operação 
Ostensividade 2 
realizada por poli-
ciais militares do 
2º Batalhão da 
Polícia Militar 
de Jacarezinho. 
A ação foi defla-
grada nesta ter-
ça-feira (16). 
Durante a ação 
que foi realizada 
entre as 14h e as 23h59, 
a equipe realizou, por 
volta das 20h, a prisão 
de um indivíduo na Vila 
Guarani. O suspeito, já 
conhecido no meio poli-
cial pelo envolvimento 
com o tráfico de drogas, foi 
abordado pelos policiais e, 

durante a revista pessoal, 
foi encontrado em sua 
posse uma pedra de crack 
e um objeto utilizado para 
o consumo da droga. Na 
sequência, foram realiza-
das buscas na residência 
do abordado onde a equipe 
encontrou dois cigarros 

de maconha. 
Frente aos fatos, 
o suspeito foi 
detido e enca-
minhado a dele-
gacia da Polícia 
Civil juntamente 
com as drogas e 
o objeto apreen-
dido para que 
fossem tomadas 
as providências 
cabíveis ao caso. 
Durante a opera-

ção, também foi realizado 
policiamento na área cen-
tral, comercial e bancária, 
bem como saturação no 
período noturno, visando 
prevenção de delitos atra-
vés de presença de abor-
dagens. 

Acidente entre carro e carreta deixa 
motorista preso às ferragens

Da Redação

Da Redação Da Redação

e
[TRÂNSITO]

[OSTENSIVIDADE 2]

Apesar do 
susto, vítima foi 
socorrida com 

ferimentos leves 
e encaminhada 

ao Pronto-
Socorro

Um homem de 49 anos ficou 
preso às ferragens após 
o automóvel que ele diri-
gia ser atingido por uma 
carreta. A ocorrência foi 
registrada na manhã desta 
terça-feira (16) em Santo 
Antônio da Platina. 
De acordo com informa-
ções do jornalista Luiz Gui-
lherme Bannwart, o moto-

rista seguia em um Fiat/
Uno pela rodovia BR-153 
quando, nas proximidades 
da cafeeira 2 irmãos, teria 
tentado cruzar a pista para 
ter acesso a uma estrada 
rural, momento em que 
acabou sendo atingido por 
uma carreta que vinha logo 
atrás de seu automóvel. 
Com o impacto, o homem 
ficou preso às ferragens e 
foi socorrido por equipes do 
Corpo de Bombeiros e do 
SAMU (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência). 
Após ser retirado do veí-
culo, a vítima foi encami-
nhada ao Pronto Socorro 
de Santo Antônio da Pla-
tina com ferimentos leves 
para receber atendimento 
médico. Já o motorista da 
carreta não ficou ferido. 

Operação da PM apreende drogas 
e jovem é detido em Pinhalão

Um homem foi preso após 
ser flagrado praticando 
um furto a um super-
mercado no município de 
Ribeirão Claro. A ocor-
rência foi registrada na 
madrugada desta terça-
-feira (16).
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, a 
equipe foi acionada por 
volta das 2h30 onde soli-
citante relatava que um 
supermercado havia sido 
invadido por um suspeito. 
Diante do chamado, os 
policiais foram ao local 
para averiguar a situação. 
Em contato com uma tes-
temunha, essa passou a 
relatar que visualizaram 
uma pessoa no telhado 

do estabelecimento. Com 
as informações repassa-
das a polícia, foi possível 
identificar o suspeito e, 
com isso, a equipe foi até a 
residência do mesmo que 
foi flagrado chegando em 
casa com uma lanterna 
na mão. 
Frente aos fatos, o homem 
de 33 anos foi preso e 
encaminhado à delega-
cia da Polícia Civil para 
que fossem tomadas as 
providências cabíveis ao 
caso. Do local, foram 
subtraídos o valor de R$ 
200 e um cheque, além 
da caixa registradora ter 
sido encontrada em cima 
do telhado. 

Homem é preso após 
praticar furto em 

supermercado
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] Jaguariaíva decreta fechamento do comércio 

e multa de R$ 10 mil para festas particulares
Novas medidas foram tomadas devido ao aumento no número de casos confirmados 
da COVID-19 e valem para os estabelecimentos durante os finais de semana

Da Redação

Com o aumento no número de 
casos confirmados e suspeitos da 
Covid-19 no município, a prefeitura de 
Jaguariaíva publicou um novo decreto 
(195/2020) nesta terça-feira (16) estipu-
lando novas regras para o horário de 
funcionamento do comércio, reuniões 
particulares, atendimento em igrejas e 
até mesmo em serviços essenciais como 
postos de combustíveis, farmácias e 
supermercados. O objetivo é claro, 
acabar com as aglomerações. 
As mudanças estipuladas entram em 
vigor nesta quarta-feira (17) e seguem 
até o dia 2 de julho com foco principal no 
comércio que vai ter o horário de aten-

dimento alterado. As novas medidas 
atingem até mesmo o grupo de servi-
ços essenciais formado por farmácias, 
supermercados, açougues e padarias 
pode funcionar apenas de segunda a 
sexta-feira entre as 9h e as 17h. 
Já os laboratórios de análises clínicas 
e de imagens, serviços veterinários e 
de saúde de urgência e emergência em 
estabelecimentos particulares podem 
funcionar das 7h às 17h de segunda a 
sexta-feira, com exceção das consultas 
eletivas que devem seguir o mesmo 
horário dos comércios de prestação de 
serviços que vão funcionar das 10h às 
16h de segunda a sexta-feira. Situações 

de urgência e emergência 
médica que ocorrerem 
entre 17h 7h poderão ser 
atendidas em regime de 
plantão, com as portas do 
estabelecimento fechadas.
Apenas postos de combustí-
veis e farmácias que ficarão 
responsáveis pelo plantão 
poderão ficar abertas aos 
finais de semana. Neste 
caso, o horário de funcio-
namento é das 6h às 22h de 
segunda a domingo. Vale 
ressaltar que a medida não 
se aplica as lojas de conve-
niências, as quais devem 
seguir o mesmo horário 
do comércio de prestação 
de serviços. 
Assim, o decreto estipula 
que todos os estabeleci-
mentos comerciais e de 
prestação de serviço devem 
estar fechados aos sábados 
e domingo, assim como 
seguirem os horários de 
funcionamento durante o 
final de semana. Caso as 
normas do decreto sejam 
descumpridas, os respon-
sáveis podem ser multados 
no valor de R$ 5 mil. 
As igrejas podem atender 
no horário das 10h às 16h 
de segunda a sexta-feira, 
porém, de maneira indi-
vidual ficando proibida 
a realização de cultos, 

missas e demais ações que 
venham a gerar aglome-
rações. Já bancos e casas 
lotéricas podem seguir com 
horário de funcionamento 
conforme estipulado pela 
legislação federal. 
As indústrias em geral, 
de construção civil e o 
serviço funerário podem 
manter seu horário normal 
de funcionamento. Já os 
restaurantes que ficam 
as margens das rodovias, 
mas que pertencem ao 
território do município e 
tem funcionamento de 24 
horas, deverão seguir os 
horários dos restaurantes 
da zona urbana, assim 
como lojas de conveniência 
devem seguir o horário do 
comércio. Fora do horário 
estipulado pelo decreto, 
comércios do ramo alimen-
tício só poderão realizar 
atendimento ao público 
através de Delivery. 
Os Poderes Público Muni-
cipal, Estadual e Federal, 
assim como os serviços de 
transporte coletivo, inclu-
sive os do meio privado 
como taxis, por exemplo, 
de segurança privada, 
telecomunicações e ramo 
hoteleiro continuarão aten-
dendo nos horários que já 
vem sendo praticados. 

O decreto é claro ao 
proibir qualquer tipo de 
aglomeração, inclusive as 
realizadas em ambiente 
ou residência particular. 
Assim, estarão sujeito a 
uma multa no valor de 
R$ 10 mil reais quaisquer 
eventos como comemo-
rações, casamentos, ani-

versários, festas, reuniões 
religiosas, reuniões entre 
amigos e congêneres. O 
valor da multa será apli-
cado ao organizador do 
encontro ou ao proprietá-
rio do local em que a reu-
nião está sendo realizada. 
Assim, aquele churrasco 
do final de semana pode 

sair bem mais caro. 
Também continuam 
valendo as restrições de 
circulação de pessoas 
idosas e crianças com 
idade inferior aos 12 anos 
de idade com multa de até 
R$ 228 em caso de descum-
primento. A população 
pode fazer denúncias 

caso qualquer uma das 
regas do decreto sejam 
descumpridas através do 
fone (43) 99806-5537 com 
sua identidade mentida 
em sigilo. As equipes de 
fiscalização da prefeitura 
também estarão nas ruas 
para averiguar eventuais 
descumprimentos das 

regras. 
O conteúdo completo do 
decreto 195/2020 pode ser 
acessado no link https://
www.jaguariaiva.pr.gov.
br/index.php/covid-19/
1849-decreto-n-195-regu-
lamentacao-horarios-
-de-funcionamento-co-
vid-19 .

[SEM FESTAS OU REUNIÕES]


