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Presidente da 
coordenadoria 
Regional da Casa 
Civil reúne diretores 
do NRE para discutir 
medidas contra a 
Covid-19

[NORTE PIONEIRO]

Juarez Leal promoveu uma 
videoconferência entre 
o secretário estadual da 
educação e chefes de núcleos 
regionais para alinhar soluções 
durante a crise da pandemia

Os dados apresentados de acordo com os 
últimos boletins informativos divulgados 
pelas prefeituras apontam que, juntos, os 
sete municípios chegaram a marca de 76 
casos confirmados da Covid-19

Romanelli e Nerilda 
inauguram Cemei e início 

das obras do asfalto no 
Jardim Aratinga

[JAGUARIAÍVA]
Residência é invadida 
e homem executado 
a tiros durante a 
madrugada
Criminosos invadiram a 
residência da vítima que estava 
dormindo e foi levada para rua 
onde foi morta

[PR-092]
Acidente em 
Calógeras deixa 
motorista ferido 
e mulher em 
estado grave
Situação foi registrada 
na manhã do domingo e 
vítimas foram levadas ao 
hospital de Arapoti
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 43/2020
 (Resumo para fins de publicação)

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

1 - MODALIDADE: Pregão Presencial nº.43/2020. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. 

2 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 
DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 7.769,00 (Sete Mil, Sete-
centos e Sessenta e Nove Reais),  

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 06/07/2020  
às 09:30  na Prefeitura Municipal de Jaboti. 

5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: De-
partamento 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, 
19/06/2020.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº02/2020 .

JABOTI

PINHALÃO

PINHALÃO

OUTRAS PUBLICAÇÕES

OUTRAS PUBLICAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 44/2020
 (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 Presencial nº.44/2020. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. 

2 – OBJETO:  AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 
PARA DEPARTAMENTO DE SAÚDE

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 62.690,00 (Sessenta e 
Dois Mil, Seiscentos e Noventa Reais),  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO 
ESTADO DO PARANÁ
HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 
os Pareceres da Comissão de Licitação e da Con-
sultoria Jurídica:
R E S O L V E:
Homologar o resultado da Licitação na modalidade de 
Edital de Pregão Eletrônico nº. 23/2020 de 22/05/2020 
a FAVOR do Proponente:
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA, CNPJ Nº 32.364.822/0001-48, pelo valor total 
de R$ 2.850,00 (Dois mil oitocentos e cinquenta reais).
CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ Nº 32.743.242/0001-
61, pelo valor total de R$ 18.015,00 (Dezoito mil e 
quinze reais).
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
      Em 
19 de junho de 2020.
       
SERGIO INÁCIO RODRIGUES    
                   Prefeito 
Municipal

EDITAL N0 28/2020
PREGÃO ELETRÔNICO
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 07/07/2020, propostas para:
 Objeto da Licitação:
Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos destina-
dos aos poços artesianos dos bairros Decol e Bonin, no 
Município de Pinhalão/PR, 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, 22 de junho de 2020.
Raíssa Pimentel Vilas Boas
       Pregoeira    

PREFEITURA DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
EDITAL N0 29/2020
PREGÃO ELETRÔNICO
Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC Nº 123/2006 
alterada pela LC Nº 147/2014)
COMBATE, PREVENÇÃO E ATENDIMENTO DIRE-
TO AO COVID-19 (Lei nº 13.979/20)
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 30/06/2020, 
propostas para:
Objeto da Licitação:
Aquisição de máscara cirúrgica, tapete sanitizante, 
papel toalha e dispenser para papel toalha destinados 
à secretaria municipal de saúde - Combate, Preven-
ção e Atendimento Direto ao COVID 19, 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 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, 22 de junho de 2020.
Rodrigo Baldim
       Pregoeiro     

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 06/07/2020 
às 10:00 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, 19/06/2020.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº02/2020 .

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL INSTALAÇÃO– 
L.I.
BRAZ CAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA torna 
público que recebeu a a Licença Prévia nº178820 
com validade até 06/04/2025 e requer do Instituto 
Ambiental do Paraná – IAP a Licença de Instala-
ção- L.I, para fabricação de tintas  no município de 
Wenceslau Braz – PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

DENORPI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍ-
COLAS LTDA torna público que recebeu do IAP 
de Jacarezinho-PR, a Licença de Operação com 
validade até 06/09/2020, para as atividades de 
COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM 
GERAL, COM PREDOMINÂNCIA EM INSUMOS 
AGROPECUÁRIOS instalada NA RUA PAPA JOÃO 
XXIII, 950, BAIRRO OLHO D”ÁGUA NO MUNICÍPIO 
DE WENCESLAU BRAZ-PR.
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[ARAPOTI EM OBRAS]

Romanelli e Nerilda inauguram 
Cemei e início das obras do asfalto 

no Jardim Aratinga

Durante cerimônia, ainda 
foi destacada a conquista 
de novos ônibus para o 
transporte escolar do 
município

A tarde da última sex-
ta-feira (19) foi de conquistas 
e alegria para os moradores 
do bairro Jardim Aratinga 
em Arapoti. Isso porque, a 
prefeita Nerilda Penna acom-
panhada do deputado esta-
dual Luiz Cláudio Romanelli 
esteve no local para realizar 
a entrega do Cmei (Centro 
Municipal de Educação Infan-
til) Helena Pavinski e para 
conferir o andamento das 
obras de pavimentação em 
seis ruas do bairro. 
O novo Cmei tem capacidade 
para atender até 200 crianças 
com idade de quatro meses a 
três anos. Trata-se de uma 
obra que estava parada e 
foi retomada na gestão da 
prefeita Nerilda com inves-
timento na casa dos R$ 500 
mil com recursos próprios 
da prefeitura. “Esta obra 
estava paralisada desde 2017 
devido a problemas com a 
construtora licitada. Assim, 
não resolvemos essa situação 
amigavelmente e licitamos 
outra empresa que concluiu 
a construção”, explicou a 
prefeita. 
A secretária municipal de 
Educação, Sônia Machado, 

também esteve presente na 
cerimônia e falou sobre a 
aquisição de ônibus para o 
transporte de alunos. “Nossa 
equipe tem trabalhado duro 
junto ao programa Caminho 
da Escola do Governo Federal 
para trazer novos veículos 
para o município. Já temos 
dois ônibus comprados e 
outros dois em licitação com 
recursos próprios do municí-
pio e com emenda do deputado 
Romanelli. Nossa expectativa 
é que até dezembro a frota de 
transporte dos alunos conte 
com oito ônibus novos”, des-
tacou. 
A prefeita Nerilda ainda 
destacou a emoção em estar 
dando início às obras de 
pavimentação do bairro. “É 
uma alegria muito grande 
começar essas obras aqui no 
Jardim Aratinga, pois temos 
moradores que vivem aqui a 
mais de 25 anos e sonham com 
o asfalto que agora vai ser 
realidade. É mais qualidade 
de vida com ruas boas faça sol 
ou faça chuva, pois isso é uma 
questão de saúde e mostra 
que queremos o bem para as 
pessoas do nosso município”, 
disse a prefeita. 

Ao todo, serão pavimentadas 
seis ruas do bairro em um 
investimento na casa dos 
R$ 3 milhões com apoio do 
governador Ratinho Júnior, 
do chefe da casa Civil Guto 
Silva e do deputado estadual 
Luiz Claudio Romanelli. A 
previsão de entrega das ruas 
totalmente pavimentadas é 
para novembro deste ano. 
O deputado Romanelli para-
benizou a gestão de Nerilda 
e destacou a união entre o 
governo do estado e a gestão 
municipal para trazer cada 
vez mais benefícios à popu-
lação de Arapoti. “Estamos 
trabalhando e conseguindo 
encontrar boas soluções 
para o município de Arapoti 
junto ao governador Ratinho 
Júnior e o chefe da casa civil 
Guto Silva que tem atendido 
nossas reivindicações. Gosta-
ria de destacar o trabalho da 
prefeita que, mesmo muito 
jovem e assumindo a prefei-
tura em um momento político 
complexo, montou uma boa 
equipe e vem apresentando 
bons projetos para que as 
coisas venham caminhando 
bem”, enalteceu.

Da redação

SENAR-PR ajuda a 
cidade a plantar

Aproximar o meio urbano do rural resgatando a 
antiga prática da horticultura. Além de contribuir para 
uma alimentação mais saudável e rica para a população, 
leva conhecimento a um público, que, via de regra, não 
tem muita intimidade com a prática rural.

Trata-se da Fazenda Urbana, iniciativa da prefeitura 
de Curitiba lançada recentemente com objetivo de 
estimular a produção sustentável. Trata-se de um espaço 
comunitário voltado à educação, onde os cidadãos 
poderão participar ativamente da produção de alimentos.

Em uma área de 4.435 m² na capital paranaense 
serão produzidos mais de 150 tipos de hortaliças, frutas 
e verduras de inverno e verão, reunindo diversas técnicas 
de plantio sustentável, como plantio elevado, aquaponia, 
hidroponia e cultivo protegido. Em meio aos prédios 
e avenidas repletas de carros, um espaço reserva um 
pouco do meio rural no coração da metrópole.

O SENAR-PR é parceiro da a Secretaria Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional nesse projeto. Cabe a 
ele capacitar e atualizar os técnicos da prefeitura para as 
práticas de produção. Em março deste ano, antes do início 
da pandemia do novo coronavírus, o SENAR-PR realizou 
o curso de “Agricultura Orgânica” junto aos técnicos da 
secretaria. Outras capacitações devem ocorrer tão logo a 
situação de saúde volte a se normalizar, deixando nossa 
capitam ainda mais verde.

sistemafaep.org.br

Esta obra estava paralisada desde 
2017 devido a problemas com 
a construtora licitada. Assim, 
não resolvemos essa situação 
amigavelmente e licitamos outra 
empresa que concluiu a construção
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CONASS

O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, foi conduzido ao cargo 
de vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass). "Agradeço o apoio dos demais secretários da região sul 
e de maneira integrada, vamos trabalhar para superar a crise da 
pandemia, de forma institucionalizada e com a responsabilidade que 
é exigida no momento. Os estados precisam de apoio e de unidade 
neste enfrentamento", afirmou.

[NORTE PIONEIRO]
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O presidente da 
Coordenadoria Regional 
da Casa Civil no Norte Pio-
neiro,  Juarez Leal (Daio), 
realizará na próxima quin-
ta-feira (25), uma reunião 
por videoconferência com 
quatro chefes de Núcleos 
Regionais de Ensino, com a 
participação do Secretário 
de Estado da Educação, 
Renato Feder, além do Dire-
tor Geral da Secretaria da 
Educação, Gláucio Dias. 
O objetivo será debater as 
próximas medidas de edu-
cação nestes tempos de pico 
pandemia nos municípios 
jurisdicionados por cada 
NRE.
Daio detalhou a iniciativa 
tomada pela coordenadoria 
da Casa Civil, em especial 

na área da educação que 
visa dialogar com cada 
escola, pais e alunos da 
rede estadual de ensino as 
ações que o governo está 
adotando junto à secretaria 
de educação e o futuro do 
ano letivo, diante do coro-
navírus.
“É preciso uma troca 
de experiências neste 
momento em que enfren-
tamos um vírus perigoso, 
que implica na saúde das 
pessoas e prejudica, além 
de todas as áreas, a edu-
cação do Estado. Nossa 
videoconferência irá deba-
ter justamente o futuro do 
ensino na rede pública”, 
disse o coordenador.
Devido às medidas de 
prevenção a reunião será 

realizada por meio de vídeo 
conferência com início às 
15. O tema em destaque é 
“Educação em Tempos de 
pandemia”.

Da Redação

A videoconferência 
terá a participação da 
chefe do  Núcleo Regio-
nal de Jacarezinho, Ana 
Maria Molini, do  chefe 
do NRE de Wenceslau 
Braz, Joaquim Faustinoni, 

da  chefe do NRE de Cor-
nélio Procópio, Ana Paula 
Tavella Machado dos 
Santos, da  chefe do NRE 
de Ibaiti, Leila Cândido, 
além da participação do 
Secretário de Estado da 

Educação, Renato Feder e 
do Diretor Geral da Secre-
taria da Educação, Gláucio 
Dias.Participarão também 
equipes pedagógicas dos 
NREs e professores da rede 
pública.

[PARTICIPAÇÃO]

[CURRÍCULOS]
Secretário de Educa-

ção Renato Feder – Renato 
Feder é mestre em Econo-
mia pela Universidade de 
São Paulo (USP) e graduado 
em Administração pela 

Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). Foi professor da 
Educação de Jovens e Adul-
tos, lecionou matemática 
por dez anos, além de ter 
sido diretor de escola por 

oito anos. Também foi 
assessor voluntário da 
Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo, além 
de ter atuado como empre-
sário do setor de tecnologia

Juarez Leal promoveu uma videoconferência 
entre o secretário estadual da educação 
e chefes de núcleos regionais para alinhar 
soluções durante a crise da pandemia

DADOS CONFLITANTES

O Tribunal de Contas notificou as prefeituras de Curitiba, Londrina, 
Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu para que informem 
o número exato e a localização dos leitos de UTI no tratamento da 
covid-19, bem como as equipes médicas de atendimento. A solicita-
ção foi motivada por dados conflitantes que vêm sendo anunciados 
sobre a capacidade de atendimento da rede hospitalar nas principais 
cidades paranaenses.

AUXÍLIO EMERGENCIAL

A Caixa Econômica Federal começou pagar a terceira parcela do 
auxílio emergencial para 1,9 milhão beneficiários do Bolsa Família 
qualificados no programa, cujo número do NIS termina em 4. Os 
pagamentos para esse grupo são feitos da mesma forma que o Bolsa 
Fanília. Para os demais trabalhadores aprovados no programa, as 
datas de pagamento da terceira parcela do benefício seguem indefini-
das. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo 
aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxílio.caixa.gov.br.

AUXÍLIO II

O governo federal recebeu, até 
o momento, R$ 39,6 milhões cor-
respondentes ao pagamento de 
auxílio emergencial a pessoas 
que não se enquadraram nos 
critérios. Foram 47,7 mil pessoas 
que fizeram a devolução do bene-
fício. Para devolver a quantia, é 
necessário entrar no site criado 
especificamente para devolução, 
emitir a Guia de Recolhimento da 
União (GRU) e pagá-la.

CASOS CRESCENTES

Aumento exponencial de casos de 
Covid-19 no Paraná preocupa auto-
ridades de saúde. O Paraná saltou 
de 200 para 400 mortes por covid-19 
em apenas 15 dias. O número apro-
xima a curva de novos óbitos a de 
estados que hoje têm um número 
de mortes bem mais elevado, como 
Minas Gerais, Paraíba e Bahia, 
e mostra o coronavírus em uma 
disseminação mais acelerada no 
Paraná que no Rio Grande do Sul.

FICHA LIMPA

A Lei da Ficha Limpa completa 10 
anos. A lei foi idealizada por juristas 
e outros envolvidos no cenário polí-
tico que buscavam endurecer os cri-
térios de inelegibilidade no Brasil. 
A meta era impedir que pessoas 
com condenações ou que haviam 
renunciado a cargos públicos para 
escapar das cassações ficassem 
impedidos de disputar eleições. 
Desde então, a lei tem sido usada 
como instrumento para reduzir a 
corrupção no Brasil.

ISOLAMENTO

Índice de isolamento divulgado 
no último final de semana indica 
que os cascavelenses estão 
aumentando os cuidados com 
o isolamento social. O índice de 
Isolamento foi de 53,6% na cidade 
de Cascavel. Isso representa um 
aumento de 35% quando com-
parados aos dois últimos fins de 
semana. A média de isolamento 
no estado do Paraná foi de 39,9%.
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CÂMARA DE ARAPOTI

ARAPOTI

ARAPOTI

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 02 / 2020 AO 
CONTRATO N° 05 / 2020

PROCESSO Nº 13 / 2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada, em 
caráter excepcional e temporário, para a prestação 
de serviços técnicos contábeis.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPOTI
CONTRATADA: ORGACON – CONTABILIDADE 
S/S LTDA
CNPJ: 06.027.688/0001-80
VALOR TOTAL: R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
VIGÊNCIA: 18.06.2020 à 18.07.2020
ELEMENTO DE DESPESA:
01.001.01.031.0051.2.001.3.3.90.39.05.00 – MANU-
TENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA 
MUNICIPAL – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS TÉCNICOS 
PROFISSIONAIS.
ASSINAM:
MARINEO JOÃO MENDES FERREIRA – pela CON-
TRATANTE
EMANOELLE BARBOSA DOS SANTOS – pela 
CONTRATADA

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

EXTRATO
AVISO DE LICITAÇÃO REMARCADA

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

Local: www.bll.org.br

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

Recebimento das Propostas: Até as 17h30min do 
dia 07/07/2020.

Abertura e Julgamento das Propostas: das 08h00min 
até as 08h30min do dia 08/07/2020.

Início da Sessão de Disputa de Preços: 09h00min 
do dia 08/07/2020.

Arapoti, 22 de junho de 2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 

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 CONTRATO

Contrato n° 176/2020.
Pregão Eletrônico n° 18/2020.
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.
Contratada: Norton Luiz Weigand – Materiais de 
Construção EIRELI.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de materiais de construção para atender 
as necessidades do Fundo Municipal de Assistência 
Social.
Valor Global: R$1.572,25 (Um mil quinhentos e se-
tenta e dois reais e vinte e cinco centavos)
D o t a ç ã o  O r ç a m e n t á r i a : 
1100108244000220453390320000
Prazo de Execução: 12 (doze) meses.
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses.
Data da assinatura: 18/06/2020.

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
CONVOCAÇÃO REMANESCENTE

Em atendimento ao art. 64º, § 2º, Lei nº 8.666, de 21 
de Junho de 1993, do Edital de Pregão Eletrônico 
sob o nº 45/2019, referente à Aquisição de 01 (uma) 
Minicarregadeira Sobre Rodas + Fresadora, última sé-
rie, nova, zero hora, conforme Convênio nº 002/2017 
firmado entre o município de Arapoti e o Governo 
do Estado do Paraná – Paraná Cidade, CONVOCO 
a empresa ELYSIUM INC. NEGÓCIOS – EIRELI, 
CNPJ 06.951.656/0001-76, a aceitar a adjudicação 
do LOTE 01 - Aquisição de 01 (uma) Minicarregadeira 
Sobre Rodas + Fresadora, última série, nova, zero 
hora, conforme Convênio nº 002/2017, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Infraes-
trutura para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado.

CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n° 155/2020.
Pregão Eletrônico n° 18/2020.
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.
Contratada: M. R. S. Almeida – Materiais de Cons-
trução - ME
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de materiais de construção para atender 
as necessidades do Fundo Municipal de Assistência 
Social.
Valor Global: 157.281,75 (cento e cinquenta e sete 
mil duzentos e oitenta e um reais e setenta e cinco 
centavos).
D o t a ç ã o  O r ç a m e n t á r i a : 
1100108244000220453390320000
Prazo de Execução: 12 (doze) meses.
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses.
Data da assinatura: 18/06/2020.

A convocada não se manifestando intenção dentro 
do prazo de 02 (dois) dias, a Comissão de Licitação 
convocará o próximo licitante na ordem de classifica-
ção, assim sucessivamente, até a apuração de uma 
que atenda ao edital.
Arapoti, 05 de junho de 2020.

Luciano Aguiar Rocha
Pregoeiro

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 CONTRATO

Contrato n° 156/2020.
Pregão Eletrônico n° 18/2020.
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.
Contratada: WMJ Licitações Ltda.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de materiais de construção para atender 
as necessidades do Fundo Municipal de Assistência 
Social.
Valor Global: R$4.499,75 (quatro mil novecentos e 
noventa e nove reais e setenta e cinco centavos).
D o t a ç ã o  O r ç a m e n t á r i a : 
1100108244000220453390320000
Prazo de Execução: 12 (doze) meses.
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses.
Data da assinatura: 18/06/2020.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE LICITAÇÃO – licitacao@arapoti.pr.gov.br
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO
CEP 84990-000 FONE (043) 3512-3162
09.277.712/0001-27

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a Dispensa sob o nº 27/2020, para Aquisi-
ção de aventais em TNT para proteção de possível 
contaminação por COVID-19, visando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a 
favor da empresa: 

ALVICIO DA ROCHA REPRESENTAÇÕES COMER-
CIAIS
37.250,00

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, 19 de Junho de 2020.

Márcio de Carvalho Martins
Presidente do FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27

EXTRATO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
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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 - REMARCADO
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 hospi-
talar visando atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ARAPOTI
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 158/2020
Processo de Dispensa: 27/2020
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada: ALVICIO DA ROCHA REPRESEN-
TAÇÕES COMERCIAIS
Objeto: Aquisição de aventais em TNT para proteção 
de possível contaminação por COVID-19, visando 
atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde
D o t a ç ã o  O r ç a m e n t á r i a : 
1000110122000414713390300000
Valor Contrato: R$ 37.250,00
Prazo Execução/Vigência: 30 dias
Data Assinatura: 19/06/2020

Despacho do Presidente do Fundo Municipal de 
Saúde.
De 19/06/2020

Homologando e Adjudicando o procedimento licitató-
rio realizado na modalidade de Dispensa n° 27/2020, 
a empresa:

Empresa
Valor (R$)

ALVICIO DA ROCHA REPRESENTAÇÕES CO-
MERCIAIS
37.500,00

Objeto: Aquisição de aventais em TNT para proteção 
de possível contaminação por COVID-19, visando 
atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde
Marcio De Carvalho Martins
PRESIDENTE DO FMS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI – ES-
TADO 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 6/2020.
Processo nº 79/2020.
Objeto:    Contratação de empresa especializada na 
execução de obra do Lago Aratinga no município de 
Arapoti, Estado do Paraná.
Protocolo dos Envelopes: Até às 08h30min, de 
16/07/2020.
Abertura dos Envelopes: Dia 16/07/2020, às 
09h00min.
Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias cor-
ridos.
Valor Máximo: R$ 523.912,40 (quinhentos e vinte e 
três mil novecentos e doze reais e quarenta centavos).
Edital e Informações: O Edital completo poderá ser 
retirado na Divisão de Licitação 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: 22/06/2020.
Idineu Antonio da Silva
Presidente da CPL

Data Abertura: 07/07/2020 às 09:00:00 horas
Valor Máximo: R$ 1.810.116,19
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 horário 
das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 
17h30min / site: www.arapoti.pr.gov.br / email: licita-
cao@arapoti.pr.gov.
Data Edital: 19/06/2020.

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

LICITAÇÃO DESERTA

Edital de Pregão Eletrônico nº 72/2019.
Processo nº 80/2019.
Objeto: Aquisição de um veículo Hatch motorização 
mínima 1.0 para atender as necessidades da Secre-
taria Municipal de Assistência Social.
Ficou constatado em 19/06/2019, o não compare-
cimento de interessados em participar da presente 
licitação, caracterizando desta forma, nos termos da 
lei federal nº 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94, uma 
LICITAÇÃO DESERTA, pois não houve apresentação 
de proposta a presente licitação.
Arapoti, 19 de junho de 2020.

LUCIANO AGUIAR ROCHA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 41/2020
 (Resumo para fins de publicação)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI, Estado 
do Paraná, torna público que fará realizar licitação, 
conforme segue: 

1 - MODALIDADE: Pregão Presencial nº.41/2020. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. 

2 – OBJETO: Seleção de Proposta, para  de AQUISI-
ÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA DEPARTAMENTO 
RODOVIARIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 42/2020
 (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 Presencial nº.42/2020. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. 

2 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DES-
TINADO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 4.019,00 (Quatro Mil e 
Dezenove Reais),  

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 06/07/2020 
às 09:00  na Prefeitura Municipal de Jaboti. 
5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: De-
partamento 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, 
19/06/2020.
Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº02/2020 .

JABOTI

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 7.769,00 (Sete Mil, Sete-
centos e Sessenta e Nove Reais),  

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 06/07/2020 
às 08:30 na Prefeitura Municipal de Jaboti. 

5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: De-
partamento 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, 
19/06/2020.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº02/2020 .

PINHALÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO 
ESTADO DO PARANÁ
HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 
os Pareceres da Comissão de Licitação e da Con-
sultoria Jurídica:
R E S O L V E:
Homologar o resultado da Licitação na modalidade de 
Edital de Pregão Eletrônico nº. 25/2020 de 28/05/2020 
a FAVOR do Proponente:
CLAUDINEIA BAUM BERTOLDO, CNPJ Nº 
37.168.453-0001-31, pelo valor total de R$ 142.500,00 
(Cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais).
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
Em 19 de junho de 2020.
SERGIO INÁCIO RODRIGUES                 
Prefeito Municipal
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[TRISTEZA]

Jovem morre 
atropelado na PR-092 
em Siqueira Campos

Incidente foi registrado no início 
da manhã do último sábado no 

perímetro urbano da cidade

Um jovem de apenas 
21 anos morreu após ser 
atropelado por um cami-
nhão na PR-092 em Siqueira 
Campos. A ocorrência foi 
registrada no início da 
manhã do último sábado 
(20).
De acordo com informações 
apuradas pela reportagem, 
a vítima foi identificada 
como Luan Carlos Pinto 
Roque. Ele estaria acom-
panhado de outras pessoas 
nas proximidades do auto 
posto Cana Verde quando, 
segundo investigações 
policiais, após uma briga 
conjugal teria pulado na 
pista e sido atingido pelo 
caminhão. Com a violência 
do impacto, o rapaz teve 
vários ferimentos, acabou 

não resistindo e entrou em 
óbito ainda no local. 
Ainda segundo as inves-
tigações, o incidente foi 
registrado por volta das 
5h30. O motorista do cami-
nhão não parou, mas a polí-
cia trabalha com a hipótese 
de que ele se quer tenha 
percebido que atropelou o 
rapaz. O caso segue sendo 
investigado pela equipe da 
Polícia Civil. 
O corpo da vítima foi 
recolhido e encaminhado 
ao IML (Instituto Médico 
Legal) de Jacarezinho e 
liberado a família para rea-
lização do sepultamento. 
O jovem trabalhava como 
entregador de lanches em 
Siqueira Campos. 

[PR-092]

Acidente em Calógeras 
deixa motorista ferido e 
mulher em estado grave

Situação foi registrada na manhã do domingo e 
vítimas foram levadas ao hospital de Arapoti

Um tombamento 
envolvendo uma carreta 
deixou uma pessoa ferida 
em estado grave. A ocor-
rência foi registrada na 
manhã deste domingo (21) 
na PR-092 em Calógeras. 
De acordo com informa-
ções da equipe do Corpo 
de Bombeiros, o condutor 
de uma carreta carregada 
com madeira e com placas 

de Mato Grosso acabou 
perdendo o controle do 
veículo em uma curva que 
fica entre os dois trevos do 
distrito e tombou. 
Com isso, parte da cabine 
do trator mecânico ficou 
amassa e a passageira, 
uma jovem de 24 anos, foi 
socorrida com ferimentos 
considerados graves. Já o 
motorista do caminhão, 

um rapa de 29 anos, teve 
ferimentos leves. Eles 
foram socorridos e enca-
minhados ao hospital 18 
de Dezembro em Arapoti. 
Estiveram no local pres-
tando atendimento a 
ocorrência as equipes 
da Defesa Civil e Polícia 
Rodoviária Estadual de 
Arapoti. 

[CRIME BURTAL]
Residência é invadida e homem executado a tiros 

durante a madrugada em Jaguariaíva
Criminosos entraram na casa da vítima que estava dormindo e foi levada para rua onde foi morta

Um crime brutal regis-
trado na madrugada desta 
segunda-feira (22) assustou 
os moradores do município 
de Jaguariaíva. A vítima foi 
executada no meio da rua 
com mais de 20 tiros. 
De acordo com as primei-
ras informações, por volta 
das 3h30 desta madrugada 
um veículo com quatro 
criminosos chegou a uma 
residência situada na Ave-
nida BNH e, em seguida, 

os suspeitos invadiram a 
casa e pegaram a vítima 
dormindo. Na sequência, o 
homem foi arrastado para o 
meio da rua onde foi execu-
tado com mais de 20 tiros. 
Em seguida, os suspeitos 
fugiram. 
Moradores da região acor-
daram com as rajadas dos 
disparos que, de acordo 
com a polícia, foram feitos 
por fuzil e pistola 9mm. 
Agora, os investigadores 

tentam identificar qual foi 
o automóvel utilizado pelos 
criminosos para chegar 
ao local e fugir após a exe-
cução para assim tentar 
levantar a identidade dos 
suspeitos. 
O corpo da vítima foi 
recolhido pela equipe do 
IML (Instituto Médico 
Legal) de Ponta Grossa 
onde deve ser submetido a 
exames de necropsia. Até 
o fechamento desta edição, 

a vítima ainda não havia 
sido identificada, o que se 
sabe é que o homem veio do 
litoral do Estado morar em 
Jaguariaíva a pouco tempo. 

A polícia ainda investiga se 
a vítima teve envolvimento 
com algum tipo de crime 
ou desavença que possa ter 
motivado a execução. 

Da Redação
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[NORTE PIONEIRO]

Prefeitos e secretários de oito municípios se reúnem 
para debater enfrentamento a Covid-19

Encontro foi realizado no sábado teve como tema novas ações a serem desenvolvidas 
para conter a disseminação do vírus na região que já chegou a 76 casos nestas cidades

Encontro foi realizado no sábado teve como 
tema novas ações a serem desenvolvidas 
para conter a disseminação do vírus na 
região que já chegou a 76 casos nestas 
cidades

Com o crescimento 
exponencial do número de 
pacientes diagnosticados 
em municípios da região, 
prefeitos e secretários da 
Saúde de oito municípios 
do Norte Pioneiro se reu-
niram no último sábado 
(20) no Centro Municipal 
de Eventos de Ibaiti para 

discutir novas estratégias 
visando conter a dissemi-
nação do vírus em suas 
cidades. 
Estiveram presentes no 
encontro o prefeito do 
município anfitrião, Dr. 
Antonely Carvalho, o pre-
feito de Siqueira Campos 
Fabiano Lopes Bueno, o 

prefeito de jaboti, Vander-
ley de Siqueira e Silva, o 
prefeito de Japira, Ângelo 
Marcos Vigilato, o chefe 
do Executivo Conselheiro 
Mairinck, Alex Sandro 
Marcos Vigilato, e os secre-
tários de Saúde dos muni-
cípios de Figueira, Marli 
Fukushima, e de Tomazina, 

João Hélio Chueire. 
Como os municípios fazem 
parte de uma microrre-
gião, isto é, tem divisas 
territoriais e fluxo de pes-
soas entre si, foram dis-
cutidas novas estratégias 
que possam contribuir no 
enfrentamento e contenção 
da proliferação da Covid-19 

entre a população. As ações 
não foram divulgadas, mas 
a assessoria informou 
que tudo que foi discutido 
na reunião será levado 
até os Comitês de Opera-
ções Emergenciais de cada 
município.

Da Redação

Os dados apresenta-
dos de acordo com os últi-
mos boletins informativos 
divulgados pelas prefeitu-
ras apontam que, juntos, os 
sete municípios chegaram 
a marca de 76 casos confir-
mados da Covid-19.
De acordo com o boletim 
divulgado na noite do 
domingo (21), o município 
de Siqueira Campos apon-
tava 21 casos de corona 
vírus confirmados, sendo 8 
em isolamento domiciliar, 
13 já recuperados, 24 aguar-
dando exames e 4 óbitos. 
Já em Tomazina, o informe 
divulgado no domingo 
apresentou 25 casos con-
firmados da doença, sendo 
que 14 pacientes já se recu-
peraram, 11 permanecem 
em tratamento, sete casos 
estão em análise e 53 já 

foram descartados. 
No município de Con-
selheiro Mairinck, até 

o boletim divulgado no 
sábado a cidade registrava 
22 pacientes com a doença, 
22 em investigação, 75 pes-
soas com síndrome gripal, 

45 descartados e 15 casos 
recuperados. A equipe da 
secretaria municipal de 

Saúde foi as ruas orien-
tando para que a popula-
ção não saia de casa após 
as 20h, a não ser que seja 
extremamente necessário. 

Em Ibaiti, o número de 
casos positivos da Covid-19 
chegou a 19 de acordo com 

o boletim da secre-
taria municipal de 
Saúde divulgado na 
noite deste domingo. 
Os números ainda 
mostram 45 casos 
suspeitos em moni-
toramento, 95 casos 
descartados e 11 
pessoas já venceram 
o coronavírus. Uma 
paciente moradora 
do município que 
estava internada no 
Hospital do Câncer 
e foi diagnosticada 
com a doença não 

resistiu e veio a óbito. 
O município de Japira apa-
rece na lista com sete casos 
confirmados da doença, 
sendo que dois pacientes já 

se recuperaram da Covid-
19. O boletim do domingo 
ainda aponta oito pessoas 
aguardando resultados de 
exames e 25.
O boletim divulgado nesta 
segunda-feira (22) mostra 
que o município de Pinha-
lão ainda não registrou 
casos positivos da doença, 
mas apresenta seis pessoas 
com suspeita da doença, 
seis pessoas aguardando 
resultados de exames, 26 
monitorados 13 descarta-
dos.
Nesta segunda, o municí-
pio de Figueira chegou ao 
número de quatro pacien-
tes com a doença e outras 
seis pessoas seguem em iso-
lamento domiciliar. Jaboti 
tem dois casos confirmados 
de coronavírus. 

[BALANÇO]


