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[TRAGÉDIA]

Homem cai de andaime 
e morre em Ibaiti
Acidente aconteceu quando a vítima fazia 
manutenção telefônica em uma empresa

Jovem leva tiro na cabeça por 
causa de pipa em Jacarezinho

Triangulo amoroso teria motivado 
homicídio em Ribeirão do Pinhal

Prefeitura de Salto do Itararé abre 
PSS para preencher quatro vagas
Salários variam de R$ 1,2 a R$ 3,9 mil para cargos de auxiliar de 
enfermagem, enfermeiro padrão, fisioterapeuta e psicólogo

Após reivindicação 
da Câmara, prefeito 
contrata empresa de 
Segurança e Medicina 
do Trabalho

Vereador fala 
sobre projetos 

durante a 
pandemia 
e obras de 

pavimentação 
em Pinhalão

[DESENVOLVIMENTO]

Objetivo é desenvolver um 
programa de prevenção de 
riscos ambientais com laudo das 
condições de trabalho e controle 
médico de saúde ocupacional
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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: 190/2020
Processo de Dispensa: 33/2020
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada: WT ARTEFATOS EM AÇO INOX 
LTDA ME Objeto: Contratação de empresa para 
confecção e assentamento de equipamentos em 
aço inox para atender as necessidades do SAMU
D o t a ç ã o  O r ç a m e n t á r i a : 
1000110301000420234490529901 Valor Contrato: 
R$ 6.871,05
Prazo Execução/Vigência: 2 (dois) Meses 
Data Assinatura: 21/07/2020

ARAPOTI

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL
PORTARIA Nº 069/2020
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado do 
Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas, 
em conformidade com o Concurso Público nº. 001/2019, 
RESOLVE
NOMEAR o candidato classificado em 2º lugar, para o 
cargo público de Assistente Social,  Sr. Denis Nunes de 
Macedo, portador do RG. nº. 9.082.132-6 SESP/IIPR, 
inscrito no CPF/MF sob o nº. 065.612.469-50. 
Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogam-se 
as contrárias e com posterior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do Sul – PR, 
21 de julho de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito 
PORTARIA Nº 070/2020
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado do 
Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas, 
em conformidade com o Processo Seletivo Simplificado 
- PSS nº 001/2020, 
RESOLVE
CONTRATAR a candidata classificada em 3º. lugar para 
o emprego público de Enfermeira, regime da CLT., a Sra. 
Denize Kelen Otávio, portadora do RG. nº. 8.737.421-1, 
inscrita no CPF/MF sob o nº. 065.228.579-10.
Esta Portaria entra em vigor a partir de 22 de julho de 2020, 
revogam-se as contrárias e com posterior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do Sul – PR, 
21 de julho de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº32/2020
Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada 
através da Portaria nº. 01/2020 de 16 de janeiro2020, 
que declarou Dispensável a Licitação para Aquisição 
de medicamento não padronizado em protocolos clí-

PINHALÃO

PINHALÃO

JUNDIAÍ DO SUL

JUNDIAÍ DO SUL

EDITAL N0 34/2020
PREGÃO ELETRÔNICO
REGISTRO DE PREÇOS
Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC Nº 123/2006 
alterada pela LC Nº 147/2014)
A Comissão de Pregão, da Prefeitura Municipal 
de Pinhalão, no exercício das atribuições que lhe 
confere a Portaria nº 39/2020, de 22/05/2020, torna 
público, para conhecimento dos interessados que 
receberá até às 08:00:00 horas do dia 04/08/2020, 
propostas para:
 Objeto da Licitação:
Contratação de empresa para fornecimento de 
açúcar cristal destinado à todas as secretarias do 
município, 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, 21 de julho de 2020.
Raíssa Pimentel Vilas Boas
       Pregoeira
       

DECRETO 060/2020
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no or-
çamento geral do exercício de 2020, e dá outras 
providencias.
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a LEI 1904/2020 de 22de Julho de 2020:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Mu-
nicipal a abertura de Crédito Adicional Especial, 
no Orçamento Geral do Município, no exercício de 
2020, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), 
conforme segue:
09 – ASSISTENCIA SOCIAL

02 – FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
08.244.0002.1.020 – AQUISIÇÃO DE MÓ-
VEIS E EQUIPAMENTOS
579-4.4.90.52.00.00.00.00-3936-Equip. e 
mat. Permanente...............................R$ 11.511,18

LEI 1904/2020
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento 
geral do exercício de 2020, e dá outras providencias.
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná 
aprovou, e, Eu, Sergio Inácio Rodrigues, Prefeito 
Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Mu-
nicipal a abertura de Crédito Adicional Especial, 
no Orçamento Geral do Município, no exercício de 
2020, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), 
conforme segue:

09 – ASSISTENCIA SOCIAL
02 – FUNDO MUN. DE ASSIST. 
SOCIAL
08.244.0002.1.020 – AQUISIÇÃO 
DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
579-4.4.90.52.00.00.00.00-3936-Eq
u i p .  e  m a t .  P e r m a n e n -
te...............................R$

11.511,18

580-4.4.90.52.00.00.00.00-1936-Eq
u i p  e  m a s t  p e r m a n e n -
te................................R$

4.488,82

TOTAL.............................R$ 16.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo 
anterior, serão utilizados recursos provenientes da 
anulação/redução de dotações das fontes 1936 e 
3936 como segue:        
        Anulação/redução
09 – ASSISTENCIA SOCIAL

02 – FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
08.244.0002.2.048 – MANUT. DO FUNDO MUN. 
DE ASSIST. SOCIAL
530-3.3.90.39.00.00.00.00-3936-Outros serv. 
de terc pessoa jurídica..................R$ 11.511,18
364-3.3.90.30.00.00.00.00-1936-Material de 
consumo........R$ 4.488,82

TOTAL DE ANULAÇÃO...........R$ 16.000,00

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 21 
de julho de 2020.
SERGIO INÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

580-4.4.90.52.00.00.00.00-1936-Equip e 
mast permanente....................R$ 4.488,82

TOTAL................................R$ 16.000,00
   Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo 
anterior, serão utilizados recursos provenientes da 
anulação/redução de dotações das fontes 1936 e 
3936 como segue:
               Anulação/redução
09 – ASSISTENCIA SOCIAL

02 – FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
08.244.0002.2.048 – MANUT. DO FUNDO 
MUN. DE ASSIST. SOCIAL
530-3.3.90.39.00.00.00.00-3936-Outros serv. 
de terc pessoa jurídica..................R$ 11.511,18
364-3.3.90.30.00.00.00.00-1936-Material de 
consumo.........................................R$ 4.488,82
T O T A L  D E  A N U L A -
ÇÃO..........................................R$ 16.000,00

   8rt. 3º. –  Este DECRETO entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 22 
de Julho de 2020.
SERGIO INÁCIO RODRIGUES
           Prefeito Municipal

nicas e diretrizes, determinado fornecimento por autos 
judiciais, conforme solicitação realizada pelo Departa-
mento Municipal de Saúde, com fundamento no Art. 
24, Inciso II. Perfazendo o valor total para a compra 
do objeto requisitado é de R$449,97 (quatrocentos e 
quarenta e nove reais e noventa e sete centavos) em 
favor da Empresa A.C.D.A.–Comercio de Produtos 
Farmacêuticos Ltda CNPJ: 08.712.073/0001-18. 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, 21 de julho de 2020
Eclair Rauen
Prefeito Municipal
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[JAPIRA]
Após reivindicação da Câmara, prefeito contrata 
empresa de Segurança e Medicina do Trabalho

Objetivo é desenvolver um programa de prevenção de riscos ambientais com laudo 
das condições de trabalho e controle médico de saúde ocupacional

O grupo formado 
pelos vereadores Thiago 
Augusto Mendes Abu-
carub, Marco Antônio 
dos Santos, Edno Queiroz 
Rodrigues, Gorete Ramos, 
Rogério Vicente Pereira, 
Nivaldo Nicolau e Jose 
Ramos realizaram uma 
indicação a prefeitura 
requerendo a concessão de 
adicional de insalubridade 
aos profissionais da área 
de Saúde e motoristas que 
realizam transportes de 

pessoas com suspeita da 
Covid-19. 
Com isso, nesta segunda-
-feira (20) o prefeito Ângelo 
Vigilato anunciou a con-
tratação de uma empresa 
para realizar os estudos e o 
laudo pericial de insalubri-
dade e periculosidade das 
atividades dos servidores 
municipais. O objetivo 
é elaborar o Programa 
de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA), Laudo 
Técnico das Condições 

Ambientais de Trabalho 
(LTCAT); e o Programa de 
Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO).
De acordo com o presidente 
da Casa de Leis, vereador 
Thiago, esta é uma luta 
antiga. “Há algum tempo 
nós temos cobrado da 
prefeitura que realize o 
pagamento de 40% em 
adicional de insalubridade 
aos profissionais da área 
de Saúde, enfermeiros, 
técnicos em enfermagem 

e também aos motoristas. 
Felizmente, esta atuação 
do Poder Legislativo teve 
resultado e o prefeito con-
tratou a empresa que irá 
mediar essa concessão”, 
comentou. 
Ainda de acordo com o 
vereador, o pedido já havia 
sido realizado através de 
ofício encaminhado ao 
Executivo em 2019, mas 
não houve a contratação da 
empresa na época. “Nada 
mais justo que, neste tempo 

de pandemia, seja realizada 
a concessão do benefício 
a todos nossos funcio-
nários. Creio que esta 
atitude também possa ser 
um exemplo para outras 
cidades, pois são profissio-
nais que estão arriscando 
suas vidas para cuidar das 
famílias de outras pessoas 
e merecem toda nossa aten-
ção e respeito”, destacou 
Thiago. 

Da Redação

Da Redação

[DESENVOLVIMENTO]

Vereador fala sobre projetos durante a pandemia 
e obras de pavimentação em Pinhalão

Mesmo em meio aos obstá-
culos que surgiram durante 
a pandemia da Covid-19, a 
Câmara de Vereadores de 
Pinhalão continua atuando 
em busca de recursos e 
melhorias para o municí-
pio, inclusive, no combate 
ao coronavírus. 
Na sessão ordinária reali-
zada na última segunda-
-feira (13), por exemplo, 
foram aprovados projetos 
que proporcionaram ao 
município acesso a verbas 
estaduais e federais para 
serem aplicadas na área 
da Saúde como conta o 
presidente da Casa de Leis 
vereador Luiz Eduardo. 
“Temos votado projetos 
que ajudam no combate 
a Covid-19. São recursos 
destinados a Assistência 
Social, distribuição de 
materiais de prevenção, 
uma verba de R$ 175 mil 
para área da Saúde através 
de emenda parlamentar e 
demais ações que ajudem 

o município durante essa 
pandemia”, explicou. 
Outro projeto importante 
que foi aprovado durante a 
sessão diz respeito aos ser-
vidores públicos do municí-
pio. “Nós autorizamos que 
seja feita as progressões 
do funcionalismo público 
mesmo que o município 
não atinja o índice, pois 
este é um direito dos servi-

dores e uma luta antiga da 
câmara”, destacou. 
Além destes assuntos, 
Luiz Eduardo também 
comemorou as obras de 
pavimentação do acesso 
à escola municipal Anita 
Alves Meyer. “Gostaria de 
agradecer ao Sandro Alex 
e sua equipe por terem 
autorizado a realização da 
obra de pavimentação da 

rua que dá acesso à escola. 
É uma obra que vai contar 
com uma contrapartida do 
município e é importante 
para que a escola seja utili-
zada, pois é uma estrutura 
nova e está pronta. Feito o 
acesso, vamos poder utili-
za-la” comemorou. 
“Nossos vereadores além de 
legislar e fiscalizar também 
tem buscado recursos junto 

aos deputados parceiros e 
ao governo do estado. Fico 
feliz de saber que também 
estamos ajudando a trazer 
melhorias e benefícios 
para nosso município e, 
em breve, vamos fazer uma 
prestação de contas para 
população”, finalizou o 
vereador. 
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PEDÁGIO

O secretário Sandro Alex (Infraestrutura e Logística), em 
reunião por videoconferência com a bancada federal na 
Câmara dos Deputados e o governador Ratinho Júnior, 
informou que as novas concessões de pedágio nas rodo-
vias paranaenses que serão licitadas no ano que vem 
devem ter um modelo híbrido, que leva em conta tanto a 
menor tarifa quanto o valor da outorga a ser paga pelas 
empresas.  As concessões atuais, que envolvem 2,5 mil 
quilômetros vencem em 2021. Além disso, o governo pre-
tente incluir mais 1,3 mil quilômetros na nova concessão, 
totalizando 4,1 mil quilômetros de rodovias. 
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[OPORTUNIDADE]
Prefeitura de Salto do Itararé abre 
PSS para preencher quatro vagas

Salários variam de R$ 1,2 a R$ 3,9 mil para 
cargos de auxiliar de enfermagem, enfermeiro 

padrão, fisioterapeuta e psicólogo

A prefeitura muni-
cipal de Salto do Itararé 
divulgou, na última sexta-
-feira (17), dois editais para 
preencher quatro vagas 
nas funções de auxiliar de 
enfermagem, enfermeiro 
padrão, fisioterapeuta e 
psicólogo. A seleção será 
realizada por meio de 
PSS (Processo Seletivo 
Simplificado) e PSCR (Pro-
cesso Seletivo de Cadastro 
Reserva). 
Para a função de psicólogo, 
a carga horária semanal 
será de 40 horas com remu-
neração de R$ 2.845,06. Já 
para o cargo de fisiote-
rapeuta, a carga horária 
é de 20 horas semanais 
com salário de R$ 1.639,33. 
Para auxiliar de enferma-
gem e Enfermeiro padrão 
serão 40 horas semanais 
com remuneração de R$ 

1,256,42 para o nível téc-
nico e R$ 3.979,12 para o 
enfermeiro. Em todos os 
casos é necessário que o 
candidato tenha concluído 
o curso superior e esteja 
em dia com o Conselho da 
Classe de cada profissão. 
As inscrições foram aber-
tas nesta segunda-feira 
(20) e seguem até a próxima 
sexta-feira (24). Os interes-
sados devem comparecer a 
sede do CRAS (Centro de 
Referência a Assistência 
Social) no endereço Rua 
Vereador Antônio Delsoto, 
250, Centro. O horário de 
atendimento é das 8h às 
12h e das 13h às 17h.
No ato da inscrição, o 
candidato deverá apre-
sentar os seguintes docu-
mentos: Requerimento de 
Inscrição devidamente 
preenchido (fornecido no 

ato da inscrição); Cópia 
simples e sem rasuras 
do documento de identi-
dade de reconhecimento 
nacional que contenha 
fotografia; Cópia simples 
e sem rasuras do CPF; 
Cópia  autenticada e sem 
rasuras de Certificado de 
Conclusão do Curso  de 
Auxiliar de Enfermagem 
ou Técnico de Enferma-
gem    e  Certificado de 
Conclusão do Curso Supe-
rior em Enfermagem; 
Cópia  autenticada e sem 
rasuras  do Comprovante 
de inscrição junto ao órgão 
ou conselho de classe 
respectivo; Cópias auten-
ticadas e sem rasuras de 
diplomas, cursos, e demais 
documentos tendentes 
a comprovar os títulos 
do candidato. Não será 
cobrada taxa de inscrição. 

Da Redação

DINHEIRO PARA VACINA

O chefe da Casa Civil, Guto Silva, entregou ao presidente 
da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano 
(PSDB), a proposta de alteração na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para garantir a compra de vacinas contra 
a covid-19. São R$100 milhões destinados na dotação 
orçamentária para a saúde no próximo ano.

RETOMADA DA VACINA

“Estamos muito preocupados com o desempenho 
orçamentário e a retração da economia que vai afetar 
a arrecadação do Estado, mas precisamos antecipar o 
processo da pandemia e estamos prevendo mais de R$ 100 
milhões que serão utilizados para a compra de vacinas. 
Imaginamos que em 2021 teremos a vacina disponível 
e a vacinação em massa nos possibilitará a retomada 
econômica mais rápida”, explicou Guto Silva.

PLATAFORMA DE TESTES  

O chefe da Casa Civil, Guto Silva, estará na próxima 
sexta-feira, 24, em Brasília para se reunir com os embai-
xadores Yang Wanming (China) e Sergey Pogóssovitch 
(Rússia) para tratar da possível compra das aguardadas 
vacinas contra a covid-19. Guto Silva diz que já há tra-
tativas nesse sentido e que a ideia é que o Estado seja 
uma “plataforma de testes no Brasil” para a imunização 
do coronavírus.

OLHA O TEMPO!

Com as coligações proporcionais proibidas, partidos 
buscam alianças para a eleição majoritária. Os partidos 
curitibanos estão conversando para fecharem aliança 
e terem tempo na propaganda eleitoral gratuita, que 
começa em outubro. Com base na eleição de 2018 e a 
composição na Câmara Federal os partidos com mais 
tempo de propaganda serão: O PSL com 12,81% do tempo 
e o PT, 11,32%. Seguem-se o PSDB, com 6,6%; PSD, 6,43%; 
PP, 6,12%; PSB, 6,02%; MDB, 6,08%; PL, 5,84%.

MESA DIRETORA

Os deputados aprovaram o projeto de lei que antecipa 
para agosto a eleição da Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa. 
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ARAPOTI

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
1º TERMO ADITIVO

Contrato de Aluguel n°: 179/2019.
Dispensa n°: 024/2019.
Locatário: Município de Arapoti.
Locadores: Dirceu Soardi Ferreira Junior;
                    Hullyana Leonel Ferreira Rocha;
                    Kyhara Leonel Ferreira.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto 
a PRORROGAÇÃO dos prazos de EXECUÇÃO 
e VIGÊNCIA do contrato sob o nº 179/2019 até a 
data de 31/12/2020, com base no inciso II, art. 57 
da Lei nº 8.666/93. 
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as partes conforme originalmente 
pactuadas.
Data da Assinatura: 13/07/2020.

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

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital de Tomada de Preços nº 07/2020.

Processo nº 80/2020.

Objeto: Contratação de empresa especializada em 
engenharia elétrica para e execução de serviços 
operacionais de ampliação de rede de energia elé-
trica de média e baixa tensão, incluindo serviços 
em rede energizada de média tensão, instalação 
de super postes ornamentais com luminárias em 
LED e substituição de luminárias no sistema de 
iluminação pública com fornecimento de materiais 
e mão de obra.

Protocolo dos Envelopes: Até as 08h30min, do dia 
11/08/2020.

Abertura dos Envelopes: Dia 11/08/2020, às 
09h00min.

Prazo de Execução: 12(doze) meses.

Valor Máximo: R$1.196.619,18 (Um milhão cento 
e noventa e seis mil seiscentos e dezenove reais e 
dezoito centavos).
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: licitacao@
arapoti.pr.gov.
Data Edital: 21/07/2020.
Luciano Aguiar Rocha
Presidente da CPL

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 CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO

O Município de Arapoti/PR torna público o cance-
lamento da publicação do Extrato de Habilitação 
e Classificação, referente ao Pregão Eletrônico nº 
16/2020, publicado no Diário Oficial do Município de 
Arapoti, no dia 29/062020, na página 23, publicado no 
Jornal Folha Extra, no dia 30/06/2020, na página 06, 
tendo em vista às incorreções na proposta de preços 
apresentada pela empresa vencedora.
Arapoti, 21 de julho de 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 33/2020, para Contra-
tação de empresa para confecção e assentamento 
de equipamentos em aço inox para atender as ne-
cessidades do SAMU, a favor da empresa: 

WT ARTEFATOS EM AÇO INOX LTDA ME
6.871,05

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, 21 de Julho 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

Despacho do Presidente do Fundo Municipal de Saúde.
De 21/07/2020

Homologando e Adjudicando o procedimento licitatório 
realizado na modalidade de Dispensa n° 33/2020, a 
empresa:

Empresa
Valor (R$)

WT ARTEFATOS EM AÇO INOX LTDA ME
6.871,05

Objeto: Contratação de empresa para confecção e 
assentamento de equipamentos em aço inox para 
atender as necessidades do SAMU 
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 5/2020.
Processo nº 47/2020.
Objeto: Contratação de empresa especializada para 
execução de obra de pavimentação da Avenida 
Romana Carneiro Kluppel no Município de Arapoti, 
Estado do Paraná.
Protocolo dos Envelopes: Até às 08h30min, de 
12/08/2020.
Abertura dos Envelopes: Dia 12/08/2020, às 09h00min.
Prazo de Execução: 240 (duzentos e quarenta) dias 
corridos.
Valor Máximo: R$ 3.226.586,16 (três milhões duzentos 

e vinte e seis mil quinhentos e oitenta e seis reais e 
dezesseis 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: 21/07/2020.
Idineu Antonio da Silva
Presidente da CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARAPOTI
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA Nº 180 CENTRO 
CÍVICO CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI/ME/EPP
Edital de Pregão Eletrônico nº 45/2020
Processo nº 62/2020
Objeto: Aquisição de equipamentos para as Unida-
des Básicas de Saúde (UBS), visando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Data Abertura: 04/08/2020 às 09:00:00 horas
Valor Máximo: R$ 245.842,42 (duzentos e quaren-
ta e cinco mil oitocentos e quarenta e dois reais e 
quarenta e dois centavos).
Informações e Retirada do Edital: Maiores informa-
ções poderão ser obtidas na Rua Ondina Bueno 
Siqueira, nº 180 - Centro Cívico, Arapoti, 
Paraná, telefones: (43) 3512-3000/3001, no ho-
rário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min 
às 17h30min / site: www.arapoti.pr.gov.br / email: 
licitacao@arapoti.pr.gov.
Data Edital: 21/07/2020.
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SSEM
CALENDULA

AOPONTOIT
NOARROBE
TUCAELLER

HERZOGARIA
SUIABRIL
TRAIDAAE
AUNORAS
ÇNATORAP

MÃEDESANTO
MONARCALR

JLACAT
TOAARMANI

CIRIOBATAVO

Rio que
banha
Paris

(?) de rir:
achar
muita
graça

Entre mal
e bem

passada
(a carne)

Sensação 
ameniza-
da pelos

antiácidos

Roupa
fornecida
em hotéis

(?) Andra-
da: atuou
em "Babi-

lônia"

Ácido que
sintetiza
proteína
(sigla)

Sede
olímpica
de 1996
(EUA)

Diretora
espiritual 
do terreiro
(Umbanda)

Gênero dos
Racionais

MC's

Chorar à
(?): mania 
da criança
mimada

"(?) Mes-
tre com

Carinho",
filme

Indivíduo
que habi-
tava o del-
ta do Reno

Cássia (?),
cantora
Oeste

(abrev.)
Solo de
óperas

Reduto da
boemia

Rei,
soberano

Lázaro Ra-
mos, ator

Erva, 
em tupi

Nascido

Provocar
náusea

Erva que
ajuda a ali-
viar a dor 

de garganta

Vladimir
(?), vítima
da Dita-

dura (BR)

A esposa
do filho

Rafael (?),
tenista

(?) de
Nazaré,
evento

religioso
do Pará

Mês de 
Tiradentes
Rival do
Grêmio

É organi-
zada pela
Academia

(EUA)

Produto do qual
futebolistas fazem

propaganda
País africano

(?) generis:
original
(latim)

Que foi
vítima de
adultério 

(a mulher)

Anfíbio que estrela
uma das músicas da
"Galinha Pintadinha"

Refutação

Gato, em
inglês

Giorgio (?),
estilista

"Internet",
em IP

3/caá — cat — sui. 6/batavo — herzog. 9/calêndula.

Juju Salimeni pede 
medida protetiva contra 

Felipe Franco

Grey’s Anatomy vai abordar pandemia 
de covid-19 na próxima temporada

Juju Salimeni registrou um boletim de ocorrência 
contra o ex-marido, Felipe Franco, depois de o fisi-
culturista invadir a sua casa. O ex-casal viveu um 
relacionamento por 14 anos até que anunciaram a 
separação em junho de 2019.
Segundo informações divulgadas pela “Quem”, a 
assessoria de imprensa de Juju afirmou que a loira 
“não pode falar, pois o caso corre em segredo de Jus-
tiça” e confirmou o pedido de uma medida protetiva 
contra o ex.

As gravações da Parte 5 de “La Casa de Papel” já 
começaram.O ator Álvaro Morte confirmou sua volta 
ao trabalho com um posto em seu Instagram nesta 
terça (21/7). Ele aparece usando máscara de proteção 
contra covid-19 na imagem.“Eu estou de volta. 

La Casa de Papel começa 
a gravar sua Parte 5

A série de médicos “Grey’s 
Anatomy” terá “a opor-
tunidade e a responsa-
bilidade” de abordar a 
pandemia da covid-19 na 
sua próxima temporada, 
disse a showrunner Krista 
Vernoff.
Em evento virtual pro-
movido pela Academia de 
Televisão dos EUA, respon-
sável pelo Emmy Awards, 
ela disse que os roteiristas 
estão ouvindo histórias 
de médicos reais para 
escrever os episódios que 
abordarão o coronavírus.
“Todos os anos temos con-
versas com médicos, que 
nos contam suas histórias. 
Normalmente, são as coisas 

mais engraçadas ou loucas 
que eles já viram. Este ano, 
é mais como uma terapia. 
Muitos deles estão falando 
pela primeira vez sobre isso 
[a pandemia], e começam a 
chorar e tremer. Eles falam 
sobre isso como se fosse 
uma guerra para a qual 
não foram treinados”, ela 
contou.
Nesta comparação, a equipe 
do hospital televisivo Grey 
Sloan Memorial leva uma 
vantagem em relação a 
seus colegas de hospitais 
reais: a presença de Owen 
(Kevin McKidd), que já 
serviu como médico em 
um campo de guerra de 
verdade, no Iraque.

Vernoff  disse que, de fato, 
a experiência do persona-
gem vai fazer a diferença 
nos próximos episódios. 
“Ele foi treinado para lidar 
com isso de uma forma 
que os outros médicos não 
foram”.
Além de refletir a pan-
demia, os roteiristas da 
série enfrentarão outro 
problema, que é “manter o 
humor e o romance vivos”, 
características que diferen-
cia “Grey’s Anatomy” das 
outras atrações médicas, 
enquanto contam as his-
tórias traumáticas da luta 
contra a covid-19.
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Homem cai de andaime 
e morre em Ibaiti

Acidente aconteceu quando a vítima fazia 
manutenção telefônica em uma empresa

Um homem morreu 
na manhã desta terça-
-feira (21) após sofrer um 
acidente de trabalho. A 
ocorrência foi registrada 
no município de Ibaiti. 
De acordo com as primei-
ras informações, a vítima 
foi identificada como Luiz 
Carlos de Gouveia, mais 
conhecido como “Luiz da 
Tim”. Ele era proprietário 

de uma loja de telefonia 
celular e equipamentos de 
segurança. No momento 
do acidente, Luiz estava 
realizando a manutenção 
telefônica em uma empresa 
que fica situada no parque 
industrial do município 
quando acabou caindo de 
uma altura de aproxima-
damente 10 metros. 
Equipes do SAMU (Serviço 

de Atendimento Móvel de 
Urgência) chegaram a ser 
acionadas e o empresá-
rio foi socorrido e levado 
com vida ao Hospital de 
Campanha para receber 
atendimento médico, mas 
acabou não resistindo aos 
ferimentos e morreu no 
local. 

[BANALIDADE]

Jovem leva tiro na 
cabeça por causa de 
pipa em Jacarezinho

Felizmente, vítima foi atingida 
apenas de raspão e teve de ser 

encaminhada ao Pronto Socorro

Um crime motivado por 
uma banalidade quase ter-
minou em tragédia na noite 
do último domingo (19) em 
Jacarezinho. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, por 
volta das 18h30 a equipe foi 
acionada para prestar aten-
dimento a uma ocorrência 
onde um jovem havia sido 
atingido por um tiro. Diante 
do chamado, os policiais 
foram até a Vila Silas para 
averiguar a situação. 
No local, foi constatado 
que, apesar do susto, o 
jovem de 20 anos não corria 
risco de vida e havia sido 
atingido com um tiro de 

raspão na cabeça. Indagado 
sobre a situação, a vítima 
relatou a equipe que havia 
tido uma discussão com 
outra pessoa por causa de 
uma pipa e, ao ir embora, 
escutou barulhos de tiros e 
sentiu o ferimento em sua 
cabeça. 
Frente aos fatos, o rapaz 
recebeu os primeiros socor-
ros da equipe do Corpo de 
Bombeiros e foi encami-
nhado ao Pronto Socorro 
para receber atendimento 
médico. Já o autor dos dis-
paros fugiu do local e, até 
o fechamento desta edição, 
não havia sido identificado. 

Da Redação

Da Redação

[INVESTIGAÇÃO]

Triangulo amoroso teria 
motivado homicídio em 

Ribeirão do Pinhal

Polícia Civil solucionou o assassinato do jovem de 
21 anos em menos de 24 horas

Após um jovem de 21 anos 
ser executado na noite do 
domingo (19) em Ribeirão 
do Pinhal, a equipe da 
Polícia Civil trabalhou 
rápido e desvendou o 
crime em menos de 24 
horas. Segundo as inves-
tigações, a motivação 
estaria relacionada a um 
“triangulo amoroso”. 
A vítima identificada 
como Nilienton de Godoi 
Galdino, 21 anos, foi morto 
com ao menos três tiros na 
cabeça. O crime aconteceu 
nas imediações do ginásio 
de esportes do município. 
Com isso, o caso foi repas-
sado a equipe da Polícia 
Civil que, sob o comando 
do delegado Tristão Bor-

borema de Carvalho, deu 
início às investigações. O 
corpo da vítima foi levado 
ao IML (Instituto Médico 
Legal) de Jacarezinho 
para necrópsica
Ainda na madrugada, 
os agentes levantaram 
imagens de sistemas de 
vigilância próximos ao 
local do crime, sendo 
constatado que duas pes-
soas estariam envolvidas 
no homicídio e os dois 
suspeitos estariam arma-
dos. Com isso, os policiais 
chegaram a identidade dos 
dois envolvidos no crime 
sendo dois indivíduos de 
18 e 30 anos. 
Após realizar a oitiva de 
testemunhas, os policiais 

descobriram que se tratou 
de um crime passional, 
pois a vítima teria um rela-
cionamento amoroso com 
uma jovem que também 
mantinha um relaciona-
mento com um dos sus-
peitos, situação que teria 
motivado o homicídio. A 
Justiça expediu um man-
dado de busca e apreensão 
que foi cumprido pela 
polícia em uma residência 
na Vila Carvalho, porém, 
os suspeitos não foram 
encontrados e são consi-
derados foragidos. Até o 
fechamento desta edição, 
não foram divulgadas 
informações sobre o para-
deiro dos envolvidos. 
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[ALTERAÇÃO]

Prefeitos de Arapoti e Jaguariaíva 
anunciam novos decretos para comércio
Mudanças fazem parte das ações de 

retomada das atividades afetadas pela 
pandemia da Covid-19

Os prefeitos dos 
municípios de Arapoti e 
Jaguariaíva utilizaram as 
redes sociais nesta segun-
da-feira (20) para informar 
a população a amplia-
ção e liberação dos horá-
rios de funcionamento de 
comércios dos setores de 
gastronomia, academias 
e similares. As medidas 
foram publicadas através 
de novos decretos sobre a 
pandemia da Covid-19.
Em Arapoti, a prefeita 

Nerilda Penna anunciou 
a ampliação de horário de 
funcionamento no ramo de 
gastronomia, academias, 
escolas de natação e afins. 
“Publicamos em nosso 
Diário Oficial a amplia-
ção do horário de atendi-
mento via delivery do setor 
gastronômico até a meia 
noite. Academias, escolas 
de natação e similares 
poderão funcionar até às 
21h30. Em ambos os casos, 
terão que ser respeitadas 

as medidas sanitárias de 
prevenção ao coronavírus”, 
anunciou. 
Nerilda explicou ainda 
que a decisão leva em con-
sideração análises feitas 
pelo setor de Saúde do 
município. “A decisão foi 
tomada a pedido da chefe de 
vigilância Rafaela que tem 
recebido vários contatos 
da população no sentido 
de ampliar estes horários. 
Estamos pensando sempre 
nas melhores maneiras 
de ajudar a todos os seto-
res cumprindo todas as 
determinações de cuidados 
necessários para preven-
ção da Covid-19”, pontuou. 
Em Jaguariaíva, Juca Slo-
boda anunciou a retomada 
dos atendimentos de bares, 
botequins, choperias, e 
demais atividades corre-
latas. “É um novo decreto 
com base da situação atual 
aqui em nosso município. 
Assim, os comércios destes 
ramos poderão retomar 
o atendimento tomando 
todos os cuidados necessá-
rios como o distanciamento 

entre mesas, uso de másca-
ras, higienização e demais 
ações para atender seus 
clientes”, disse. 
“Também estamos libe-
rando as atividades físicas, 
ao ar livre, em campos de 
futebol e parques e, da 
mesma maneira, ressalta-
mos que é necessário que 
a população tome todos os 
cuidados necessários. A 
participação da sociedade 
é importante para que, aos 
poucos, possamos ir reto-
mando nossas atividades”, 
completou Sloboda. 
Juca ainda agradeceu a 
compreensão e apoio que 
os moradores de Jagua-
riaíva estão tendo diante 
das medidas adotadas pela 
prefeitura. “Agradeço a 
colaboração da população 
que tem entendido que está 
é uma batalhe de todos nós 

e tem ajudado no combate a 
Covid-19. A prefeitura tem 
tomado todas as providên-
cias para que possamos 
passar por este momento 
sem prejuízos, principal-
mente o de vidas da nossa 
população. Nossas equipes 
de Saúde estão visando 
todas as atitudes responsá-
veis diante da prevenção e 
combate a Covid-19”, des-
tacou o prefeito. .
Juda ainda informou que 
as demais regras dos decre-
tos anteriores seguem 
valendo. “Se continuarmos 
respeitando as normas 
de prevenção nós vamos 
passar juntos por esse 
momento difícil da melhor 
maneira. Estamos apren-
dendo juntos a conviver 
com o coronavírus. No 
mais, seguem as regras 
anteriores” finalizou. 

No dia em que as mudanças foram anun-
ciadas, o boletim epidemiológico de Ara-
poti mostra que o município já registrou 
152 casos desde o início da pandemia, 
onde 119 pacientes receberam alta, um 
está internado e outros 33 em isolamento 
domiciliar. Os números ainda apontam 50 
casos suspeitos e um óbito relacionado a 
doença. 

Já em Jaguariaíva o informe mostrou 
que o município já havia registrado 133 
casos da Covid-19, sendo que 120 pessoaa 
receberam alta médica, um paciente 
segue internado e outros 11 em acompa-
nhamento domiciliar. Uma morte já foi 
registrada desde o início da pandemia e 
56 casos são tratados como suspeitos, o 
que inclui dois óbitos.

[NÚMEROS]

Da Redação


