
Violência doméstica contra 
mulher aumenta durante a 
quarentena no Paraná

Número de registros de boletins de ocorrência caiu, mas 
vítimas ainda continuam dando entradas nos hospitais 
após serem agredidas por seus companheiros
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Da Redação

O concurso PM PR, da 
Polícia Militar do Paraná, 
terá o período de inscrições 
reaberto a partir de 4 de 
agosto.
Essa foi a informação divul-
gada no portal da banca 
organizadora do certame, 
a UFPR, através de uma 
retificação do edital, rea-
brindo as inscrições entre 
4 de agosto e 2 de setembro. 
Além disso, a retificação 
reabre o período do pedido 
de isenção e traz alterações 
sobre exames clínicos e 
tatuagens.
De acordo com as infor-
mações, ainda não há uma 
data prevista para a apli-
cação das provas, original-
mente prevista para o dia 
28 de junho. A medida foi 
adotada em razão da pan-
demia da Covid-19 (novo 
Coronavírus)
Segundo informações 

divulgadas anteriormente, 
a nova data será informada 
com pelo menos 30 dias de 
antecedência, para evitar 
que os candidatos sejam 
prejudicados.
A UFPR (banca do con-
curso) e o Comando da PM 
PR tomaram a decisão por 
temerem que aglomera-
ções na data de realização 
das provas aumentassem o 
risco de contaminação de 
funcionários e candidatos.
Vale lembrar que são ofer-
tadas  2.000 vagas, para o 
cargo de Soldado da Polícia 
Militar, e 400 para Soldado 
Bombeiro Militar, todas de 
nível médio.
Confira abaixo a matéria 
que preparamos com as 
principais informações 
acerca do concurso da 
Polícia Militar do estado 
do Paraná.

[EM FESTA]

Ex prefeito Zé Isac parabeniza 
doutor Fernando por mais um 

aniversário

Na última semana o 
ex-prefeito do município 
de Santana do Itararé, 
José de Jesus Isac, esteve 
presente para parabe-
nizar o médico Doutor 
Fernando Alisson Lopes 
de Almeida por mais um 
aniversário. 
O médico, que já está 
morando no município 
há dois anos, recebeu as 
felicitações e reconheci-
mento por seu trabalho. 
“O doutor Fábio merece 
nossos parabéns não 
apenas por estar com-

pletando mais um ano 
de vida, mas também 
pelo carinho, dedicação e 
profissionalismo que tem 
desempenhado cuidando 
da população do nosso 
munícipio. Me sinto feliz 
e honrado em partilhar 
de sua alegria e amizade”, 
destacou Zé Isac. 
D o u t o r  F e r n a n d o 
também compartilhou 
um pouco da alegria em 
comemorar mais um 
aniversário. “Fico feliz 
por estar completando 
mais um ano de vida ao 

lado de minha família, do 
amigo Zé Izac e por poder 
sempre estar ajudando 
a quem precisa. É uma 
alegria muito grande 
poder cuidar das pessoas 
tão queridas desta cidade 
que tem nos acolhido 
nestes dois anos”, disse 
o médico. 
O médico comemorou a 
data ao lado de sua famí-
lia junto de sua esposa 
Lucilene Rodrigues 
Lopes e dos filhos Viní-
cius Emiliano e Sophia 
Maria Rodrigues Lopes. 

Concurso da Polícia 
Militar do Paraná será 

reaberto em agosto

[OPORTUNIDADE]
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O Governo do Paraná 
está formalizando uma 
parceria de cooperação 
técnica e científica com 
a China que permitirá a 
testagem e a produção de 
vacina contra a Covid-19 
no Estado, por meio do 
Instituto de Tecnologia do 
Paraná (Tecpar).
O acordo foi discutido 
nesta segunda-feira (27) 
pelo governador Carlos 
Massa Ratinho Junior em 
reunião por videoconfe-
rência com dirigentes do 
laboratório Sinopharm, 
empresa estatal chinesa, 
e o ministro-conselheiro 
da Embaixada da China 

no Brasil, QU Yuhui.
Ratinho Junior explicou 
que agora um grupo de 
trabalho será formado 
entre as partes para dis-
cutir detalhes técnicos da 
parceria, como a elabo-
ração do termo científico 
regulatório e protocolo 
de validação por parte da 
Secretaria de Estado da 
Saúde.
A intenção, destacou o 
governador, é que o Paraná 
seja incluído na terceira 
fase de testagem da vacina 
experimental da Sino-
pharm, que começou neste 
mês nos Emirados Árabes 
Unidos com a participa-

ção de 15 mil voluntários. 
Segundo a estatal chinesa, 
as duas primeiras fases de 
testes, já encerradas, tive-
rem 100% de positivação e 
sem reação adversa grave.
Os representantes do 
Paraná no grupo serão 
o chefe da Casa Civil, 
Guto Silva; o presidente 
do Tecpar, Jorge Callado; 
o superintendente-geral 
de Ciência Tecnologia 
e Ensino Superior do 
Paraná, Aldo Bona; e o 
diretor-geral da Secretaria 
da Saúde, Nestor Werner 
Júnior.

Governo discute parceria 
para produzir vacina contra a 

Covid-19 no Paraná
Produção pode ser realizada através do Instituto de 

Tecnologia do Paraná em parceria com a China

[PANDEMIA]

AEN

Transparência nos 
atos da Covid-19 vira 
Lei em Jacarezinho

[CONTROLE]

Das Agências

O município de Jaca-
rezinho conta desde o mês 
de junho com uma Lei que 
institui a transparência 
ativa referente às ações de 
enfrentamento da COVID 
19 no município. A autoria 
foi do Poder Legislativo 
e tem as assinaturas dos 
vereadores: Fúlvio Boberg, 
André de Sousa Melo, 
Diogo Augusto Biato Filho, 
Edílson da Luz, Nilton 
Stein, Patrícia Martoni e 
Sidnei Francisquinho.
No documento é destacado 
que o Poder Executivo 
fica obrigado a dar ampla 
divulgação aos dados e 
informações sobre despe-
sas, concursos públicos, 
seleções públicas, compras 
públicas, inclusive por dis-
pensa de licitação, parce-
rias, doações, comodatos, 
cooperações, repasses e 
transferências referen-
tes ao enfrentamento da 
COVID-19, na página oficial 
do Município na Internet, 
em suas redes sociais e com 
dados em formato aberto.
Considera-se despesa efe-

tuada para o enfrenta-
mento da COVID-19 toda e 
qualquer despesa que, em 
situação de não existência 
do estado de emergência e 
de calamidade decorrentes 
do surto da COVID-19, não 
seria efetuada.
As informações sobre 
repasses, contratos públi-
cos, parcerias, doações, 
comodatos e cooperações 
devem ser sempre dispo-
nibilizadas com os valores 
unitários dos objetos, valor 
total, nome completo ou 
razão social, número de 
CPF ou CNPJ, data de assi-
natura e prazo de vigência.
Os órgãos, secretarias e 
entidades da Administra-
ção Municipal deverão 
manter todos os dados 
atualizados para a devida 
divulgação. Após o encer-
ramento do estado de emer-
gência, o Poder Executivo 
deverá publicar na página 
específica e remeter ao 
Poder Legislativo relató-
rio final e prestação de 
contas contendo todos os 
elementos.
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CONGRESSO EM FOCO

O deputado Luciano Ducci (PSB-PR) está lista 
dos indicados ao Prêmio Congresso em Foco. 
A votação pela internet pode ser realizada até 
sexta-feira (31) e vai escolher parlamentares 
que melhor exercem o mandato em 2020. Na 
lista, só concorrerem os congressistas que não 
são alvo de acusações ou investigações crimi-
nais. Estão aptos na disputa: 54 senadores e 
407 deputados. Esta é a 13ª edição do Prêmio 
Congresso em Foco. 
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[PREVENÇÃO]

Vigilância realiza aplicação de inseticida após 
registro de caso de Zika Vírus em Jaguariaíva

Bloqueio biológico através da aplicação de inseticida foi feito em residências no Bairro Samambaia

Mediante a um caso 
suspeito de Zika Vírus no 
município, a vigilância 
sanitária municipal, jun-
tamente com a vigilância 
da 3ª Regional de Saúde, 
realizará um bloqueio bio-
lógico através da aplicação 
de inseticida no Bairro 
Samambaia, onde foi feita 
a pulverização nas residên-
cias próximas às casas onde 
há um caso suspeito.
A equipe fez o treinamento 

para a aplicação do Cielo, 
que é um novo produto 
que oferece menos risco ao 
meio ambiente e nenhum 
dano a saúde humana.
Além da pulverização feita 
nesta sexta-feira (24) foi 
realizada na quinta (23) a 
aplicação de larvicida em 
possíveis focos do mos-
quito.
É importante lembrar que 
o Aedes Aegypti é vetor 
não só do Zika Vírus, mas 

também da dengue, febre 
amarela e chikungunya, 
sendo seus principais focos 
de proliferação a água 
parada. Por isso não se deve 
deixar o lixo acumulado 
no quintal, não lance na 
natureza pneus, latas ou 
qualquer tipo de lixo que 
possa se tornar um foco do 
mosquito.

Das Agências

LÍDER DO GOVERNO

É pule de dez que o deputado Ricardo Barros 
(PP-PR), ex-ministro da Saúde, assumirá a 
liderança do governo no legislativo federal no 
lugar do atual líder, deputado Vitor Hugo (PSL-
GO). A deputada Bia Kicis (PSL-DF) perdeu 
a vice-liderança por conta de seu voto contra 
a PEC do Fundeb. O deputado paranaense é 
considerado um grande articulador e já foi 
líder e vice-líder do governo desde FHC.

BEM OCUPADO

"(O presidente) Bolsonaro e eu temos enorme 
apreço por Victor Hugo, o cargo está bem 
ocupado”, disse Ricardo Barros sobre as espe-
culações que assumirá  liderança do Governo.

FUI USADO!

O ex-ministro Sérgio Moro disse que o governo de Jair Bolso-
naro usou sua presença na equipe ministerial como desculpa 
para demonstrar que medidas anticorrupção estariam sendo 
tomadas. Moro afirmou que o governo não estava fazendo muito 
e que esta agenda tem sofrido reveses desde 2018, quando Bol-
sonaro se elegeu. “Uma das razões para sair do governo foi que 
(o governo Bolsonaro) não estava se fazendo muito (pela agenda 
anticorrupção)”.

E AGORA TSE?

Diante do cenário incerto da pandemia do coronavírus, o TSE 
está preocupado com o “apagão” de uma etapa-chave das eleições 
municipais deste ano: a convocação de mesários. O processo, na 
primeira semana de agosto, precisa reunir um exército de dois 
milhões de pessoas, entre voluntários e convocados. Especialis-
tas e ex-desembargadores temem que uma onda de atestados 
médicos e a judicialização das convocações abram um vácuo sem 
precedentes na função.

CONSÓRCIOS

A deputada Leandre Dal Ponte (PV) representou a bancada para-
naense na reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Na 
pauta, ações conjuntas de enfrentamento ao coronavírus. Leandre 
solicitou a Pazuello que os consórcios intermunicipais de saúde 
tenham seu trabalho reconhecido pelo Ministério da Saúde. A 
deputada observou a dificuldade no repasse de recursos federais 
aos consórcios. “É longa a luta,para que o Ministério da Saúde 
passe a contribuir com a conta para manter os consórcios, que 
hoje são financiados em mais de 80% pelos municípios”, observou.

PREVIDÊNCIA

A emenda constitucional 
que trata da Reforma da 
Previdência conferiu certa 
autonomia a estados e 
municípios, permitindo 
eles estabelecessem as 
suas “próprias reformas”. 
No entanto, o Ministério 
da Economia determinou, 
por meio de portaria, 
que as adequações sejam 
realizadas até 31 de julho 
de 2020, ou seja, até sexta-
-feira (31. 

CABEÇAS II

Estão na lista o senador 
Alvaro Dias (Pode) e os 
deputados Enio Verri 
(PT), Felipe Francischini 
(PSL), Gleisi Hoffmann 
(PT), Gustavo Fruet (PDT), 
Ricardo Barros (PP), 
Rubens Bueno (CDN), 
Aliel Machado (PSB), 
Filipe Barros (PSL), Luisa 
Canziani (PTB), Paulo 
Martins (PSC) e Pedro 
Lupion (DEM).



Após adiamentos por 
conta da pandemia, o aguar-
dado filme Tenet, dirigido 
por Christopher Nolan (A 
Origem), finalmente teve 
a estreia no Brasil confir-
mada. O filme chega às 
telonas em 10 de setembro, 
tendo John David Wash-
ington, Robert Pattinson, 
Elizabeth Debicki, Michael 
Caine e Kenneth Branagh 

no elenco.
Na ficção científica, o pro-
tagonista, interpretado 
por Washington, luta pela 
sobrevivência da humani-
dade armado com apenas 
uma palavra: Tenet. Ele 
viaja pelo submundo da 
espionagem internacional 
em uma missão que se 
desdobra em algo além do 
tempo. O longa-metragem 

custou US$ 205 milhões de 
dólares, o maior orçamento 
com o qual Nolan já trab-
alhou. A produção também 
marca o oitavo trabalho do 
diretor com a participação 
de Caine.
A Warner Bros. já havia 
adiado a estreia internacio-
nal de Tenet duas vezes, de 
17 a 31 de julho e depois a 
12 de agosto.
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Eletrodo-
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com mo-
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(de pre-

ços)
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usado na
gravação
musical

(?) déco,
estilo do
Empire
State

Restos de 
manga que
prendem 

nos dentes

Aparelho
no qual se
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Provas (?),
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são" de
Alberto
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civil (jur.)

Nutriente
abundante
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de massa
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em ônibus
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ruminante
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(?), ator
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Governo
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as como Maracajaú,
Pipa e Ponta Negra

Sinal de "anão"

Problema comum na
vida do vi-
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trabalho

Relativo
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(o setor)

A aposentadoria
imposta aos

servidores quando
completam 75 anos

Vinho que
é excipiente
medicinal

Conterrâ-
neo do

maratonista
Feyisa
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efeito an-
tioxidante
(Fisiol.)
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do padei-

ro (pl.)
Para + o

(?) Marias,
estrelas
Multidão

(pop.)

3/art — car. 4/ella — enol. 8/peneiras. 9/vitamina e.

'Tenet', de Christopher Nolan, 
tem estreia marcada no Brasil

Das Agências
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Elon Musk 
chama 
Johnny Depp 
para briga 
após ser 
citado em 
processo

Andressa 
Ferreira planeja 
mais um filho 
com Thammy 
Miranda

Teaser de Star 
Trek: Discovery 

anuncia data da 
3ª temporada

Mãe de Bento, de 6 meses, fruto 
de seu relacionamento com 
Thammy Miranda, Andressa 
Ferreira já tem planos para 
aumentar a família.

A plataforma ame-
ricana CBS All Access 
divulgou um novo teaser 
de “Star Trek: Disco-
very”, que revela a data 
de estreia da 3ª tempo-
rada. Os novos episódios 
começam a ser exibidos 

em 15 de outubro nos 
EUA. Além da data, o 
teaser ainda destaca a 
oficial Michael Burnham 
(Sonequa Martin-Green) 
segurando uma bandeira 
da Federação dos Plane-
tas Unidos.
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e
[TRAGÉDIA]

Jovem morre em acidente na PR-218 em Carlópolis
De acordo com informações da Polícia, motorista do veículo não tinha CNH e teste do bafômetro foi positivo

Um jovem de 25 anos 
morreu após o veículo que 
ele estava se envolver em 
um acidente de trânsito 
na região de Carlópolis. A 
ocorrência foi registrada 
na noite do último sábado 
(25).
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, a 
equipe foi acionada para 
prestar atendimento a 
uma ocorrência de trânsito 
envolvendo acidente de veí-
culo na PR-218. No local, foi 
constatado que um automó-
vel GM/Monza com placas 
de Wenceslau Braz havia 
tombado e, com isso, uma 
pessoa que estava como 

passageiro havia entrado 
em óbito. Já o condutor 
do veículo, homem de 30 
anos, não teve ferimentos. 
Outros passageiros que 
estavam no veículo foram 
encaminhados ao hospital 
de Carlópolis. 
O motorista do veículo 
foi submetido ao teste do 
bafômetro o qual apontou 
0,58 mg/litro de álcool em 
seu sangue. Além disso, o 
condutor do veículo não 
tem CNH (Carteira Nacio-
nal de Habilitação). Ao ser 
indagado sobre a situação, 
ele relatou aos policiais 
que um outro automóvel 
estaria envolvido no aci-

dente, porém, não soube 
passar informações fun-
damentadas sobre o ocor-
rido. Diante da situação, o 
veículo foi apreendido e o 
condutor preso e conduzido 
à delegacia da Polícia Civil. 
As vítimas foram socorri-
das pelas equipes do Corpo 
de Bombeiros de Santo 
Antônio da Platina. Agen-
tes da Polícia Rodoviária 
Estadual, Polícia Militar e 
Polícia Civil também esti-
veram no local. O corpo da 
vítima fatal foi recolhido 
pela equipe do IML (Ins-
tituto Médico Legal) de 
Jacarezinho. 

Carro capota e motorista fica 
ferido em Jaguariaíva

[TRÂNSITO]

Acidente aconteceu nas proximidades do IFPR 
quando condutor tentou desviar de um ciclista

Um motorista ficou ferido 
após se envolver em um acidente 
registrado na tarde do último 
sábado (25) em Jaguariaíva. 
De acordo com informações das 
equipes de socorro, o acidente 
aconteceu em uma estrada rural 
que fica nas imediações do IFPR 
(Instituto Federal do Paraná). O 
motorista conduzia um veículo 
Peugeot 206 quando se deparou 
com um ciclista e, para evitar o 
atropelamento, tentou desviar e 
acabou perdendo o controle do 
veículo que na sequência bateu em 
um barranco e capotou. Equipes do 
Corpo de Bombeiros foram aciona-
das e estiveram no local prestando 
os primeiros socorros a vítima que, 
apesar do susto e destruição do veí-
culo, felizmente foi encaminhada ao 
Hospital Carolina Lupion apenas 
com escoriações pelo corpo para 
receber atendimento médico. 

Da Redação

Da Redação

[SANTO ANTÔNIO DA PLATINA]

Homem fica ferido 
ao ser atropelado por 
caminhão na BR-153

Um acidente envol-
vendo atropelamento 
deixou um pedestre gra-
vemente ferido na manhã 
desta segunda-feira (27) 
em Santo Antônio da 
Platina. 
De acordo com as primei-
ras informações, a vítima 
foi identificada como Mau-
rício, de 37 anos. Ele foi 
atingido por um caminhão 
que transitava na BR-153 
nas proximidades do posto 
da Polícia Rodoviária 
Federal. 

Equipes do Corpo de Bom-
beiros foram acionadas 
para prestar atendimento 
a vítima. No local, os 
socorristas constataram 
que o homem apresentava, 
ao menos, fraturas na 
região da clavícula, tíbia e 
fíbula, além de suspeita de 
fratura no fêmur. Apesar 
disso, o homem estava 
consciente, foi orientado 
sobre a situação e encami-
nhado ao Pronto Socorro 
para receber atendimento 
médico. 



CÂMARA DE ARAPOTI

ARAPOTI

ARAPOTI

TERMO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO a DISPENSA de licitação sob o n° 08 / 
2020, com base no Art. 24, inciso II concomitante ao 
Art. 23, inciso II, alínea “a” da Lei Federal n° 8.666 / 
93, em favor da empresa BERGAMO & CAVALCAN-
TE INFORMATICA LTDA inscrita no CNPJ sob o n° 
11.195.926/0001-04, no valor total de R$ 12.778,00 
(doze mil setecentos e setenta e oito reais), devendo 
a despesa correr pela dotação orçamentária n° 01.00
1.01.031.0053.1.016.4.4.90.52.35.00 – AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E SUPRI-
MENTOS DE INFORMÁTICA – EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE – EQUIPAMENTOS DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS.

Arapoti / PR, em 27 de julho de 2020.

MARINEO JOÃO MENDES FERREIRA
Presidente da Câmara

ANEXO I

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 02/2020

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO REFERENTES AS 
INSCRIÇÕES

Nome do Candidato:  

Cargo:   CPF:  
__________________________________________

Arapoti, ______ de _________________ de 2020.

_______________________________________
Assinatura

PROTOCOLO DA INTERPOSIÇÃO DE RECUR-
SOS REFERENTE AS INSCRIÇÕES

NOME DO CANDIDATO: 

________________________________________
_________________________________

CARGO: _________________________________
________________________________________

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 
Nº. 02/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
ESTADO DO PARANÁ

D A T A  D O  P R O T O C O L O : 
________/________/________ HORÁRIO: 
______h _____  

                   (carimbo da prefeitura e rubrica do 
atendente)

ANEXO II

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 02/2020

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO REFERENTE A 
CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA

Nome do Candidato:  

Cargo:   CPF:  
________________________________________
____

Arapoti, ______ de _________________ de 2020.

_______________________________________
Assinatura

PROTOCOLO DA INTERPOSIÇÃO DE RE-
CURSOS REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO 
PROVISÓRIA

NOME DO CANDIDATO: 
_______________________________________
_________________________________

CARGO: ______________________________
_____________________________________
______

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 
Nº. 02/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
ESTADO DO PARANÁ

D A T A  D O  P R O T O C O L O : 
________/________/________ HORÁRIO: 
______h _____  

                   (carimbo da prefeitura e rubrica do 
atendente)

ANEXO III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 02/2020

FORMULÁRIO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 
PARA COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS

Candidato: ________________________________
___Matrícula: ________________

Cargo:         CPF:     

Comprovante de Inscrição preenchido e assinado
Cópia do RG e CPF (autenticados)
Cópia das Titulações informadas na inscrição (au-
tenticados)
_____________                  _____________________                                              
 Candidato                                       Membro da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARAPOTI- PR
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 CHAMAMENTO PÚBLICO

Edital Inexigibilidade nº 3/2020 - RETIFICADO

Processo nº 55/2020.

Objeto: Credenciamento de laboratórios para pres-
tação de serviços na realização de exames básicos 
e especiais visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde.

Início do Credenciamento: A partir do dia 29 de Julho 
de 2020.

Informações e Retirada do Edital: Maiores informações 
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: 27/07/2020.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS 
- ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, IN-
CLUSIVE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL – MEI
Pregão nº 47/2020.

Processo nº 86/2020.
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipa-
mentos e materiais permanentes, visando à manuten-
ção das Unidades Escolares Municipais e Defesa Civil.

Local: www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado”

Recebimento das Propostas: A partir 08:00min do 
dia 28/07/2020 até às 08:30min do dia 18/08/2020.

Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08:30min 
até às 09:00min do dia 18/08/2020.

Início da Sessão de Disputa de Preços: 09h:00min 
do dia 18/08/2020.
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).
Prazo de Execução/Vigência: 12 (Doze) Meses.
Valor Máximo: R$ 47.954,81 (Quarenta e Sete Mil 
Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta e 
Um Centavos).
Informações e Retirada do Edital: Maiores informações 
poderão ser obtidas na Rua Ondina Bueno Siqueira, 
nº 180 - Centro Cívico, Arapoti, Paraná, telefones: 
(43) 3512-3032/3000, no horário das 08h00min às 
11h30min e das 13h00min às 17h30min / site: www.
arapoti.pr.gov.br / email: licitacao@arapoti.pr.gov. Data 
Edital: 27/07/2020.
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EDITAL N° 01/2020 - PROCESSO SELETIVO SIM-
PLIFICADO N° 02/2020

A PREFEITA MUNICIPAL DE ARAPOTI – Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e; 
Considerando o disposto no Art. 2. § 1º. da Lei Com-
plementar Nº. 093/2019, de 16 de dezembro de 2019, 
que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo 
determinado e;
Considerando o disposto na Lei Complementar Nº. 
101/2020, de 14 de julho de 2020, que cria cargos para 
contratação temporária e emergencial nos termos da 
Lei Complementar n° 93/2019 e;
Considerando a necessidade temporária de contra-
tação de profissionais na área da saúde para auxiliar 
no enfrentamento da pandemia do Coronavírus SAR-
S-CoV-2, causador da infecção COVID-19.

TORNA PÚBLICO

O presente Edital, que estabelece instruções desti-
nadas à realização de Processo Seletivo Simplificado 
– PSS, visando contratações temporárias de Enfer-
meiros, Técnicos em Enfermagem e Farmacêutico 
Bioquímico II, de acordo com as normas instituídas 
neste Edital.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo Simplificado – PSS, de 
excepcional interesse público, é destinado a selecio-
nar profissionais para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da 
pandemia do Coronavírus SARS-CoV-2, causador da 
infecção COVID-19.
1.2 As vagas disponibilizadas neste Edital possuem 
caráter temporário e os candidatos selecionados nos 
termos deste Edital serão contratados temporariamen-
te em Regime CLT.
1.3 Os contratados estarão vinculados ao Regime 
Geral de Previdência Social, cujas contribuições serão 
recolhidas somente durante o período trabalhado. 
1.4 Este PSS consistirá em prova de títulos e aperfei-
çoamento profissional, conforme disposto neste Edital. 
1.5 Antes de se inscrever neste PSS, o candidato 
deverá observar as prescrições deste Edital e certifi-
car-se de que preenche, todos os requisitos exigidos 
para a contratação. 
1.6 A realização da inscrição pelo candidato implicará 
no conhecimento das instruções e na aceitação das 
condições do Processo Seletivo Simplificado estabele-
cidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem 
como em eventuais avisos, retificações e instruções 
específicas para a realização do certame, sobre as 
quais não poderá alegar desconhecimento. 
1.7 É de inteira responsabilidade do candidato acom-
panhar a publicação de todos os atos referentes a este 
PSS, por meio do endereço eletrônico: https://www.
arapoti.pr.gov.br/pss e Diário Oficial do Município de 
Arapoti, disponível no endereço eletrônico http://www.
arapoti.pr.gov.br/doe.
1.8 Será admitida a impugnação deste Edital no prazo 
de 3 (três) dias úteis, a partir do primeiro dia útil se-
guinte de sua publicação no Diário Oficial do Município. 
1.8.1 A impugnação deverá ser elaborada por escrito, 
devidamente fundamentada, e protocolada na Divisão 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal.

2. DOS CARGOS, CARGA HORÁRIA, VAGAS, HABI-
LITAÇÃO, CRONOGRAMA E  ATRIBUIÇÕES

Cargos Carga Ho-
rária Se-
manal

Vagas Habilitação - Forma-
ção Mínima  Exigida

Enfermeiro 
II

40 horas 01
Curso superior com-
pleto em enferma-
gem e inscrição no 
Conselho Regional 
de Enfermagem – 
COREN-PR

Farmacêu-
tico Bioquí-
mico II

40 horas 01
Superior completo 
em farmácia e aná-
lises clínicas com 
habilitação legal do 
Estado do Paraná 
para o exercício pro-
fissional.

Técnico em 
E n f e r m a -
gem

40 horas 04 Ensino médio com-
pleto, curso técnico 
em enfermagem e 
inscrição no Con-
selho Regional de 
Enfermagem – CO-
REN-PR.

CRONOGRAMA

Etapa Data

Publicação do 
Edital

Dia 24/07/2020.

Inscrição
No endereço: https://www.arapoti.pr.gov.
br/pss
Das 00h00min do dia  28/07/2020  às 
23h59min do dia 02/08/2020. 

Divulgação das 
inscrições reali-
zadas

Dia 03/08/2020   no endereço:
https://www.arapoti.pr.gov.br/pss

 Recurso da 
inscrição

Dias 04, 05 e 06/08/2020 - das 08h30min 
as 11h30min e das 13h30min as 
16h30min.

Resposta aos 
recursos impe-
trados relativos 
as inscrições e 
homologação 
das inscrições

Dia 07/08/2020no endereço:
https://www.arapoti.pr.gov.br/pss

 Classificação 
provisória

Dia 11/08/2020 no endereço: https://
www.arapoti.pr.gov.br/pss

 Recurso da 
classificação  
provisória

Dias 12, 13 e 14/08/2020 - das 08h30min 
as 11h30min e das 13h30min as 
16h30min.

Resposta aos 
recursos impe-
trados relativos 
a inscrição

Dia 18/08/2020 no endereço:
https://www.arapoti.pr.gov.br/pss

Homologação 
final do PSS 

Dia 20/08/2020 no endereço:
https://www.arapoti.pr.gov.br/pss

  Comprovação 
de Títulos 

Dia 24/08/2020 - das 08h30min as 
11h30min e das 13h30min as 16h30min.
Divisão de Recursos Humanos, Prefei-
tura Municipal de Arapoti, Rua Plácidio 
Leite, 148 Centro Cívico – Arapoti – Pr.

 DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO:
I –Enfermeiro II
Requisitos para contratação: curso superior completo 
em enfermagem e inscrição no Conselho Regional de 
Enfermagem - COREN
Carga horária: 40 horas semanais
Descrição detalhada das atribuições:
- atendimento ao público controlando e orientando 
para que se tenha um padrão de qualidade técnica;
- coleta de material para os exames rastreando e 
diagnosticando precocemente doenças passíveis de 
tratamento;

- elaborar plano de enfermagem a partir do levan-
tamento e análise das necessidades prioritárias de 
atendimento aos pacientes e doentes;
- planejar, organizar e dirigir os serviços de enferma-
gem, atuando técnica e administrativamente, a fim de 
garantir um elevado padrão de assistência;
- desenvolver tarefas de enfermagem de maior com-
plexidade na execução de programas de saúde e no 
atendimento aos pacientes;
- coletar e analisar dados sócio sanitários da comu-
nidade a ser atendida pelos programas específicos 
de saúde;
- estabelecer programas para atender às necessida-
des de saúde da comunidade, dentro dos recursos 
disponíveis;
- realizar programas educativos em saúde, ministrando 
palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e 
desenvolver atitudes e hábitos sadios;
- supervisionar e orientar os servidores que auxiliam 
na execução das atribuições típicas da classe;
- prescrição de assistência de enfermagem;
- prevenção e controle sistemático da infecção hos-
pitalar;
- prestação de assistência de enfermagem a gestantes, 
parturientes, puérperas e recém nascidos;
- acompanhamento da evolução de trabalho de parto
- executar outras atribuições afins.

II–Farmacêutico - Bioquímico II
Requisitos para Contratação: superior completo em 
farmácia e análises clínicas com habilitação legal para 
o exercício profissional.
Carga horária: 40 horas semanais
Descrição detalhada das atribuições:
- orientar os pacientes quanto ao uso correto do medi-
camento através de conversas durante o atendimento 
para que não haja erros em sua administração;
- atender ao público cadastrando, para agilizar o 
atendimento;
- dar baixa na saída dos medicamentos para controle 
do estoque;
- inspecionar drogarias, farmácias e laboratórios libe-
rando e verificando as condições necessárias ao fun-
cionamento para assegurar-lhes qualidade de saúde;
- conferência dos medicamentos através das notas 
fiscais e ordens de compra para controle da entrada;
- fazer análises bioquímicas, hematológicas, imuno-
lógicas e urinálise utilizando aparelhos laboratoriais;
- entrega de medicamentos distribuídos as unidades 
de saúde para atender a população;
- fazer a manipulação dos insumos farmacêuticos, 
como medição, pesagem e mistura, utilizando instru-
mentos especiais e fórmulas químicas, para atender 
à produção de remédios e outros preparados;
- subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo 
o receituário médico, para recuperar ou melhorar o 
estado de saúde de pacientes;
- controlar entorpecentes e produtos equiparados, 
anotando sua venda em mapas, guias e livros, se-
gundo os receituários devidamente preenchidos, para 
atender aos dispositivos legais;
- analisar produtos farmacêuticos acabados e em 
fase de elaboração, ou seus insumos, valendo-se 
de métodos químicos, para verificar qualidade, teor, 
pureza e quantidade de cada elemento;
- analisar soro antiofídico, pirogênio e outras subs-
tâncias, valendo-se de meios biológicos e outras 
substâncias, valendo-se de meios biológicos, para 
controlar sua pureza, qualidade e atividade terapêutica;
- faz análises clínicas de exsudatos e transudatos 
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humanos, como sangue, urina, fezes, líquor, saliva e 
outros, valendo-se de diversas técnicas específicas, 
para complementar o diagnóstico de doenças;
- realizar estudos análises e testes com plantas medi-
cinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais, para 
obter princípios ativos e matérias-primas;
- proceder à análise legal de peças anatômicas, 
substâncias suspeitas de estarem envenenadas, de 
exsudatos e transudatos humanos ou animais, utili-
zando métodos e técnicas químicas, físicas e outras, 
para possibilitar a emissão de laudos técnico-periciais;
- efetuar análise bromatológica de alimentos, valendo-
-se de métodos, para garantir o controle de qualidade, 
pureza, conservação e homogeneidade, com vistas 
ao resguardo da saúde pública;
- fiscalizar farmácias, drogarias e indústrias químico-
-farmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário, fazendo 
visitas periódicas e autuando os infratores, se neces-
sário, para orientar seus responsáveis no cumprimento 
da legislação vigente;
- assessorar autoridades superiores, preparando in-
formes e documentos sobre legislação e assistência 
farmacêutica, a fim de fornecer subsídio para a ela-
boração de ordens de serviço, portarias, pareceres 
e manifestos;
- executar outras atribuições afins.

III–Técnico em Enfermagem
Requisitos para contratação: ensino médio completo, 
curso técnico em enfermagem e inscrição no Conselho 
Regional de Enfermagem – COREN.
Carga horária: 40 horas semanais
Descrição detalhada das atribuições:
- assistir ao enfermeiro na prestação de cuidados 
diretos de enfermagem a pacientes em estado grave;
- fazer curativos, imobilizações especiais e tratamento 
em situações de emergência, empregando técnicas 
usuais ou específicas, para atenuar as consequências 
dessas situações;
- adaptar o paciente ao ambiente hospitalar e aos mé-
todos terapêuticos que lhe são aplicados, realizando 
entrevistas de admissão, visitas diárias e orientando- o, 
para reduzir sua sensação de insegurança e sofrimento 
e obter sua colaboração no tratamento;
- prestar cuidados “pós morte” como enfaixamentos 
e tamponamentos, utilizando algodão, gaze e outros 
materiais, para evitar eliminação de secreções e me-
lhorar a aparência do cadáver;
- requisitar e controlar entorpecentes e psicotrópicos, 
apresentando a receita médica devidamente preen-
chida e dando saída no “livro de controle”, para evitar 
desvios dos mesmos e atender às disposições legais;
- registrar as observações, tratamentos executados e 
ocorrências verificadas em relação ao paciente, ano-
tando-as no prontuário hospitalar, ficha de ambulatório, 
relatório de enfermagem da unidade ou relatório geral, 
para documentar a evolução da doença e possibilitar 
o controle da saúde;
- colaborar em estudos de controle e previsão de 
pessoal e material necessários às atividades;
- executar outras atribuições afins.

 DA REMUNERAÇÃO
3.1 A remuneração será equivalente a constante na 
referência A da Tabela de Vencimentos, Anexo V, do 
Plano de Cargos, Lei Complementar n° 07/2007.
I – A tabela a seguir demonstra os valores a serem 
percebidos a título de remuneração, sobre a qual recai 
a incidência de obrigações tributárias e contributivas, 
conforme legislação vigente.

Cargo Remunera -
ção (R$)

Carga Horária

Enfermeiro II R$ 3.944,32 40h semanais

Farmacêut ico 
Bioquímico II

R$ 3.944,32 40h semanais

Técnico em En-
fermagem

R$ 2.379,24 40h semanais

 DAS INSCRIÇÕES
4.1 Não haverá taxa de inscrição. 
4.2 A inscrição do candidato no Processo Seletivo 
Simplificado, implica o conhecimento e a aceitação 
tácita das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, em relação as quais não poderá alegardes-
conhecimento.
4.3 A inscrição será realizada exclusivamente via 
internet no endereço https://www.arapoti.pr.gov.br/pss. 
I – Após gerado o formulário de inscrição, este deverá 
ser impresso e assinado pelo candidato. 

5. DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
5.2  A relação das inscrições realizadas será divul-
gada no dia 03/08/2020, no endereço: https://www.
arapoti.pr.gov.br/pss, e no Diário oficial do Município 
de Arapoti/PR.
5.3 Será desclassificado do Processo Seletivo, a 
qualquer tempo, o candidato que, na inscrição, apre-
sentar informações que não possam ser devidamente 
comprovadas ou falsas.
5.4 O candidato será responsável pelas informações 
que constarem no comprovante de inscrição, arcando 
com as consequências em relação a eventuais erros, 
fraudes ou omissões.

6. DAS VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCA 
(PcD)
6.1 Ao/À candidato/a com deficiência, amparado/a pelo 
art. 37, inciso VIII da Constituição Federal, pelo art. 34, 
§§ 1º e 2º da Lei Estadual nº 15.139, de 31 de maio de 
2006, pelo art. 33 do Decreto Estadual no 2.508, de 20 
de janeiro de 2004, e pelo art. 12 da Lei Estadual nº 
13.456 de 11 de janeiro de 2002 e pelo art. 2º da Lei 
nº 13.146, de 06 de 2015, é reservado o percentual 
de 5% (cinco por cento) das vagas, dentro do prazo 
de validade deste Processo Seletivo, para as funções 
de vaga estabelecidas neste edital, cujas atribuições 
sejam compatíveis com a sua deficiência, devendo o/a 
candidato/a observar, no ato da inscrição, além das 
condições gerais estabelecidas neste Edital, também 
as condições especiais previstas neste. Quando a 
aplicação do percentual de reserva à pessoa com 
deficiência resultar em número fracionado, este será 
elevado até o primeiro número inteiro subsequente.
6.2 Se o número de vagas previsto não atingir o 
percentual para reserva imediata, será observado 
ao longo do período de validade do deste Processo 
Seletivo, em relação às vagas que surgirem ou que 
forem criadas. 
6.3 É considerada pessoa com deficiência a que se 
enquadra nas categorias discriminadas no art. 34 do 
Decreto Estadual n.º 2.508/2004, devendo comprovar 
a condição por laudo médico a ser entregue em anexo 
ao formulário de incrição.
6.4 Sem prejuízo à apresentação do laudo previsto 
no item anterior, o candidato poderá ser submetido a 
procedimento para verificação da condição declarada. 
Detectada eventual fraude na declaração de pessoa 
com deficiência, ou o não enquadramento nas cate-
gorias discriminadas no art.34 do Decreto Estadual 
nº 2.508/2004, o/a candidato/a será desclassificado, 
com anulação de todos os atos e efeitos já produzidos.
6.5 O/A candidato/a com deficiência, resguardadas as 

condições especiais previstas no Decreto Estadual nº 
2.508/2004, participará deste Processo Seletivo em 
igualdade de condições com os/as demais candidatos/
as no que se refere ao aos critérios de aprovação e à 
pontuação mínima exigida para aprovação, conforme 
art. 17 da Lei Estadual no 13.456/02 e art. 38 da Lei 
Estadual no 15.139/06. 
6.6 O/A candidato/a que for contratado na condição de 
pessoa com deficiência não poderá arguir ou utilizar 
essa condição para pleitear ou justificar mudança de 
emprego, relotação, reopção de vaga, redução de car-
ga horária, alteração de jornada de trabalho, limitação 
de atribuições e assistência de terceiros no ambiente 
do trabalho e para o desempenho das atribuições. 
6.7 O(a) candidato(a) que concorreu na condição de 
pessoa com deficiência, ao obter média final que o 
classifica, na lista geral de concorrentes, em colocação 
superior à vaga reservada que lhe seria destinada, 
deve tomar posse na situação mais vantajosa para 
si, não se considerando, porém, preenchida a vaga 
reservada que a ele(a) seria destinada.
6.8 Na hipótese de não existirem candidatos/as inscri-
tos/as, aprovados/as ou habilitados/as para as vagas 
reservadas à pessoa com deficiência, as vagas respec-
tivas e remanescentes serão ocupadas pelos demais 
candidatos/as aprovados/as e habilitados/as na lista 
geral, observada a ordem geral de classificação. 

7. DAS VAGAS PARA AFRODESCENDENTES 
7.1 Ao/À candidato/a afrodescendente, amparado/a 
pela Lei Estadual nº 14.274 de 26 de dezembro de 
2003 (art. 1º), são reservados 10% (dez por cento) das 
vagas, dentro do prazo de validade deste Processo 
Seletivo, para as funções de vaga estabelecidas no 
neste Edital, devendo o/a candidato/a observar, no ato 
da inscrição, além das condições gerais estabelecidas 
neste Edital, também as condições especiais previstas 
neste item, para que possa fazer uso das prerrogativas 
disciplinadas em lei e neste Edital.
7.2 Quando a aplicação do percentual de reserva ao 
afrodescendente resultar em fração igual ou supe-
rior a 0,5 (zero vírgula cinco), arredondar-se-á para 
o número inteiro superior, ou para o número inteiro 
inferior, quando resultar em fração menor que 0,5 
(zero vírgula cinco). 
7.3 Somente haverá reserva imediata de vagas para 
os/as candidatos/as afrodescendentes nos cargos 
com número de vagas igual ou superior a 05 (cinco). 
7.4 Para efeitos do previsto neste Edital, considera-se 
afrodescendente aquele que assim se declare expres-
samente no momento da inscrição, identificando-se 
como de cor preta ou parda e como pertencendo à 
etnia negra.
7.5 Se aprovado/a e classificado/a dentro do número 
de vagas reservadas, o/a candidato/a que se declarou 
afrodescendente será submetido/a a procedimento 
para verificação da condição declarada nos termos 
do subitem 7.4 deste Edital, a ser procedida segundo 
aferição da cor preta ou parda da pele do/a candi-
dato/a, em data anterior à contratação, por meio de 
comissão designada especialmente para este fim pela 
Prefeitura Municipal de Arapoti, e será realizada em 
dias, horários e locais a serem divulgados por meio de 
edital específico, com aviso de publicação no Diário 
Oficial do Município de Arapoti. 
7.6 Detectada a falsidade na declaração, o/a candi-
dato/a será desclassificado deste Processo Seletivo, 
com anulação de todos os atos e efeitos já produzidos
7.7 O/A candidato/a afrodescendente participará 
deste processo seletivo simplificado  em igualdade 
de condições com os demais candidatos/as no que 
se refere aos critérios de aprovação e às pontuações 
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mínimas exigidas para aprovação, nos termos da lei.
7.8 O(a) candidato(a) que concorreu na vaga de 
afrodescendente, ao obter média final que o clas-
sifica, na lista geral de concorrentes, em colocação 
superior à vaga reservada que lhe seria destinada, 
deve tomar posse na situação mais vantajosa para 
si, não se considerando, porém, preenchida a vaga 
reservada que a ele(a) seria destinada.

8. DO PROCESSO SELETIVO
8.1 O Processo Seletivo Simplificado – PSS será 
constituído das seguintes etapas de avaliação: 
a) Apresentação do requisito mínimo de formação 
exigida, conforme item n° 02 deste Edital, cujo valor 
será de 50 pontos; 
b) Prova de Títulos, de caráter classificatório con-
forme proporção de pontuação abaixo discriminada.

I –ENFERMEIRO II
Formação exigida Pontos 

por cur-
so

Pontua-
ção má-
xima

Curso superior completo 
em enfermagem e inscrição 
no Conselho Regional de 
Enfermagem – COREN-PR

50 50

Pontuação por Títulos Pontos 
por cur-
so

Pontua-
ção má-
xima

Pós-Graduação ou Especiali-
zação, na área do cargo (com 
360 horas), no mínimo.

20 20

Curso profissionalizante, ca-
pacitação ou de extensão na 
área do cargo, desde que não 
seja requisito para nomeação 
no cargo, com no mínimo 120 
horas.

10 10

Curso profissionalizante, ca-
pacitação ou de extensão na 
área do cargo, desde que não 
seja requisito para nomeação 
no cargo, com no mínimo 40 
horas.

05 20

Total de pontos 100 pon-
tos

II –FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO II
Formação exigida Pontos 

por cur-
so

Pontua-
ção má-
xima

Superior completo em farmá-
cia e análises clínicas com 
habilitação legal do Estado 
do Paraná para o exercício 
profissional.

50 50

Pontuação por Títulos Pontos 
por cur-
so

Pontua-
ção má-
xima

Pós-Graduação ou Especiali-
zação, na área do cargo (com 
360 horas), no mínimo.

20 20

Curso profissionalizante, ca-
pacitação ou de extensão na 
área do cargo, desde que não 
seja requisito para nomeação 
no cargo, com no mínimo 120 
horas.

10 10

Curso profissionalizante, ca-
pacitação ou de extensão na 
área do cargo, desde que não 
seja requisito para nomeação 
no cargo, com no mínimo 40 
horas.

05 20

Total de pontos 100 pon-
tos

III –TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Formação exigida Pontos 

por cur-
so

Pontua-
ção má-
xima

Ensino médio completo, cur-
so técnico em enfermagem 
e inscrição no Conselho 
Regional de Enfermagem – 
COREN-PR.

50 50

Pontuação por Títulos Pontos 
por cur-
so

Pontua-
ção má-
xima

Curso de Especialização, na 
área do cargo (com 360 horas), 
no mínimo.

20 20

Curso profissionalizante, ca-
pacitação ou de extensão na 
área do cargo, desde que não 
seja requisito para nomeação 
no cargo, com no mínimo 120 
horas.

10 10

Curso profissionalizante, ca-
pacitação ou de extensão na 
área do cargo, desde que não 
seja requisito para nomeação 
no cargo, com no mínimo 40 
horas.

05 20

Total de pontos 100 pon-
tos

8.2 Ao preencher a ficha de inscrição, o candidato 
deverá marcar os cursos que possui conforme incisos 
I, II e III do item 8.1, os quais gerarão os pontos do 
candidato.
8.3 Serão desclassificados, os candidatos que não 
apresentarem o título exigido para atuação no cargo 
conforme item n° 02 deste edital, cuja pontuação terá 
valor 50 (cinquenta) pontos, conforme descrito nos 
incisos I, II e III do item 8.1, deste Edital. 
8.4 Serão classificados os candidatos que obtiverem 
pontuação igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos.
8.5 Cada título será considerado uma única vez.
8.6 Os títulos que não preencherem devidamente as 
exigências de comprovação contidas neste edital, não 
serão considerados.
8.7 Os pontos que ultrapassarem o valor máximo 
estipulado na tabela de títulos serão desconsiderados.
8.8 Apenas cursos JÁ CONCLUÍDOS poderão ser 
pontuados na avaliação dos títulos.
8.9 O candidato que possuir alteração de nome (ca-
samento, separação, etc.) deverá anexar cópia do 
documento comprobatório dessa alteração, pois os 
títulos em que o nome do candidato estiver diferente 
daquele informado na inscrição e/ou documento de 
identidade só poderão ser pontuados se acompanha-
dos de documento comprobatório.
8.10 Comprovada em qualquer tempo irregularidade 
ou ilegalidade na obtenção dos títulos do candidato, 
o candidato terá anulada a totalidade de pontos desta 
prova.
8.11 Todos os documentos devem ser entregues au-
tenticados e apresentar identificação idônea do órgão 
ou empresa responsável pela emissão do documento 

como timbre e/ou carimbo, e conter a assinatura da 
autoridade competente.
8.12 Não serão analisados os documentos originais, 
nem as cópias simples e nem documentos ilegíveis. 
Não haverá devolução dos documentos entregues, 
nem se fornecerá cópias deles.
8.13 A apresentação de títulos para pontuação no 
Processo Seletivo Simplificado -PSS não exime o 
candidato de apresentar os documentos que com-
provem a formação exigida no ato da assinatura do 
contrato, e demais documentos apontados no Edital 
de chamamento. 
8.14 Os certificados ou diplomas de conclusão de 
curso deverão ser expedidos por instituição oficial 
e reconhecida pelo MEC. Será aceita certidão de 
conclusão de curso, desde que acompanhada do 
histórico escolar. 
8.15 Os diplomas e certificados conferidos por institui-
ções estrangeiras, somente serão válidos quando tra-
duzidos por tradutor público juramentado, convalidado 
para o território nacional e atenderem ao disposto na 
Resolução CNE/CES n° 01, de 28/01/2002, Conselho 
Nacional de Educação. 
8.16 A documentação enviada para análise terá valida-
de somente para este Processo Seletivo Simplificado 
e não será devolvida.
8.17 A classificação e homologação do PSS, ocorrerá 
pelas informações registradas na ficha de inscrição, 
ficando a entrega dos títulos a Comissão, para o dia 
24/08/2020, conforme classificação e vagas ofertadas, 
podendo haver outros editais para entrega de títulos, 
momento que serão analisados os títulos conforme 
as  regras deste Edital.
8.18 A Banca Examinadora será composta pela Co-
missão de Acompanhamento do Processo Seletivo 
Simplificado – Decreto Nº. 5.699/2020, de 21 de 
julho de 2020, sendo o membro substituído quando 
necessário e principalmente em casos de parentesco 
até o terceiro grau com o candidato.

9. DO RESULTADO FINAL
9.1 A nota final do candidato será o resultado da 
somatória entre a pontuação obtida na formação 
exigida, pré requisito e na prova de títulos (máximo 
100 pontos).
9.2 Serão considerados classificados, os candidatos 
com pontuação igual ou superior a 50 (cinquenta) 
pontos.
9.3 Os candidatos que não estiverem classificados 
dentro do limite Mínimo 50 (cinquenta) pontos esti-
pulados acima serão desclassificados.

10. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E DE-
SEMPATE
10.1 A classificação do Processo Seletivo Simplificado 
obedecerá à ordem decrescente da soma de pontos 
obtidos por cada candidato, respeitadas as normas 
deste edital.
10.2 Se houver candidatos com escores finais iguais, 
far-se-á o desempate levando-se em conta o seguinte 
critério:
a) maior idade;
10.3 A classificação final dos candidatos constará de 
relação única, incluídas as vagas referentes as cotas 
legais, disposta em ordem decrescente.

11. DOS PRAZOS PARA RECURSO
11.1 O candidato poderá interpor recurso nos seguintes 
casos e prazos:
I - Com relação à divulgação das inscrições, no prazo 
de 03 (três) dias, a contar do primeiro dia útil subse-
quente ao da publicação do Edital de divulgação das 
inscrições.
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II - Com relação à divulgação da classificação provi-
sória, no prazo de 03 (três) dias, a contar do primeiro 
dia útil subsequente ao da publicação do Edital.
11.2 O recurso deverá ser individual e devidamente fun-
damentado acompanhado das devidas comprovações, 
devendo o mesmo ser preenchido conforme Anexos 
I e II, assinado, digitalizado e enviado por e-mail, no 
seguinte endereço pss@arapoti.pr.gov.br, nos prazos 
definidos no cronograma, item 2.1 deste Edital.
11.3 Será indeferido o recurso que não estiver funda-
mentado ou for interposto fora do prazo, bem como 
os que contenham erro formal e/ou material em sua 
elaboração ou procedimentos que sejam contrários 
ao disposto neste Edital.
11.4 A resposta aos recursos que forem impetrados, 
serão publicados em Diário Oficial.

12. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
12.1 A classificação provisória da prova de títulos será 
divulgada no dia 11/08/2020, no endereço eletrônico 
https://www.arapoti.pr.gov.br/pss e Diário Oficial.
12.2 A Homologação do Resultado Final do Processo 
Seletivo será divulgado dia 20/08/2020, no endereço 
eletrônico https://www.arapoti.pr.gov.br/pss e Diário 
Oficial do Município de Arapoti.

13. ENTREGA DE TÍTULOS
13.1 O candidato deverá preencher e assinar o for-
mulário para entrega de títulos, Anexo III deste Edital.
13.2 Anexar os seguintes documentos:
Comprovante de inscrição, assinado;
Cópia do RG eCPF autenticados;
Cópias das titulações informadas na inscrição, au-
tenticados.
13.3 Anexar o documento comprobatório de alteração 
de nome, se for o caso.
13.4 Entregar o formulário preenchido/assinado e as 
fotocópias autenticadas, acondicionados em um enve-
lope tamanho A4, aberto, que será lacrado e assinado 
sobre o lacre no ato da entrega pelo candidato e por 
1 (um) membro da Comissão, após a conferencia.

DA VALIDADE
14.1 O presente Processo Seletivo Simplificado terá 
validade de 06 (seis) meses, contados a partir da pu-
blicação da homologação do resultado final, podendo 
ser prorrogado por igual período até o limite máximo 
de um ano, no interesse da Administração.

15. PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO

15.1 A duração do contrato será de 06 (seis) meses, 
podendo ser rescindido a qualquer momento, cessada 
a razão determinante desta contratação.
15.2 Havendo necessidade, os contratos poderão ser 
prorrogados por mais 06 (seis) meses.
15.3 A participação do candidato neste Processo Se-
letivo Simplificado não implica necessariamente em 
sua contratação. A inclusão dos candidatos excedentes 
além do número necessário gera ao candidato apenas 
a expectativa de convocação e contratação.

DA CONTRATAÇÃO
A Convocação do candidato classificado de acordo 
com o número de vagas, para assinatura do contrato 
e início das atividades, será publicada no endereço 
eletrônico https://www.arapoti.pr.gov.br/pss e Diário 
Oficial do Município de Arapoti.
O candidato convocado de acordo com o número de 
vagas, deverá se apresentar, conforme a data estipu-
lada da convocação, comparecendo pessoalmente à 
Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 

sito a Rua Plácido Leite, 148, para formalização da 
contratação e início dasatividades.
O não comparecimento do candidato aprovado e 
classificado, conforme o prazo estipulado na convo-
cação, implicará na sua eliminação e convocação do 
próximo candidato.
O candidato deverá comparecer munido dos seguintes 
documentos:
Cópia do RG e CPF;
Certidão de casamento ou nascimento;
Cópia do comprovante de endereço;
CTPS - Carteira Profissional;
Cópias das titulações;
Cópia dos certificados de cursos extras curriculares;
Cópia da carteira de vacinação (atualizada);
Cópia da Certidão de Nascimento, RG e CPF dos 
dependentes (para fins de IRRF);
Cópia do comprovante de inscrição em órgão de 
classe competente;
Certidão de regularidade eleitoral;
Certidão de reservista, para os candidatos do sexo 
masculino;
Certidão de antecedentes criminais;
Atestado médico de aptidão;
Declaração de compatibilidade, afastando qualquer 
impedimento pelo acúmulo de cargos, conforme a 
base legal vigente;
Declaração de bens e/ou cópia da Declaração de 
Imposto de Renda;
Foto 3X4.

DO EXAME MÉDICO
O Exame médico possui caráter eliminatório e por ele 
passarão os/as candidatos/as melhor classificados 
no PSS, somente quando forem convocados para 
contratação e depois de comprovarem os requisitos 
estabelecidos no Edital.

DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
Ter sido aprovado e classificado no Processo Seletivo 
Simplificado, na forma estabelecida neste Edital.
Ter nacionalidade brasileira nato, ou naturalizado, ou 
português e, neste último caso, estar amparado pelo 
estatuto de igualdade entre Brasileiros e Portugueses, 
nos termos do § 1° do Art. 12 da Constituição Federal.
Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na 
data da contratação.
Não acumular cargos, empregos e funções públicas, 
exceto aqueles permitidos pela Constituição Federal 
e mediante a compatibilidade dehorário.
Estar em dia com as obrigações eleitorais.
Estar quite com as obrigações militares, para os can-
didatos do sexo masculino.
Estar em gozo dos direitospolíticos.
Possuir escolaridade/habilitação profissional exigida 
para o cargo ao qual está concorrendo, de acordo com 
as exigências deste Edital. 
Não ter sofrido, no exercício de função pública, penali-
dade incompatível com a investidura em Cargo Público.
Apresentar os documentos necessários e compatíveis 
com o exercício da função por ocasião da contratação.

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1 As despesas decorrentes da contratação dos 
profissionais correrão à conta da Secretaria Municipal 
de Saúde.
Cabe a Secretaria Municipal de Saúde definir em quais 
estabelecimentos de saúde há necessidade dos pro-
fissionais a serem contratados nos temos deste Edital.
Os casos omissos a este edital serão resolvidos, em 
primeira instância, pela Comissão do Processo Seletivo 
Simplificado de que trata o presente Edital.
Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e cumpra-se

Paço Municipal Vereador Claudir Dias Novochadlo
Gabinete da Prefeita, 24 de julho de 2020.

Nerilda Aparecida Penna
Prefeita

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

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS 
- ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, IN-
CLUSIVE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL – MEI

Pregão nº 48/2020.

Processo nº 96/2020.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios priorita-
riamente ricos em proteínas para pessoas idosas e 
com deficiências acolhidas no serviço de acolhimento 
institucional, conforme Portaria nº 369, de 29 de Abril 
de 2020 do Governo Federal.

Local: www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado”

Recebimento das Propostas: A partir 08:00min do 
dia 29/07/2020 até às 08:30min do dia 19/08/2020.

Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08:30min 
até às 09:00min do dia 19/08/2020.

Início da Sessão de Disputa de Preços: 09h:00min 
do dia 19/08/2020.
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).

Prazo de Execução/Vigência: 12 (Doze) Meses.

Valor Máximo: R$ 23.458,85 (Vinte e Três Mil Qua-
trocentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco 
Centavos).

Informações e Retirada do Edital: Maiores informações 
poderão ser obtidas na Rua Ondina Bueno Siqueira, 
nº 180 - Centro Cívico, Arapoti, Paraná, telefones: 
(43) 3512-3032/3000, no horário das 08h00min às 
11h30min e das 13h00min às 17h30min / site: www.
arapoti.pr.gov.br / email: licitacao@arapoti.pr.gov. Data 
Edital: 27/07/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI – PR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO
CEP 84.990-000 / CONTATO (43) 3512 3032 / 3033
CNPJ Nº  75 .658 .377 /0001-31 /CNPJ Nº 
12.601.793/0001-83

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS 
- ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, IN-
CLUSIVE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL – MEI

Pregão nº 49/2020.
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TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 162/2020, NOS TERMOS DA LEI 
8.666/93 E LEI 10.520/02, ORIUNDA DA LICITAÇÃO 
DA MODALIDADE DE PREGÃO Nº 22/2020 E DO 
PROCESSO Nº 18/2020.
CONTRATANTE:  O FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, pela sua Secretaria Municipal de Saúde, 
entidade de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 
09.277.712/0001-27, situada na Rua Ondina Bueno 
Siqueira, nº 180, neste ato representado pelo Presi-
dente o Senhor MARCIO DE CARVALHO MARTINS, 
brasileiro, portador da Carteira de Identidade/RG nº 
7.154.031-6 e inscrito no CPF/MF 942.843.349-72, 
residente e domiciliado em Arapoti – PR.

CONTRATADA: A empresa PRIORITTA PRODUTOS 
HOSPITALARES -EIRELI, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.700.587/0001-
23, com sede na cidade de Arapongas/PR, Rua Saira 
Militar, nº 570, Parque Industrial V, CEP 86.702-700, 
neste ato representada pelo representante legal o Se-
nhor VINICIUS LOPES SALVI, residente e domiciliado 
Arapongas/PR.
Os CONTRATANTES têm entre si justos e avençados, 
e celebram o presente termo aditivo a ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS sob o n° 22/2020, sujeitando-se as 
partes às normas disciplinares da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, e às seguintes cláusulas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – Das Alterações
Em face da adjudicação e homologação parcial dos 
itens, em virtude da desistência da primeira colocada, 
e a RECLASSIFICAÇÃO do item abaixo ao segundo 
classificado no certame, tendo como base o disposto no 
art. 4º, incs. XX, XXI e XXII, da Lei Federal nº 10.520/02, 
o presente termo aditivo inclui os itens informados 
abaixo, passando a vigorar na ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS:
Item Código Descrição do 

Item Uni Qtd Marca Vlr Uni Vlr Total

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 24/07/2020

Homologando e Adjudicando o procedimento licitató-
rio realizado na modalidade de Pregão Eletrônico n° 
22/2020, a empresa:

Empresa
Valor (R$)

Prioritta produtos hospitalares - Eireli
R$ 296,70

Objeto: Formação de registro de preços para futu-
ras e eventuais aquisições de material de consumo 
odontológico visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde.
Marcio de Carvalho Martins
PRESIDENTE DO FMS

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

TERMO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

Processo nº 72/2020.

Objeto: Registro de preços para contratação de em-
presa especializada para fornecimento e instalação 
de móveis planejados fabricados sob medida, visan-
do atender as necessidades do Fundo Municipal de 
Assistência Social.

Local: www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado”

Recebimento das Propostas: A partir 08:00min do 
dia 29/07/2020 até às 08:30min do dia 20/08/2020.

Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08:30min 
até às 09:00min do dia 20/08/2020.

Início da Sessão de Disputa de Preços: 09h:00min 
do dia 20/08/2020.
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).

Prazo de Execução/Vigência: 12 (Doze) Meses.

Valor Máximo: R$ 23.158,01 (Vinte e Três Mil Cento 
e Cinquenta e Oito Reais e Um Centavo).

Informações e Retirada do Edital: Maiores informações 
poderão ser obtidas na Rua Ondina Bueno Siqueira, 
nº 180 - Centro Cívico, Arapoti, Paraná, telefones: 
(43) 3512-3032/3000, no horário das 08h00min às 
11h30min e das 13h00min às 17h30min / site: www.
arapoti.pr.gov.br / email: licitacao@arapoti.pr.gov. Data 
Edital: 27/07/2020.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 42/2020
PROCESSO N° 46/2020
O Município de Arapoti, Estado do Paraná, através 
de seu pregoeiro, nomeado por força das disposições 
contidas no Decreto Municipal nº 5.577/2020, no uso 
de suas atribuições, TORNA PÚBLICO, para conheci-
mento dos interessados, que SUSPENDE o Processo 
de Licitação nº 46/2020 – Pregão Eletrônico n° 42/2020, 
cujo objeto é a contratação de Agente de Integração 
especializado em administrar programas de estágio para 
intermediar realização de estágio remunerado, no âmbito 
do Município de Arapoti, Estado do Paraná, por alunos 
regularmente matriculados e com freqüência efetiva em 
cursos de educação superior e nível técnico, vinculado 
ao ensino público e particular, mediante concessão de 
bolsa auxílio, que após análise do pedido de esclare-
cimento ao edital interposto pelo CENTRO DE INTE-
GRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE e da impugnação 
ao edital interposto pelo INSTITUTO COROADOS DE 
APRENDIZAGEM E ESTÁGIO - IAE. Informamos aos 
interessados que o conteúdo das presentes impugna-
ções se encontra disponível no link abaixo:
http://systransparencia.arapoti.pr.gov.br:7476/SysPor-
tal/public/paginaConteudoLink.xhtml?relatorioId=622&-
categoriaId=23
O Edital com as alterações promovidas será republica-
do no site desta Prefeitura, www.arapoti.pr.gov.br, nos 
termos da Legislação vigente.
Arapoti, 24 de julho de 2020.
IDINEU ANTONIO DA SILVA - Pregoeiro

332 15258

T I R A D E 
LIXA PARA 
A C A B A -
M E N T O 
DE RESI -
N A  L I X A 
MEDIA DE 
UM LADO 
E FINA DO 
OUTRO  AM-
BAS COM 
DORSO DE 
POLIESTER 
COBERTO 
COM ABRA-
S I V O  D E 
OXIDO DE 
ALUMINIO 
DISPERSO 
EM RESINA   
PARA ACA-
BAMENTO 
E  P O L I -
MENTO DE 
MATERIAIS 
RESTAURA-
DORES  CAI-
XA DOM 150 
TIRAS DE 4 
MM POR 170 
MM

PCT 30 AAF 9,89 296,70

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Ratificação
Todas as demais Cláusulas não especificamente modifi-
cadas pelas alterações decorrentes deste termo aditivo 
permanecem em vigor e obrigando as partes conforme 
originalmente pactuadas.
E por estarem assim justos e avençados, firmam o 
presente Instrumento, redigido em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito.
Arapoti, em 24 de Julho de 2020.
MARCIO DE CARVA-
LHO MARTINS
-Contratante-

VINICIUS LOPES SALVI 
-Contratada-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL
PORTARIA Nº. 071/2020.
SÚMULA:  Autoriza a condução de veículos oficiais da 
Entidade por Servidores Públicos não ocupantes do cargo 
de motorista e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul/PR, Eclair Rauen, 
no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o reduzidíssimo número de servidores 
detentores do cargo de motorista, bem assim a impossibi-
lidade momentânea de se realizar concurso público para 
provimento de vagas;
CONSIDERANDO que os motoristas do quadro encontram-
-se lotados em departamentos e unidades administrativas 
que desenvolvem serviços públicos contínuos cujo rema-
nejamento pode comprometer o interesse público;
CONSIDERANDO a necessidade de locomoção do Assisten-
te Social  não motorista do quadro para atender interesses 
da Entidade, e
CONSIDERANDO que, no âmbito da administração públi-
ca federal há tal permissão conforme Lei 9.327, de 9 de 
dezembro de 1996,
RESOLVE:
ART. 1°. Credenciar e autorizar o Assistente Social não 
ocupante do cargo de motorista para a condução de veículos 
oficiais da Entidade:
I. Denis Nunes de Macedo – Assistente Social, portador 
da CNH n. 06543842273, RG/PR 9.082.132-6 e CPF 
065.612.469-50. 
ART. 2°. A autorização de que trata esta Portaria contempla 
apenas a condução de veículos de transporte individual, 
sendo vedada a direção de veículos de transporte coleti-
vo, de cargas ou máquinas pesadas, exceto em casos de 
emergências, de acordo com a Lei N.º 9.327/ 96.
Parágrafo Único: O Assistente Social credenciado deverá:
a). Fornecer cópia da CNH ao setor de Recursos Humanos 
para fins de arquivamento, preencher uma ficha cadastral 
e assinar um termo de compromisso e responsabilidade;
b). Respeitar a legislação de trânsito e, qualquer infração 

JUNDIAÍ DO SUL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020
O Pregoeiro do Município Sr. Walderlei Leme Fernandes e a Equipe de Apoio devidamente nomeados através da 
Portaria nº 01/2020 de 17/01/2020, não havendo nenhuma interposição de recurso por parte das licitantes, torna 
público a ADJUDICAÇÃO do Processo Licitação Pregão Presencial nº 06/2020, tendo como objetivo Aquisição 
de veículo automotor tipo sedam zero km, ano 2020/modelo 2020, para atendimento da Administração municipal, 
conforme convênio nº. 440/2020-SEDU, firmado entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano de 
Obras Públicas e o Município de Jundiaí do Sul-PR.
 Ficando como vencedora Empresa Samp Auto veículos Ltda, CNPJ nº 78.066.800/0001-00.

Item Descrição dos Veiculo/Equipamento Quant V. Total Marca
01 Veículo Automotor do tipo sedam, FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2020, 

MOTOR: motorização 1.3, mínima potencia  efetiva liquida (CV) (E) e 
100 CV (G) – Combustível : Gasolina e Etanol (flex.), TRANSMISSÃO: 
Tipo Mecânica, numero de marchas a frente: 5 marchas a frente. 
DIREÇÃO:  Tipo: Hidráulica/Elétrica/Eletroassistida. PNEUS:  Tipo 
de medidas: Linha de Montagem, contendo estepe conforme linha 
de montagem, Rodas: aro 15” FREIOS: Sistemas de Freios  ABS 
com  EBD, SISTEMA ELÉTRICO:  Sistema Elétrico Mínimo ( volts) 
12 volts, CAPACIDADE DE CARGA: Numero de passageiros: 5 
(cinco) PORTAS: Numero de postas 4(quatro) COR DO VEICULO: 
cor predominante: Branca. DIMENSÕES: Comprimento: 4.300mm, 
Distancia entre eixos: 2.500mm, Volume do Porta Malas: 500 litros. 
ACESSÓRIOS: Vidros Elétricos Dianteiros, trava elétrica  nas quatro 
portas com estacionamento remoto. Sistemas de Ar condicionado, 
Desembaçador traseiro, Kit ferramentas Exigido por Lei e normas 
do CONTRAN, Logomarca do Logototipo: 2 adesivos, conforme 
modelo fornecido. Itens de segurança conforme legislação vigente. 
GARANTIA:  12 meses da entrada em operação. Treinamento do 
Motoristas: na entrega técnica.

01 63.400,00  Fiat /
Cronos 
d r i v e 
1.3

Declarada vencedora do certame no valor global fixo e sem reajuste, proposto para execução integral do objeto. 
Diante do disposto, nos termos descritos no edital de licitação, atendendo assim as necessidades da adminis-
tração. Assim sendo, ficando a proponente acima citada vencedora do certame e sugere à autoridade superior 
a homologação do presente Pregão Presencial nº 06/2020.
Jundiaí do Sul- PR, 27 de julho de 2020.
Walderlei Leme Fernandes
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2020
Homologo a decisão do Pregoeiro do Município Sr. Walderlei Leme Fernandes e a Equipe de Apoio devidamente 
nomeados através da Portaria nº 01/2020 de 17/01/2020 , não havendo nenhuma interposição de recurso por 
parte das licitantes, torna público a ADJUDICAÇÃO do Processo Licitação Pregão Presencial nº 06/2020, tendo 
como objetivo Aquisição de veículo automotor tipo sedam zero km, ano 2020/modelo 2020, para atendimento 
da Administração municipal, conforme convênio nº. 440/2020-SEDU, firmado entre a Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Urbano de Obras Públicas e o Município de Jundiaí do Sul-PR.
Ficando como vencedora Empresa Samp Auto veículos Ltda, CNPJ nº 78.066.800/0001-00.

Item Descrição dos Veiculo/Equipamento Quant V. Total Marca
01 Veículo Automotor do tipo sedam, FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2020, MO-

TOR: motorização 1.3, mínima potencia  efetiva liquida (CV) (E) e 100 CV 
(G) – Combustível : Gasolina e Etanol (flex.), TRANSMISSÃO: Tipo Mecânica, 
numero de marchas a frente: 5 marchas a frente. DIREÇÃO:  Tipo: Hidráuli-
ca/Elétrica/Eletroassistida. PNEUS:  Tipo de medidas: Linha de Montagem, 
contendo estepe conforme linha de montagem, Rodas: aro 15” FREIOS: 
Sistemas de Freios  ABS com  EBD, SISTEMA ELÉTRICO:  Sistema Elétrico 
Mínimo ( volts) 12 volts, CAPACIDADE DE CARGA: Numero de passageiros: 
5 (cinco) PORTAS: Numero de postas 4(quatro) COR DO VEICULO: cor pre-
dominante: Branca. DIMENSÕES: Comprimento: 4.300mm, Distancia entre 
eixos: 2.500mm, Volume do Porta Malas: 500 litros. ACESSÓRIOS: Vidros 
Elétricos Dianteiros, trava elétrica  nas quatro portas com estacionamento 
remoto. Sistemas de Ar condicionado, Desembaçador traseiro, Kit ferramentas 
Exigido por Lei e normas do CONTRAN, Logomarca do Logototipo: 2 adesivos, 
conforme modelo fornecido. Itens de segurança conforme legislação vigente. 
GARANTIA:  12 meses da entrada em operação. Treinamento do Motoristas: 
na entrega técnica.

01 63.400,00  F i a t /
Cronos 
drive 1.3

Declarada vencedora do certame no valor global fixo e sem reajuste, proposto para execução integral do objeto. 
Diante do disposto, nos termos descritos no edital de licitação, atendendo assim as necessidades da administra-
ção. Assim sendo, ficando a proponente acima citada vencedora do Pregão Presencial nº 06/2020.
Jundiaí do Sul- PR, 27 de julho de 2020
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PINHALÃO

cometida será por ela responsável;
c). Responder cível e criminalmente por crimes de trânsito 
que cometer, inclusive ressarcir o erário em caso de veri-
ficado prejuízo;
d). Utilizar o veículo oficial estritamente no interesse da 
Entidade e durante o expediente ou atividade que estiver 
sendo desenvolvida;
e). Submeter às normas de abastecimento e regras quanto 
ao diário de bordo, sob pena de responsabilização pessoal.
ART. 3°. A critério da administração, poderá ser estendida 
a permissão de que trata esta Portaria a outros Servidores, 
quando assim recomendar o interesse público desde que 
devidamente motivado e normatizado.
ART. 4º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publi-
cação e revoga disposições contrárias.
Jundiaí do Sul/PR, em   24 de julho  de 2020.

Eclair Rauen.
Prefeito

JUNDIAÍ DO SUL

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 Consultoria Jurídica:
R E S O L V E:
Homologar o resultado da Licitação na modalidade de 
Edital de Pregão Eletrônico nº. 28/2020 de 19/06/2020 a 
FAVOR do Proponente:
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FER-
RAMENTAS, CNPJ Nº 37.278.673/0001-18, pelo valor total 
de R$ 2.970,00 (Dois mil e novecentos e setenta reais).
EDER HENRIQUE MENDES, CNPJ Nº 12.700.534/0001-
00, pelo valor total de R$3.729,66 (Três mil setecentos e 
vinte e nove reais e sessenta e seis centavos).
RDLED COMERCIAL EIRELI, CNPJ Nº 29.413.075/0001-
86, pelo valor total de R$6.920,64 (Seis mil novecentos e 
vinte reais e sessenta e quatro centavos).
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
      Em 
27 de julho de 2020.
       
SERGIO INÁCIO RODRIGUES    
                   Prefeito Mu-
nicipal

EDITAL N° 06/2020
CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA OBRA
PROCESSO N° 95/2020
A Comissão Permanente de Licitação, da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALÃO, no exercício das atribuições 
que lhe confere a Portaria nº 04/2020, de 13/01/2020, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar no dia 31 de agosto de 2020, às 08:30:00 horas, 
no endereço, RUA GERALDO VIEIRA, 410, CENTRO, 
PINHALÃO-PR, a reunião de recebimento e abertura das 
documentações e propostas, conforme especificado no 
Edital de Licitação N° 06/2020-CC na modalidade CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA PARA OBRA.
Informamos que a íntegra do Edital poderá ser solicitada 
através do e-mail: licita03@pinhalao.pr.gov.br ou pelo 
site: https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-055/
con_licitacoes.faces 
Objeto da Licitação:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO 
TIPO RECAPE ASFÁLTICO NAS RUAS TEOLINDO DE 
MORAES E GETÚLIO VARGAS CONFORME CONTRATO 
DE REPASSE N° 890528/2019/MDR/CAIXA
Critério de Julgamento: Empreitada por preço global (ma-
terial e mão-de-obra), tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
Pinhalão, 27 de julho de 2020.
Guilherme Henrique Barbosa Martinez
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 014/2020.
Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIO-
NADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE E ASSIS-
TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.
Do(s) Contratado(s): JAIRO CESAR DE ALMEIDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 11.310.941/0001-48;
Do Valor e do Pagamento: A presente contratação 
importa no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos 
reais), em até 30 dias após emissão da nota fiscal. A 
despesa decorrente desta contratação correrá sob a 
seguinte dotação orçamentária: 
06.01.10.301.0006.2.012 – MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA SAUDE –ESTADO;
06.02.10.301.0006.2.035 – MANUTENÇAO PRO-
GRAMA VIGIASUS;
09.01.08.244.0009.2.027 – MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA BOLSA FAMILIA..
Da Justificativa: A dispensa de licitação para a presen-
te contratação justifica-se pelo fato de tal contratação 
não ultrapassar o valor estipulado pela norma legal.
Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666, 
de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores.
Salto do Itararé, 17 de Julho de 2020.
GUILHERME PARANHOS DE SOUZA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
RATIFICAÇÃO
Em vista das justificativas e fundamentações retro 
relatadas, aprovo a realização da despesa, indepen-
dente de licitação.
Salto do Itararé, 17 de Julho de 2020.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 
015/2020.
Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOBOMBAS 
BC92 1CV.
Do(s) Contratado(s): MAIKO MARRONE MEN-
DES 07182092941, inscrita no CNPJ sob o nº 
23.192.002/0001-25;
Do Valor e do Pagamento: A presente contratação 
importa no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e 
duzentos reais), em até 30 dias após emissão da 
nota fiscal. A despesa decorrente desta contrata-
ção correrá sob a seguinte dotação orçamentária: 
08.01.27.812.0008.2.033 – MANUTENÇÃO DO 
ESPORTE E CULTURA;
Da Justificativa: A dispensa de licitação para a 
presente contratação justifica-se pelo fato de tal 
contratação não ultrapassar o valor estipulado 
pela norma legal.
Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei 
nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações 
posteriores.
Salto do Itararé, 27 de Julho de 2020.
GUILHERME PARANHOS DE SOUZA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
RATIFICAÇÃO
Em vista das justificativas e fundamentações 
retro relatadas, aprovo a realização da despesa, 
independente de licitação.
Salto do Itararé, 17 de Julho de 2020.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SALTO DO ITARARÉ

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 
016/2020.
Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES.
Do(s) Contratado(s): MATUZALEM BETO LEAL, 
inscrita no CNPJ sob o nº 07.031.515/0001-06;
Do Valor e do Pagamento: A presente contrata-
ção importa no valor de R$ 1.890,00 (um mil e 
oitocentos e noventa reais), em até 30 dias após 
emissão da nota fiscal. A despesa decorrente 
desta contratação correrá sob a seguinte dotação 
orçamentária: 
07.01.12.361.0007.2.015 – MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL;
Da Justificativa: A dispensa de licitação para a 
presente contratação justifica-se pelo fato de tal 
contratação não ultrapassar o valor estipulado 
pela norma legal.
Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei 
nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações 
posteriores.
Salto do Itararé, 27 de Julho de 2020.
GUILHERME PARANHOS DE SOUZA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
RATIFICAÇÃO
Em vista das justificativas e fundamentações 
retro relatadas, aprovo a realização da despesa, 
independente de licitação.
Salto do Itararé, 27 de Julho de 2020.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 
017/2020.
Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE MARMITEX.
Do(s) Contratado(s): SILMARA APARECIDA DE 
MORAES 03175063900, inscrita no CNPJ sob o 
nº 07.031.515/0001-06;
Do Valor e do Pagamento: A presente contratação 
importa no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), 
em até 30 dias após emissão da nota fiscal. A 
despesa decorrente desta contratação correrá 
sob a seguinte dotação orçamentária: 
04.01.10.301.0006.2.011 – MANUTENÇÃO DAS 
ESTRADAS RURAIS E VICINAIS;
06.01.10.301.0006.2.011 – MANUTENÇÃO DA 
SAUDE PUBLICA
Da Justificativa: A dispensa de licitação para a 
presente contratação justifica-se pelo fato de tal 
contratação não ultrapassar o valor estipulado 
pela norma legal.
Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei 
nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações 
posteriores.
Salto do Itararé, 27 de Julho de 2020.
GUILHERME PARANHOS DE SOUZA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
RATIFICAÇÃO
Em vista das justificativas e fundamentações 
retro relatadas, aprovo a realização da despesa, 
independente de licitação.
Salto do Itararé, 27 de Julho de 2020.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO N° 028/2020 
 

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Salto do 
Itararé, Estado do Paraná, o PREGÃO ELETRONICO N° 028/2020. Tipo 
MENOR PREÇO, que trata da AQUISIÇÃO DE COMBOIO AGRÍCOLA 
DE ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO 1 CONJUNTO BÁSICO 
3.000 LTS (CAMINHÃO TOCO); 1 CONJUNTO DE GRAXA 200 KG 
(RATEIO 55:1); 1 PORTA FILTRO USADO; 1 TANQUE ÁGUA 
POTÁVEL 500 LTS; 1 TANQUE DE ÓLEO DIESEL 3.000 LTS; 1 
TANQUE ÓLEO LUBRIFICANTE 250 LTS; 1 TANQUE ÓLEO USADO 
250 LTS, PARA USO NO TRANSPORTE PARA ABASTECIMENTO E 
LUBRIFICAÇÃO IN LOCO DOS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS 
NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE 
SOLO, conforme especificado no anexo I do edital. O credenciamento 
dos representantes das empresas interessadas será no dia 10/08/2020, 
às 09h30min e a abertura da sessão pública, com recebimento dos 
envelopes com “propostas de preços”, “documentos de habilitação” e 
abertura dos envelopes de “proposta de preços”, dia 10/08/2020, às 
09h30min. O edital em inteiro teor estará a disposição dos interessados 
para ser retirado, pessoalmente, na Prefeitura Municipal, de segunda a 
sexta-feira das 08h00min as 12h00min e das 13h00min as 17h00min, na 
Rua Eduardo Bertoni Junior, 471, Centro, Município de Salto do Itararé. 
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou 
telefone (43) 3579-1607. 

 
PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

Contrato - Termo de Colaboração N° 03/2020– Processo - 
Administrativo nº 065/2020 – Inexigibilidade nº 007/2020 - 
Órgão gestor: Fundo Municipal De Assistência Social Do 
Município De Wenceslau Braz – Paraná - CNPJ/MF nº 
13.612.526/0001-74. Objeto: “Celebração de termo de 
colaboração referente ao repasse será realizado pelo município 
de Wenceslau Braz/PR, ao Asilo São Vicente de Paulo, o qual 
terá a incumbência de atender aos idosos em situação de 
vulnerabilidade”. Validade: 159 (cento e cinquenta e nove) 
dias, ou seja, de 25 de Julho de 2020 à 31 de Dezembro de 
2020. Contrato nº 024/2020 – Asilo São Vicente de Paulo, 
CNPJ/MF nº 78.600.939/0001-84, referente ao item 01 no valor 
total de R$ 5.829,84 (Cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais 
e oitenta e quatro centavos). Wenceslau Braz-PR, 24 de Julho 
de 2020. Josiane de Lima - Secretária Municipal de 
Assistência Social 

Contrato - Termo de Colaboração N° 04/2020– Processo 
Administrativo nº 066/2020 – Inexigibilidade nº 008/2020 - Órgão 
gestor: Fundo Municipal De Assistência Social Do Município De 
Wenceslau Braz – Paraná - CNPJ/MF nº 13.612.526/0001-74. 
Objeto: “Repasse de verba com relevância para o auxílio na 
aquisição de Gêneros alimentícios, Gás de cozinha e Combustível, 
sendo que tal repasse será realizado pelo Município de Wenceslau 
Braz/PR a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais/APAE de 
Wenceslau Braz/PR, o qual terá por incumbência atender as 
pessoas com Deficiência Intelectual e/ou Múltiplas Deficiências, e 
Transtornos Globais de desenvolvimento de 0 a 60 anos, nas áreas 
da saúde, educação, assistência social e transporte”. Validade: 159 
(cento e cinquenta e nove) dias, ou seja, de 25 de Julho de 2020 à 
31 de Dezembro de 2020. Contrato nº 025/2020 – Associação de 
Pai e Amigos dos Excepcionais/APAE, CNPJ/MF nº 
78.060.613/0001-01, referente ao item 01 no valor total de R$ 
10.503,96 (Dez mil, quinhentos e três reais e noventa e seis 
centavos). Wenceslau Braz-PR, 24 de Julho de 2020. Josiane de 
Lima - Secretária Municipal de Assistência Social 

Contrato - Termo de Colaboração N° 05/2020– Processo 
Administrativo nº 067/2020 – Inexigibilidade nº 009/2020 - 
Órgão gestor: Fundo Municipal De Assistência Social Do 
Município De Wenceslau Braz – Paraná - CNPJ/MF nº 
13.612.526/0001-74. Objeto: “Celebração de termo de 
colaboração referente ao repasse de verba, sendo R$ 
10.000,00 (dez mil reais) para o auxilio de medicamentos e R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) para o auxilio na aquisição de 
gêneros alimentícios, sendo que tal repasse será realizado pelo 
município de Wenceslau Braz/PR, a Comunidade Terapêutica 
Bom Samaritano, o qual terá por incumbência as pessoas com 
transtornos decorrentes do uso abusivo de álcool e drogas 
ilícitas.”. Validade: 159 (cento e cinquenta e nove) dias, ou 
seja, de 25 de Julho de 2020 à 31 de Dezembro de 2020. 
Contrato nº 026/2020 – Comunidade Terapêutica Bom 
Samaritano, CNPJ/MF nº 19.895.604/0001-71, referente ao 
item 01 no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).  
Wenceslau Braz-PR, 24 de Julho de 2020. Josiane de Lima - 
Secretária Municipal de Assistência Social 

WENCESLAU BRAZ

PINHALÃO

PINHALÃO

RESOLUÇÃO N° 15/2019
SÚMULA - Aprova o Termo de Adesão do 
Incentivo CMDCA e o Plano do Incentivo CM-
DCA– Deliberação CEDCA n° 89/2019.
O Conselho Municipal da Criança e Adoles-
cente CMDCA, do município de Pinhalão PR, 
no uso de suas atribuições.
O Conselho Municipal da Assistência Social 
CMDCA, do município de Pinhalão PR, no uso 
de suas atribuições.
Resolve:
Art. 1° - Aprova o Termo de Adesão do Incentivo 
CMDCA e o Plano do Incentivo CMDCA– De-
liberação CEDCA n° 89/2019.
Art. 2° - Está resolução entrará em vigor a 
partir da data de publicação revogadas as 
disposições em contrário.  
Pinhalão, 28 de Novembro de 2019.
Presidente do CMAS
Fernando Baldim
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Da Redação

A Secretaria de Estado da Saúde publicou 
nesta sexta-feira (24) a Resolução número 
926/2020, que suspende temporariamente 
a realização de procedimentos cirúrgicos 
eletivos ambulatoriais e hospitalares em 
todas as unidades hospitalares do Estado. 
O documento estabelece que apenas cirur-
gias de urgência e emergência podem ser 
realizadas
O objetivo é evitar o uso de medicamentos 
anestésicos e relaxantes musculares. O 
secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, 
disse que o momento pelo qual passa do 
Paraná é excepcional e, portanto, medidas 
extraordinárias são necessárias.
“Devido a ocorrência de muitos casos 
graves da Covid-19, o aumento do consumo 
dos medicamentos, a escassez de insumos 
farmacológicos no mercado, tivemos que 
suspender temporariamente as cirurgias 
que não são urgentes”, afirmou o secre-
tário.
Os procedimentos cirúrgicos cardiológi-
cos, oncológicos e de nefrologia seguem 
conforme a necessidade dos pacientes e 
a realização de exames de urgência estão 
condicionados ao médico prescritor.

Saúde determina 
suspensão de 

cirurgias eletivas 
no Estado

[RESOLUÇÃO]

LEILÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA - PR
CARROS, CAMINHÕES, MOTONIVELADORA E MUITO MAIS! RELAÇÃO E INFORMAÇÕES NO NOSSO SITE!

Somente Online: www.albanoleiloes.com.br
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Violência doméstica contra mulher 
aumenta durante a quarentena no Paraná

Número de registros de boletins de ocorrência caiu, mas vítimas 
ainda continuam dando entradas nos hospitais após serem 

agredidas por seus companheiros

Apesar do atual cenário, há 
meios para que as vítimas possam 
estar relatando os casos de abusos e 
violência e denunciarem os agresso-
res. Um dos canais mais populares de 

denúncia é o telefone 190 da Polícia 
Militar onde as vítimas podem soli-
citar ajuda e relatar as agressões, 
inclusive, com atendimento da PM 
no local. Em casos de dúvidas, as 

vítimas têm a disposição 24 horas por 
dia os canais da Ouvidoria Nacional 
de Direitos Humanos através dos 
fones 180, 100 e e-mail ligue180@
mdh.gov.br.

[PERIGO]

[DENÚNCIAS]

Da Redação/Agências

C om o início da 
pandemia do 
novo coronaví-

rus outra situação que tem 
preocupado são os casos de 
violência domiciliar contra as 
mulheres. Em um período onde 
a recomendação é se manter 
em casa, muitas vítimas têm 
sofrido com agressões que 
acontecem de maneira ainda 
mais constante devido ao 
tempo expostas aos agressores. 
No fim de semana, por exem-
plo, uma mulher foi encami-
nhada ao hospital de Andirá 
após ter levado uma facada na 
perna. De acordo com relatos 
da vítima a equipe da Polícia 
Militar, ela foi agredida pelo 
marido após uma discus-
são. Em Bandeirantes, outra 
mulher teve de ser encami-
nhada ao Pronto Socorro após 
ser ferida pelo companheiro 
que cortou seu braço com um 
estilete. Já em Cornélio Pro-
cópio, mais uma mulher ficou 
ferida ao ser agredida pelo 
marido. Das três situações, em 

apenas uma delas o agressor 
foi localizado pela polícia e 
duas a denúncia foi realizada 
pois as vítimas foram parar no 
hospital. 
Uma pesquisa feita pelo Minis-
tério Público do Paraná mostra 
o efeito negativo que a pande-
mia apresenta para estas víti-
mas. De acordo com os dados 
levantados no estudo, os casos 
de feminicídio aumentaram 
17,5% no estado. O levanta-
mento levou em consideração 
números registrados entre 
março e abril de 2020 em com-
paração com o mesmo período 
do ano passado. 
Apesar do aumento no número 
de casos durante a pandemia, 
a promotora de Justiça Ana 
Carolina Pinto Franceschi 
faz um alerta. “É importante 
que as pessoas lembrem que a 
violência doméstica não é um 
fenômeno novo ou gerado pela 
Covid-19. Na verdade, trata-se 
de outra ‘pandemia’, que existe 
desde longa data. O machismo 
estrutural e a desigualdade de 

gênero já existiam antes do 
isolamento social e da quaren-
tena”, afirmou. 
Para promotora, a questão do 
isolamento social acaba sendo 
um certo agravante no caso 
da violência contra a mulher 
devido a uma maior dificul-
dade ao acesso a serviços 
públicos de proteção. “Essa 
realidade, que já é grave  em 
termos de estatísticas, pode 
ser negativamente intensifi-
cada na medida em que situa-
ções de emergência tendem a 
ampliar os riscos de violência 
contra a população feminina e 
podem criar obstáculos para o 
acesso aos serviços públicos, 
como pontuado inclusive pela 
ONU Mulheres”, disse. 
Já a procuradora da Procura-
doria da Mulher da Assembleia 
Legislativa do Paraná (ALEP), 
Cristina Silvestri destacou 
alguns fatores da pandemia 
que contribuem para a agres-
são das vítimas. “Se quando o 
marido trabalhava e a mulher 
trabalhava, mesmo assim a 

violência era nessa proporção, 
imagina os dois sob o mesmo 
teto 24 horas por dia, com 
problema econômico junto”, 
declara a deputada.
O que tem preocupado as 
autoridades foi uma queda no 
número de registros sobre vio-
lência contra mulher durante 
a pandemia, isso porque, o 
número de denúncias via canal 
de proteção as mulheres 180 
apresentou um aumento de 
40% em abril e baixa nos bole-
tins de ocorrências nos meses 
seguintes. Para especialistas, 
as vítimas ao ficarem isoladas 
ou em convívio com os agres-
sores acabam ficando reféns 
da violência e impedidas de 
procurar ajuda da polícia. 
“A queda que houve nos bole-
tins de ocorrência e processos 
no período de pandemia não 
corresponde à realidade das 
agressões”, alerta a promotora 
Valéria Scarance, coordena-
dora do Núcleo de Gênero do 
Ministério Público do Estado 
de São Paulo.

Diante deste cená-
rio, passou a tramitar na 
Assembleia Legislativa do 
Paraná três propostas que 
visam viabilizar denún-

cias de violência contra 
mulheres, idosos e crianças 
via mensagens do What-
sapp. Porém, após o projeto 
280/2020 ter sido aprovado 

em primeira votação, os 
temas foram retirados de 
pauta a pedido da Lide-
rança do Governo do Estado 
que tem se reunido com 

representantes da Secre-
tária de Segurança Pública 
em busca de unificar as 
propostas e desenvolver 
mecanismos que tornem 

viáveis a instalação do sis-
tema após a aprovação dos 
projetos. 

[PROPOSTAS]

Destaque e
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