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Governo anuncia investimentos em 
infraestrutura e obras na PR-092 
devem começar no ano que vem

[MODERNIZAÇÃO]

Região também deve ser contemplada com programa de recuperação e melhorias de estradas rurais para escoamento da safra

O governador Carlos Massa 
Ratinho Junior anunciou 
nesta quarta-feira (16) 
um programa de obras de 
infraestrutura que soma 
R$ 4 bilhões. Os projetos 
envolvem melhorias e 
modernização de rodovias, 
estradas rurais em todas as 
regiões do Paraná, além de 
um grande investimento 
no Litoral do Estado e na 
segurança pública. Dentre 
as rodovias citadas pelo 
governador, está a PR-092 
no Norte Pioneiro. 
Segundo Ratinho Junior, 
parte dos novos projetos 
foi viabilizada com o finan-
ciamento de R$ 1,6 bilhão, 
recentemente captado pelo 
Governo do Estado junto ao 
Banco do Brasil e a Caixa 
Econômica Federal. Cha-
mado Paraná em Obras, o 
programa conta também 
com valores do Tesouro 
do Estado, acordos de 
leniência e parcerias com 
a Itaipu, além de ações 
estratégicas com recursos 

do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID).
“Assumimos o compro-
misso de planejar o Estado 
e fazer do Paraná uma cen-
tral logística da América do 
Sul. É um planejamento a 
médio e longo prazos que 
demanda muito investi-
mento público e privado”, 
disse o governador. 
Os detalhes de cada ação 
foram apresentados pelo 
governador em uma cole-
tiva de Imprensa no Palácio 
Iguaçu. Ratinho Junior 
ressaltou que as obras 
estão prontas para serem 
licitadas e a expectativa da 
gestão é que comecem até o 
início do ano que vem. Ele 
ressaltou que o conjunto 
de ações é resultado de um 
amplo planejamento ini-
ciado em 2019 e da criação 
do Banco de Projetos.
“Assumimos o compro-
misso de planejar o Estado 
e fazer do Paraná uma cen-
tral logística da América do 
Sul. É um planejamento a 

médio e longo prazos que 
demanda muito investi-
mento público e privado”, 
disse. “Estamos fazendo a 
nossa parte em cima deste 
planejamento, para que as 
obras saiam do papel no 
menor tempo possível”, 
explicou Ratinho Junior. 
“Um estado ou o país só 
se desenvolvem com uma 
infraestrutura robusta”, 
ressaltou o governador.
O governador destacou que 
o Paraná precisava de um 
grande investimento para 
modernizar a infraestru-
tura. “Temos rodovias das 
décadas de 1970 e 1980 que 
estão sendo usadas hoje, 
são de uma época em que 
o tráfego e mesmo o tama-
nho dos caminhões eram 
muito menores”, salien-
tou. “Muitas rodovias do 
Paraná se tornaram perigo-
sas, porque não houve um 
aumento na capacidade de 
carga ou uma preocupação 
com a segurança”.

Os investimentos 
serão realizados em várias 
regiões do estado, inclu-
sive, na rodovia PR-092 
que corta o Norte Pioneiro 
e é um importante ramal 
de ligação com o estado de 
São Paulo e Mato Grosso 
ao porto de Paranaguá 
para o escoamento das 
safras. 
O programa inclui a 
ampliação da capacidade 
de três movimentadas 

rodovias que não estão 
incluídas nos programas 
de concessão do Estado, 
melhorando a trafega-
bilidade e a segurança 
das estradas. Serão cons-
truídos 560 quilômetros 
de terceiras faixas na 
PR-280, que corta todo o 
Sudoeste; na PR-323, entre 
Maringá e Umuarama, no 
Noroeste; e a  PR-092 no 
Norte Pioneiro.

[OBRAS]

Outro projeto logístico 
prioritário é nas estra-
das rurais, que escoam a 
forte produção agrícola 
do Paraná. No planeja-
mento do Governo do 
Estado, consta a pavimen-
tação de 4.163 quilômetros 
dessas vias, atendendo 
2.392 comunidades e 73.165 
famílias de 367 municípios 
do Paraná.
A primeira fase deste 

projeto será custeada por 
este financiamento, com 
a destinação de R$ 126 
milhões para pavimen-
tar 400 quilômetros de 
estradas rurais em todo o 
Paraná. Os trechos ainda 
não foram definidos, mas 
contemplam todas as 23 
Regionais da Secretaria 
de Estado da Agricultura 
e do Abastecimento.

[ESTRADAS RURAIS]

Redação com Agências

Quem comentar meu 
casal vai tomar carrinho
Brinca o volante Felipe Melo, em fotos ao lado da mulherSexta-feira, 18 de setembro de 2020 Edição 2390
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a economia.

Mais  
empregos 
aparecem.

Os negócios  
locais se  
fortalecem.

Mais pessoas  
têm renda.

Obras na PR-092 
devem começar 
no ano que vem

[MODERNIZAÇÃO]

Projeto institui o 
Circuito Cicloturístico 
Rota Norte Pioneiro

[TURISMO]

Região também deve ser contemplada com 
programa de recuperação e melhorias de 
estradas rurais para escoamento da safra
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Felipe Corsini
[ COLUNA ]

 O que não te falaram sobre o VIAGRA
Felipe Corsini farmacêutico CRF 24.253

A pílula azul 
que revo-
lucionou a 

vida sexual de homens no 
mundo inteiro foi desco-
berta por acaso, durante a 
fase de testes do seu prin-
cípio ativo, o Cloridrato de 

Sildenafila, como medica-
mento para hipertensão 
arterial e angina (dor no 
peito que indica problema 
cardíaco). O medicamento 
não se revelou eficiente 
para a finalidade original, 
mas seu efeito colateral 

surpreendeu os pesqui-
sadores, os pacientes que 
tomavam o remédio rela-
tavam melhora na ereção 
e, em alguns casos, tinham 
até priapismo (ereção pro-
longada e dolorosa). Depois 
de vários anos de estudos e 

adaptação da dosagem do 
ingrediente ativo, o medi-
camento foi aprovado no 
mundo inteiro e o Viagra 
foi lançado, em 1998, como 
solução para a disfunção 
erétil que, na época, era 
chamada apenas de impo-

tência. Porém, junto com 
a “felicidade” trazida pelo 
remédio veio um medo: 
quais os efeitos colaterais? 

Como o Viagra funciona?

P ara a ereção dar 
certo, o sildenafila, 
o componente do 

Viagra, precisa aumentar o fluxo 
sanguíneo até o pênis, ele favorece 
o relaxamento da musculatura 
lisa dos corpos cavernosos (prin-

cipal estrutura erétil do pênis) 
e a dilatação das artérias que 
levam sangue até eles, facilitando 
a entrada de sangue no pênis e 
consequentemente, favorecendo a 
ereção, para que o medicamento 
seja eficaz, é necessário estímulo 

sexual. Esse mesmo composto, 
embora em menor quantidade, 
também é usado em remédios 
que combatem a hipertensão 
pulmonar.

A s reações adversas 
mais comuns são: 
Cefaleia (dor de 

cabeça), tontura, visão embaçada, 
ondas de calor, rubor (vermelhi-
dão) e náusea. Vale lembrar que 

o uso deste medicamento deve ser 
prescrito por um médico após o 
paciente ser avaliado, a atividade 
sexual aumenta a exigência do 
coração podendo aumentar o risco 
de ataques cardíacos durante o ato 

sexual, por isso os médicos podem 
solicitar uma avaliação da condi-
ção cardiovascular (do coração e 
dos vasos sanguíneos) antes do 
uso, ressalta o farmacêutico

Quais os principais efeitos colaterais e pode tomar por conta própria?

D-X Industria Comercio Imp E Exp
14.974,25

Papelaria A4 Arapoti Ltda
7.350,00

Fernando Pereira Eireli Epp
7.000,00

C E Carvalho Comercial Me
8.700,00

Aguamed Com. de Equip. Hosp. e Odontológicos 
Ltda Me
9.487,00
M.M. Capellaro Com. de Prod. Médicos E Odon-
tológicos
7.194,00
Objeto: Formação de registro de preços para futuras 
e eventuais aquisições de materiais permanentes 
Odontológicos, visando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde.
MARCIO DE CARVALHO MARTINS
PRESIDENTE DO FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO 
Nº 28/2020
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a em-
presa Belisa Comercio e Serviços Ltda, CNPJ nº 
31.479.773/0001-26.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo de Licitação 
na Modalidade Pregão Presencial nº 09/2020, nos 
termos das Leis Federal nº. 10.520/2002 e 8.666/93, 
e suas alterações posteriores.
OBJETO: Fornecimento de Veículo 0km, ano/mo-
delo 20/20, Tipo Furgão Teto Alto, Adaptado para 
Ambulância de Suporte Avançado, destinado ao 
transporte pré-hospitalar de pacientes com risco 
de vida desconhecido, contendo equipamentos 
mínimos para a manutenção da vida, exceto os 
materiais de salvamento, conforme Resolução 
Estadual SESA 644/2020.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para Cobertura 
das despesas, deverão ser utilizados recursos 
provenientes do referido OBJETO com recursos 
conforme Lei Orçamentária nº. 584 de 13 de de-
zembro de 2019.
12 – Departamento Municipal de Saúde
001 – Fundo Municipal de Saúde 
10.301.0021.2144 – Manutenção das Atividades e 
Ações do Serviço Público de Saúde
04043– 4.4.90.52.00.00 – 0 – 0 – 003 – Equipamento 
e Material Permanente
10.305.0021.2080 – Manutenção de Campanhas 
de Combate e Prevenção 
03210– 4.4.90.52.00.00 – 0 – 0 – 497 – Equipamento 
e Material Permanente
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da assinatura 
do contrato.
VALOR: R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito 
mil reais).
DATA DA ASSINATURA: 17/09/2020
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal.
Jundiaí do Sul - PR, 17 de setembro de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PINHALÃO

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 Con-
sultoria Jurídica:
R E S O L V E:
Homologar o resultado da Licitação na modalidade de 
Edital de Pregão Eletrônico nº. 45/2020 de 31/08/2020 
a FAVOR do Proponente:
EDITORA FOLHA EXTRA - ME, CNPJ Nº 
06.163.583/0001-58, pelo valor total de R$ 232.000,00 
(Duzentos e trinta e dois mil reais).
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
      Em 
14 de setembro de 2020.
       
SERGIO INÁCIO RODRIGUES    
                   Prefeito 
Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 01/2020 - Contrato Nº: 72/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: DIVA MACHADO VANZELLI 
97708950910
Valor............: 259,18 (duzentos e cinquenta e nove 
reais e dezoito centavos)
Vigência.......: Início: 17/09/2020 Término: 23/12/2020
Licitação......: Dispensa de Licitação p/ Compras e 
Serviços Nº.: 29/2020
Recursos.....: Dotação: 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 
(557)
Objeto..........: Fica aumentada a quantidade do con-
trato em 50%, com
fulcro no Art. 4º I, da Lei Federal Nº 13.979/2020, 
sofrendo um aumento de
R$ 259,17 (duzentos e cinquenta e nove reais e 
dezessete centavos).
Fica prorrogado o prazo de vigência do presente 
contrato, passando de 23
de setembro de 2020 para 23 de dezembro de 2020, 
ficando então alterada
a cláusula segunda do referido contrato.
Pinhalão, 17 de Setembro de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 116/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: MARIA LETICIA DE OLIVEIRA BIAN-
CHINI
Valor............: 6.414,58 (seis mil quatrocentos e qua-
torze reais e cinquenta
e oito centavos)
Vigência.......: Início: 17/09/2020 Término: 17/09/2020
Licitação......: Inexigibilidade de Licitação Nº.: 13/2020
Recursos.....: Dotação: 2.026.3.3.90.32.00.00.00.00 
(113)
Objeto..........: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
AQUISIÇÃO DE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 117/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: JOSÉ CLAUDINEI DA SILVEIRA
Valor............: 3.896,53 (três mil oitocentos e noventa 
e seis reais e
cinqüenta e três centavos)
Vigência.......: Início: 17/09/2020 Término: 17/09/2021
Licitação......: Inexigibilidade de Licitação Nº.: 13/2020
Recursos.....: Dotação: 2.026.3.3.90.32.00.00.00.00 
(113) 
Objeto..........: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FA-
MILIAR PARA AS
ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO.
Pinhalão, 17 de Setembro de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 118/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: GABRIEL APARECIDO NOGUEIRA 
DA SILVEIRA
Valor............: 3.896,53 (três mil oitocentos e noventa 
e seis reais e
cinqüenta e três centavos)
Vigência.......: Início: 17/09/2020 Término: 17/09/2021
Licitação......: Inexigibilidade de Licitação Nº.: 13/2020
Recursos.....: Dotação: 2.026.3.3.90.32.00.00.00.00 
(113) 
Objeto..........: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FA-
MILIAR PARA AS
ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO.
Pinhalão, 17 de Setembro de 2020

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais
RESOLVE:
Homologar a Inexigibilidade de Licitação / Chamamen-
to Público n° 13/2020 a favor do proponente: 
GABRIEL APARECIDO NOGUEIRA DA SILVEIRA, 
inscrito no Registro Geral sob n° 13.646.662--3 e no 
Cadastro de Pessoas Físicas sob n° 104.729.149-52, 
da cidade de PINHALÃO/PR, credenciando-se para 
fornecer os itens n° 01, 02, 05, 07, 10, 12, 13, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 22 e 27 do processo. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
Em 17 de setembro de 2020.
SERGIO INACIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FA-
MILIAR PARA AS
ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO.
Pinhalão, 17 de Setembro de 2020
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Os deputados Luiz 
Claudio Romanelli (PSB) 
e Goura (PDT) apresen-
taram nesta quarta-feira 
(16), na Assembleia Legis-
lativa do Paraná, o projeto 
de lei 552/2020 que institui 
o Circuito Cicloturístico 
Rota Norte Pioneiro que 
se estende a 20 cidades 
da região. Em seis pontos, 
o projeto objetiva desde 
o incentivo ao uso da 
bicicleta e ao turismo 
ecológico até o desen-
volvimento dos arranjos 
produtivos locais e a movi-
mentação da economia de 
Cornélio Procópio e dos 
municípios vizinhos.
“O cicloturismo é uma 
modalidade em que se 
utiliza a bicicleta não 
somente como meio de 
transporte, mas como 
uma parceira de viagem. 
O cicloturista diferen-
cia-se do turista comum, 
pois seu objetivo não é 
simplesmente chegar ao 
destino final, mas aprovei-
tar o caminho que geral-
mente consiste em estra-
das rurais e secundárias 
recheadas de atrativos 

naturais e culturais”, diz 
Romanelli em sua justifi-
cativa.
Romanelli destaca ainda 
que os cicloturistas movi-
mentam a economia local 
e interagem muito mais 
com os moradores da 
região. “Uma outra van-
tagem é que a prática 
não demanda grandes 
obras ou investimentos. 
A criação de estruturas e 
medidas simples e eficazes 
podem atrair mais par-
ticipantes e movimentar 
regiões que antes não 
seriam exploradas turis-
ticamente.
Municípios  - Além de 
Cornélio Procópio inte-
gram o Circuito as cidades 
de Andirá, Bandeiran-
tes, Cambará, Carlópolis, 
Congonhinhas, Ibaiti, 
Itambaracá, Jacarezinho, 
Joaquim Távora, Nova 
Fátima, Ribeirão Claro, 
Ribeirão do Pinhal, Santa 
Mariana, Santo Antônio 
da Platina, Santo Antô-
nio do Paraíso, São Jerô-
nimo da Serra, Siqueira 
Campos, Tomazina e Wen-
ceslau Braz.

As prefeituras poderão 
definir, dentro dos limites 
do respectivo município, o 
traçado da rota que fará 
parte do Circuito de forma 
integrada com as rotas das 
cidades vizinhas, mapear 
e divulgar os atrativos 
e produtos turísticos da 
região,  disponibilizar 
informações e oferecer 
matérias das rotas, atra-
tivos e produtos turísticos 
em meios de comunicação 
físicos e virtuais, como 
mapas, cartilhas, certifi-
cados, passaportes, sites e 
aplicativos e ainda formar 
consórcios para a implan-
tação, administração, 
manutenção e gestão dos 
circuitos.
“Com a implantação de 
circuitos cicloturisticos, 
a cooperação entre Estado 
e municípios será forta-
lecida. O Estado definirá 
o circuito e a sinalização 
adequada e os municípios, 
além da efetivação da rota 
e assistência aos ciclistas, 
vão disponibilizar uma 
estrutura cicloviária para 
uso diário dos morado-
res”, completa Romanelli.

Projeto institui o 
Circuito Cicloturístico 

Rota Norte Pioneiro

[TURISMO]

ALEP

ALEP

[COMBATE AS FAKE NEWS]
Instituições paranaenses 

trabalham juntas para 
coibir desinformação 

nas eleições

A Assembleia Legis-
lativa do Paraná está 
trabalhando ao lado de 
outras instituições esta-
duais para combater a 
desinformação, as fake 
news e a manipulação das 
redes sociais nas próximas 
eleições municipais, que 
ocorrem em novembro. 
A preocupação com as 
redes de disseminação 
de notícias falsas e a 
influência no pleito foi 
discutida nesta terça-feira 
(15) durante a audiência 
pública remota “Eleições 
municipais no Brasil: o 
combate às fake news e 
manipulação das redes 
sociais”. Com proposição 
do primeiro secretário 
da Assembleia, deputado 
Luiz Claudio Romanelli 
(PSB), e do deputado Pro-
fessor Lemos (PT), o debate 
reuniu representantes do 
Tribunal Regional Eleito-
ral do Paraná (TRE-PR), da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil seção Paraná (OAB-
PR), deputados federais, 
além de especialistas e 
estudiosos do tema.
Umas das grandes ações 
para combater a desin-
formação nas eleições 
paranaenses é uma fer-
ramenta desenvolvida 
pelo Tribunal Regional 

Eleitoral do Paraná e que 
tem entre seus parceiros 
a Assembleia Legislativa. 
O site Gralha Confere 
(https://gralhaconfere.
tre-pr.jus.br/) é um projeto 
oficial da Justiça Eleitoral 
em parceria com diversas 
instituições públicas e 
privadas do Estado para 
realizar e divulgar checa-
gens restritas a conteúdos 
relacionados ao processo 
eleitoral, à segurança do 
voto eletrônico e à legitimi-
dade da Justiça Eleitoral.
De acordo com o presi-
dente do órgão, desem-
bargador Tito Campos de 
Paula, o objetivo é aumen-
tar o potencial informa-
tivo do processo eleitoral, 
subsidiar a cobertura 
jornalística das eleições, 
esclarecer os eleitores e 
manter a integridade do 
pleito. Ao mesmo tempo, o 
TRE vai disponibilizar um 
número de telefone para 
contato via um aplicativo 
de troca de mensagens 
instantânea para receber 
dos eleitores denúncias de 
notícias falsas. “Com estas 
ferramentas, pretendemos 
propagar informações cor-
retas com a mesma rapidez 
com que as fake news se 
espalham”, explicou.  

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 291/2020
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2020
PROCESSO Nº 68/2020
INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: Formação de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes Odontológicos, visando atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Saúde
FORNECEDOR: M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, C.N.P.J. 08.665.289/0001-70
VALOR GLOBAL: 7.194,00 (Sete Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais)
PREÇOS REGISTRADOS:
Código Descrição Marca Uni Qtd Preço uni Preço to-

tal
30863 AUTOCLAVE 21L Autoclave com câmara de aço inox ; 9 ciclos de esterilização; temperaturas de 122,127 e 

134° C; Comando digital; Secagem com porta fechada; Voltagem 127V ou 220 V; 3 bandejas de aço inox;
Acompanhar: 1 mangueira de descarte; 1 copo dosador; 3 bandejas;
GARANTIA DE 1 ANO
CERTIFICAÇÕES E REGISTRO NA ANVISA

MARCA PRÓ-
PRIA MM - D 21L

UNI 3,00 2.398,00 7.194,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.001.10.301.0004.2023. 4.4.90.52.00.00.00303
DATA ASSINATURA: 18/09/2020.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente ata terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Arapoti.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 292/2020
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2020
PROCESSO Nº Processo 68/2020
INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: Formação de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes Odontológicos, visando atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Saúde
FORNECEDOR: AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, C.N.P.J. 25.137.947/0001-70
VALOR GLOBAL: 9.487,00 (Nove Mil, Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais)
PREÇOS REGISTRADOS:
Código Descrição Marca Uni Qtd Preço uni Preço total
30860 COMPRESSOR ODONTOLOGICO 50 LITROS Compressor odontológico com capacidade para 2 

ou 3 consultórios. Totalmente isento de óleo. Reservatório com capacidade de 60 litros. Com pintura 
eletrostática interna e externa antioxidante. Tanque: 50 litros Voltagem: 220V ou 110V Potência: 3HP 
Vazão: 0 bar 400 l/m 14,08 pcm Pressão máxima: 8 bar/120 psi Nível de ruído: 74 (dB(A)1m) Protetor 
térmico no motor elétrico Regulador de pressão com manômetro Pressostato com chave liga/desliga

MOTOMIL CMO 8/50 UNI 3,00 2.364,00 7.092,00

30862 SELADORA ODONTOLOGICA DE BANCADA selagem de embalagens próprias para esterilização em 
autoclaves a vapor.
Bivolt automática,sistema integrado de corte em ambas as direções;acionamento por meio de alavanca 
com trava;sistema microcontrolada para maior precisão no tempo de selagem;sistema de aviso com 
LEDS indicativos e bips sonoros, no teclado de membrana.
Resistência PTC blindada com controle automáticode temperatura;desligamento automático em caso 
de inatividade por 60 minutos.
2 anos de garantia.
Potência: 80 watts
Voltagem: bivolt automático
Área de selagem: 30cm
Espessura de selagem : 12mmDimensões:44,2X12,5X30,50

AGIR PROTECT SEAL 
CONTROL 31 CM

UNI 5,00 479,00 2.395,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.001.10.301.0004.2023. 4.4.90.52.00.00.00303
DATA ASSINATURA: 18/09/2020.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente ata terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Arapoti.

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
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO

Edital de Pregão Eletrônico nº 53/2020.
Processo nº 68/2020
O Pregoeiro comunica aos interessados na execução 
do objeto do Edital supramencionado, que após a 
análise e verificação das propostas de preços e da 
documentação de habilitação, decidiu classificar e 
habilitar as seguintes proponentes:
Nº
Empresa
Valor

1
Betaniamed Comercial Eireli - Epp
105.685,75

2
D-X Industria Comercio Imp E Exp
14.974,25

3
Papelaria A4 Arapoti Ltda
7.350,00
4
Fernando Pereira Eireli Epp
7.000,00
5
C E Carvalho Comercial Me
8.700,00
6
Aguamed Com. de Equip. Hosp. e Odontológicos Ltda 
Me
9.487,00
7
M.M. Capellaro Com. de Prod. Médicos E Odontológicos
7.194,00
Arapoti, em 25 de Agosto de 2020.
Ana Aline Santos Mendes
Pregoeira

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 17/09/2020

Homologando e Adjudicando o procedimento licita-
tório realizado na modalidade de Pregão Eletrônico 
n° 53/2020, as empresas:

Empresa
Valor (R$)

Betaniamed Comercial Eireli - Epp
105.685,75
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Cidades e 4
Associação dos Jornais
DIÁRIOS DO INTERIOR do Paraná

FERROESTE

A Ferroeste foi qualificada no programa de conces-
sões do governo federal. O objetivo é aumentar sua 
extensão, formando um corredor de 1.370 quilômetros 
e chegando a Maracaju, (MS).  A ferrovia liga Casca-
vel ao Porto de Paranaguá escoa parte da produção 
do Mato Grosso do Sul, além de alcançar o Paraguai 
e a Argentina. Além disso, há o objetivo de interligar 
esse novo trecho à Ferrovia Norte-Sul.

REFORMA TRIBUTÁRIA

A Frente Nacional de Prefeitos defende modelo do 
Simplifica Já na Reforma Tributária.  “É fundamental 
aprimorar a tributação sobre na ref  patrimônio, renda 
e herança, como, por exemplo, cobrar imposto sobre 
a propriedade de iates e jatinhos", destacam em carta 
ao governo federal.

REFORMA II

O modelo Simplifica Já, defendido pelos prefeitos, se 
refere a emenda 144 à PEC 110. De autoria do senador 
Major Olimpio (PSL-SP, prevê a uniformização do ISS 
no nível municipal e do ICMS no nível estadual, a deso-
neração parcial da tributação da folha de pagamentos, 
e a alteração nas regras de outros tributos federais, 
como PIS e Cofins. 

BOLO TRIBUTÁRIO

Os prefeitos destacaram ainda que pretendem dialo-
gar com o governo federal e governadores para uma 
"partilha vertical mais justa do bolo tributário". As 
cidades aumentaram o total de receitas tributárias 
recebidas de 14% para 20% desde 1988, mas dizem que 
esse crescimento foi insuficiente diante da responsa-
bilização crescente pela oferta de serviços públicos e 
reivindicam chegar a 30% em 30 anos (2050, portanto).

REAÇÃO

O deputado Ricardo Barros (PP), líder do governo na 
Câmara dos Deputados, reagiu em nota à operação 
de busca e apreensão em seu escritório em Maringá. 
“Ricardo Barros está tranquilo e em total colaboração 
com as investigações. O parlamentar reafirma a sua 
conduta ilibada e informa que solicitou acesso aos autos 
do processo para poder prestar mais esclarecimentos à 
sociedade e iniciar sua defesa. Ricardo Barros, relator 
da Lei de Abuso de Autoridade, repudia o ativismo 
político do judiciário".

RECORDE

Número de candidatos em Curitiba dobrou em relação 
a 2016. A cidade está entre as recordistas históricas 
em números de candidatos. Levantamento mostra que 
nas 15 maiores capitais do país houve aumento de 35% 
(de 136 para 184) no total de inscritos para concorrer 
aos executivos municipais, em comparação com 2016. 
É também o maior número em todas as campanhas 
municipais desde a redemocratização.
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Ibaiti confirma nona 
morte relacionada a 

Covid-19 no município

A secretaria muni-
cipal de Saúde de Ibaiti 
confirmou, nesta quar-
ta-feira (16), o registro da 
nona morte relacionada a 
Covid-19 em um morador 
do município. 
De acordo com o boletim 
informativo divulgado 
pelo órgão, a vítima é uma 
mulher de 61 anos que 
estava internada na Uni-
dade de Triagem, testes 
e tratamento da Covid-19 
que fica no Hospital de 
Referência da Covid-19 
em Ibaiti. A paciente 
deu entrada no local na 
última sexta-feira (11), 
mas devido ao agrava-
mento do seu estado de 
saúde, ela foi transferida 
para o Hospital Regional 
de Santo Antônio da Pla-
tina no último domingo 
(13), mas acabou não resis-
tindo a doença e entrou 
em óbito na segunda-feira 

(14). 
Ainda segundo o informe 
epidemiológico divul-
gado nesta quarta-feira, 
o município registrou 10 
novos casos da doença 
no período de 24 horas, 
sendo oito mulheres e 
dois homens. Ao todo, a 
cidade já diagnosticou 286 
pacientes com a Covid-19 
desde o início da pande-
mia, sendo que 261 pessoas 
já receberam alta médica. 
No momento, 25 casos sus-
peitos seguem em monito-
ramento, assim como os 
casos ativos seguem em 
isolamento domiciliar. 
Diante da situação atual 
em que se encontra o 
município, o Comitê 
Extraordinário de Con-
tingenciamento em Saúde 
da Covid-19 se reuniu na 
tarde desta quarta-feira 
para debater ações de com-
bate à doença em Ibaiti, 

sendo decidido, por exem-
plo, que continua proibida 
a prática de futebol na 
cidade, pedido que vinha 
sendo realizado junto aos 
órgãos de Saúde. 
A secretaria municipal de 
Saúde orienta a popula-
ção a reforçar as medidas 
sanitárias definidas, a fim 
de conter a disseminação 
da COVID-19, utilizando 
máscaras caseiras, reali-
zando a higienização ade-
quada das mãos, evitando 
contato físico (mantendo 
a distância mínima de 
2 metros entre as pes-
soas) e, se mantendo em 
domicílio, sempre que 
possível. Importante lem-
brar, que a prevenção é 
responsabilidade de todos 
e não somente do poder 
público. Diante a qualquer 
sintoma, o paciente deve 
procurar uma Unidade 
de Saúde.

[PANDEMIA]

Da Redação

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2020
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2020
PROCESSO Nº 68/2020
INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: Formação de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes Odontológicos, visando atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Saúde
FORNECEDOR: PAPELARIA A4 ARAPOTI LTDA, C.N.P.J. 11.266.197/0001-21
VALOR GLOBAL: 7.350,00 (Sete Mil, Trezentos e Cinqüenta Reais)
PREÇOS REGISTRADOS:
Código Descrição Marca Uni Qtd Preço uni Preço to-

tal
30855 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUs Ar condicionado Split 9000 BTUs Frio 220V.

Capacidade:9000
Ciclo:Frio
Voltagem: 220
Classificação Energética: A
Medidas: Unidade interna 855x280x181
Unidade externa 446x 551x446
Garantia de 1 ano
Acompanhar: Evaporadora,01 condensadora,01 controle remoto. 

VOGGA UNI 5,00 1.470,00 7.350,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.001.10.301.0004.2023. 4.4.90.52.00.00.00303
DATA ASSINATURA: 18/09/2020.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente ata terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Arapoti.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 289/2020
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2020
PROCESSO Nº 68/2020
INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: Formação de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes Odontológicos, visando atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Saúde
FORNECEDOR: FERNANDO PEREIRA EIRELI EPP, C.N.P.J. 17.227.691/0001-63
VALOR GLOBAL: 7.000,00 (Sete Mil Reais)
PREÇOS REGISTRADOS:
Código Descrição Marca Uni Qtd Preço uni Preço to-

tal
30856 CADEIRAS PARA RECEPÇÃO EM POLIPROPILENO Encosto: confeccionado em polipropileno (PP). Fixar-se 

na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão.
Assento: confeccionado em polipropileno (PP). Com travamento feito por parafusos.
Acabamentos do Encosto e Assento: acabamento em polipropileno (PP)
Estrutura:
Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm.
Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ¾’.
Pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16 x 30 mm.
Ponteiras de fechamento dos tubos: produzidas em polipropileno e encaixadas na estrutura, considerando-se 
inclusive os acabamentos deslizantes para os pés.
Medidas:
Largura: 46cm
Profundidade: 47cm
Altura: 44,5 cm
Capacidade carga: 110kg 

MARTIFLEX  ISO 
FIXA

UNI 50,00 140,00 7.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.001.10.301.0004.2023. 4.4.90.52.00.00.00303
DATA ASSINATURA: 18/09/2020.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente ata terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Arapoti.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 290/2020
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2020
PROCESSO Nº 68/2020
INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: Formação de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes Odontológicos, visando atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Saúde
FORNECEDOR: C E CARVALHO COMERCIAL ME, C.N.P.J. 24.864.422/0001-73
VALOR GLOBAL: 8.700,00 (Oito Mil e Setecentos Reais)
PREÇOS REGISTRADOS
Código Descrição Marca Uni Qtd Preço uni Preço total
30858 MOCHO ODONTOLÓGICO Mocho odontológico com apoio para pés, com encosto anatômico tipo concha, com 

regulagem de inclinação e altura; assento impulsionado a gás, com regulagem através de alavanca e ajuste de 
altura entre 50 e 70 cm; base com cinco patas , com rodízios de poliuretano na mesma cor da base do mocho . 
Regulagem da altura do encosto por alavanca independente, estofamento com espuma espessa, revestida em 
laminado de PVC.  
Sem costura e de fácil assepsia. Com 1 ano de garantia. 

G G 
MD200

UNI 15,00 580,00 8.700,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.001.10.301.0004.2023. 4.4.90.52.00.00.00303
DATA ASSINATURA: 18/09/2020.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente ata terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Arapoti.
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Paulo Leonar e vice 
confirmam candidatura à 

reeleição em Wenceslau Braz

[ELEIÇÕES 2020]

Em convenção rea-
lizada pelo Progressistas 
na noite desta quarta-
-feira (16), foi confirmado 
o nome do atual prefeito 
Paulo Leonar e seu vice 
Carlos Alberto Simão 
como candidatos do par-
tido a reeleição nas elei-
ções de 2020 em Wenceslau 
Braz. 
De acordo com Paulo 
Leonar, a chapa contará 
apenas com o partido 
Progressista e, além da 
oficialização de seu nome 
e do seu vice a reeleição, 
também foram anun-

ciados os nomes dos 14 
vereadores que compõem 
a chapa. Para o Legislativo 
municipal, os nomes apre-
sentados foram de João 
Sérgio, Michael, Mario, 
Tigrão, Lau do Pátio, 
Estamarte, Rafael gari, 
Marcinho do Hospital, 
Pedrinho Mazão, Dri da 
Fanfarra, Cris da tapioca, 
Cris da são Braz, Luzia da 
Vila Rural e Miriã. 
Paulo Leonar falou sobre a 
expectativa da chapa para 
disputa das eleições de 
novembro. “Acreditamos 
que a população de Wen-

ceslau Braz vai votar na 
continuidade da mudança 
que iniciamos em 2017. 
Mostramos nosso com-
promisso com a área da 
Educação e Saúde, além de 
melhorias no transporte 
público além de obras 
de infraestrutura e acre-
dito que são fatores que 
melhoraram a vida dos 
brasenses. Também espe-
ramos estar mais fortes 
na Câmara para buscar 
mais progresso para nossa 
cidade”, comentou o can-
didato. 

Da Redação

MAIS UMA CHAPA

No último dia de 
convenções, Arapoti tem 

mais um candidato a 
prefeito anunciado

Na noite desta quar-
ta-feira, 16, em convenção 
realizada no Ginásio de 
Esportes Chapelão, os par-
tidos PSDB, DEM, MDB e 
Solidariedade escolheram 
o empresário Irani Barros 
como candidato a prefeito e 
o ex-vereador e agricultor, 
Jan Pot (Potinho) como 
vice.
A coligação dos partidos 
será denominada de “Com 
União a Gente Cresce”. A 
convenção contou com a 
participação do deputado 
estadual Alexandre Curi. 
Também declararam apoio 
a candidatura através de 

vídeo os deputados fede-
rais Luizão Goulart, Aline 
Sleutjes e Sérgio Souza e o 
deputado estadual Paulo 
Litro.
Ainda por mensagem em 
vídeo, o ex-prefeito Luiz 
Fernando de Masi decla-
rou seu apoio a Irani e 
Potinho. Marcaram pre-
sença e compuseram a 
mesa o ex-prefeito Homar 
Negrão, os ex-vereadores 
Zé Limão e Mauro Costa, 
a representante do MDB, 
Bianara Nunes, o presi-
dente do PSDB municipal, 
Eduardo Chaowiche e o 
empresário Marcos Rizzi.

Das Agências

Das Agências

Quase 80% dos prefeitos podem disputar reeleição

A disputa municipal deste 
ano terá o maior número de 
prefeitos aptos a se reeleger 
da história. Ao todo, 4.377 
mil poderão disputar um 
novo mandato no dia 15 de 
novembro, o equivalente a 
78,6% das 5.568 cidades do 
País. O levantamento foi 
feito pela Confederação 
Nacional dos Municípios 
(CNM), que aponta como 

motivo a alta taxa de reno-
vação ocorrida em 2016, 
quando menos da metade 
dos chefes dos Executivos 
locais que se candidataram 
conseguiu se reeleger.
Historicamente, o índice 
de prefeitos reeleitos vem 
caindo a cada eleição e, em 
2016, foi de 21,4%, o mais 
baixo desde 2000 - a pri-
meira vez em que a recon-

dução foi permitida. A dis-
puta de quatro anos atrás 
também foi a primeira em 
que o financiamento das 
campanhas por empresas 
foi proibido, o que motivou 
a entrada de muitos “neó-
fitos” na política, princi-
palmente empresários que 
podiam bancar seus gastos 
eleitorais.
Na avaliação de Eduardo 

Stranz, consultor da CNM, 
apesar da maior quanti-
dade de prefeitos aptos a se 
reeleger, a tendência é que 
o índice de renovação nas 
cidades também seja alto 
neste ano. “A população 
demanda por melhores 
serviços públicos e enxerga 
o ‘Estado’ na sede da prefei-
tura, mas a falta de recursos 
no âmbito local é enorme. 

Assim, sempre o gestor que 
está no poder tem maior 
desgaste, acarretando que 
poucos consigam se ree-
leger”, afirmou Stranz, 
um dos coordenadores 
do estudo da entidade. Os 
atuais prefeitos têm até o 
dia 26 para registrarem 
suas candidaturas. Ontem 
foi o último dia para os 
partidos os indicarem.

ARAPOTI

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 286/2020
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2020
PROCESSO Nº Processo 68/2020
INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: Formação de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes Odontológicos, visando atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Saúde
FORNECEDOR: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP, C.N.P.J. 09.560.267/0001-08
VALOR GLOBAL: 105.685,75 (Cento e Cinco Mil, Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos)
PREÇOS REGISTRADOS:
Código Descrição Marca Uni Qtd Preço uni Preço total
30851 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ( acompanhar saca broca) Turbina fabricada em latão, com tratamento de 

superfície interno e externo resistente a altas temperaturas em autoclave e produtos para desinfecção. 
Recartilha lisa desenvolvida com base em sistema digital . Spray triplo. Capa longa . Encaixe universal do 
tipo Borden de dois furos. Rolamentos cerâmico, rotor balanceado. Totalmente esterilizável em autoclave 
até 135o C, por mais de 1.000 ciclos. Rotação máxima de 380.000 rpm. Consumo de ar: 34 até 37 Nl/
min. Pressão de trabalho: 2,1 a 2,3 bar  

D E N T E M E D 
PRIME CX207 
W-2 (Y-S3 FG)

UNI 100,00 180,00 18.000,00

30859 COMPRESSOR ODONTOLOGICO 120 LITROS Uso externo para 4 ou 5 consultórios; isento de óleo; 
regulador de pressão; pintura interna; para todas as marcas de consultório equipados com bomba a vá-
cuo. Reservatório de 120 litros horizontal. Acionamento do motor (Direto). Tanque: 120 litros Voltagem: 
Preferencialmente 220V Potência: 4 HP Vazão: 0 bar/120 psi Pressão máxima: 8 bar/120 psi Nível de 
ruído: 74 (dB(A)1m) Tanque com pintura eletrostática interna e externa Protetor térmico no motor elétrico 
Regulador de pressão com manômetro Dreno automático Pressostato com chave liga/desliga 

D E N T E M E D  
PRIME AIR 120 
- G2- 220V

UNI 3,00 5.400,00 16.200,00

30861 FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO Aparelhos de polimerização de resinas compostas sem 
fio. Confeccionado em termoplástico injetado. Controle de operação com botões na própria caneta. 
Acionamento do aparelho (tipo gatilho).Ajuste do tempo de ativação. Seleção do modo de aplicação. 
3 modos programáveis de aplicação (contínuo, rampa e pulsado). Tempo de operação programável ( 
5,10,15e20seg.). Sinal sonoro com bip a cada 5 segundos.LED de alta potência(1.200mw/cm²).Ponteira 
de fotopolimerização confeccionada em  fibra óptica autoclavável a 134°. Base de descanso com car-
regador de bateria com led indicador de carga da bateria.Bateria recarregável. Alimentação: 100-240 
Vac 50/60Hz Potência de entrada: máxima 8 VA Bateria: Li-on 3,7V – 2200 mAh Comprimento de onda: 
420-480 nm Potência de luz: = 1200mW/cm² Programas: contínuo,rampa,pulsado Tempo de operação 
programável:5,10,15 e 20 segundos. Sinal sonoro: bip a cada 5 segundos. Tempo aproximado para 
recarga da bateria: 4 horas Acompanhar o produto: peça de mão,condutor de luz, protetor ocular, base 
carregadora,fonte de alimentação. 

D E N T E M E D 
PRIME LED

UNI 10,00 398,80 3.988,00

30864 COTA PRINCIPAL - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO SISTEMA PRESS BUTTON Rotores balanceados;S-
pray triplo; Rolamento cerâmico: acoplamento bordem;sistema de troca de broca press-button; 13W de 
potência; 380.000rpm;. 

D E N T E M E D 
PRIME CX207 
W-2 (Y-S3 PB)

UNI 75,00 299,99 22.499,25

30865 COTA PRINCIPAL - CONTRA-ÂNGULO Acoplamento intramatic, Giro livre de 360°, Spray externo, Uso 
com micromotor pneumático; acoplamento intra; utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de alta rotação 
de 1,6mm( com utilização do acessório mandril)
Baixo nível de ruído e vibração 1:1
Transmissão de 1:1 , passível de uso com brocas do tipo “ AR” e “FG” com spray externo. 

D E N T E M E D 
CONTRA AN-
GULO PRIME 
CX235

UNI 75,00 299,99 22.499,25

30866 COTA PRINCIPAL - MICROMOTOR Micro motor fabricado em latão, com tratamento de superfície e re-
sistente a altas temperaturas em autoclave e materiais para desinfecção. Spray interno. Encaixe universal 
Borden de dois furos. Anel regulador de rotações e sentido de giro disposto no corpo do motor. Rotação 
de 5.000 a 20.000 rpm. Sistema de encaixe rápido intramatic. 

D E N T E M E D 
MICROMOTOR 
PRIME CX235

UNI 75,00 299,99 22.499,25

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.001.10.301.0004.2023. 4.4.90.52.00.00.00303
DATA ASSINATURA: 18/09/2020.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente ata terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Arapoti.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 287/2020
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2020
PROCESSO Nº 68/2020
INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: Formação de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes Odontológicos, visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde
FORNECEDOR: D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, C.N.P.J. 02.228.938/0001-99
VALOR GLOBAL: 14.974,25 (Quatorze Mil, Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
PREÇOS REGISTRADOS:
Código Descrição Marca Uni Qtd Preço uni Preço total
30852 COTA RESERVADA - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO SISTEMA PRESS BUTTON Rotores balancea-

dos;Spray triplo; Rolamento cerâmico: acoplamento bordem;sistema de troca de broca press-button; 
13W de potência; 380.000rpm; 

DX MEGA BUTTON UNI 25,00 178,99 4.474,75

30853 COTA RESERVADA - CONTRA-ÂNGULO Acoplamento intramatic, Giro livre de 360°, Spray externo, 
Uso com micromotor pneumático; acoplamento intra; utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de alta 
rotação de 1,6mm( com utilização do acessório mandril)
Baixo nível de ruído e vibração 1:1
Transmissão de 1:1 , passível de uso com brocas do tipo “ AR” e “FG” com spray externo. 

DX CONTRA ANGU-
LO INTRA REFRIGE-
RADO

UNI 25,00 209,99 5.249,75

30854 COTA RESERVADA - MICROMOTOR Micro motor fabricado em latão, com tratamento de superfície 
e resistente a altas temperaturas em autoclave e materiais para desinfecção. Spray interno. Encaixe 
universal Borden de dois furos. Anel regulador de rotações e sentido de giro disposto no corpo do 
motor. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Sistema de encaixe rápido intramatic.

DX MICRO MOTOR 
INTRA REFR

UNI 25,00 209,99 5.249,75

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.001.10.301.0004.2023. 4.4.90.52.00.00.00303
DATA ASSINATURA: 18/09/2020.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente ata terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Arapoti.
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3/car — rat — tie. 6/bordar — guelra. 7/afronta. 8/nortista.

Ovolante Felipe Melo 
está fora do retorno do 
Palmeiras à Copa Liberta-
dores nesta quarta-feira 
(16/9). Em fase de transição 
física para voltar aos gram-
ados, o jogador nem sequer 
viajou para a Bolívia, mas 
aproveitou o momento para 

publicar fotos ao lado da 
mulher, Roberta Nagel.
Em clima romântico, ele 
brincou com a polêmica 
separação do casal Luisa 
Sonza e Whindersson 
Nunes. Felipe Melo postou 
na legenda das fotos: “Quem 
comentar meu casal vai 

tomar carrinho”. O aviso 
faz referência a um comen-
tário do cantor Vitão em 
uma foto de agosto do ano 
passado da cantora com o 
humorista, na época ainda 
seu marido, que começou a 
circular na internet.

Felipe Melo ao lado da mulher: “Quem 
comentar meu casal vai tomar carrinho”

Das Agências

Lives do fim de 
semana: Seu Jorge 
e Vanessa da Mata, 
festivais e sertanejo

Mais um fim de semana se 
aproxima e, com ele, chegam 
as lives de músicos espalha-
dos pelo Brasil. Sejam elas 
superproduções ou caseiras, 
garantem diversão a quem 
prefere ficar em casa.

Kanye West foi um dos assuntos mais 
comentados nas redes sociais ao fazer uma 
série de publicações no Twitter nesta última 
quarta-feira (16). O rapper utilizou a sua conta 
no Twitter para criticar a indústria musical 
norte-americana. O rapper, que é casado com a 
empresária Kim Kardashian, chegou a publicar 
um vídeo fazendo xixi no troféu do Grammy e 
expôs o telefone de um jornalista da Forbes, 
incentivando os fãs que ligassem para ele.

Twitter suspende conta 
de Kanye West por 
expor jornalista

Radar FOLHA EXTRA sexta-feira, 18 de setembro de 2020 - Edição 2390
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Sacerdote é espancado com 
coronhadas durante assalto a 

mão armada na Casa Paroquial
Padre foi localizado caído em uma cama 
com vários ferimentos na região do rosto 

causados por coronhadas de revólver

N e m  m e s m o  o s 
membros religiosos estão 
imunes a violência dos cri-
minosos na região. Na tarde 
desta quarta-feira (13), um 
sacerdote e uma mulher 
foram agredidos durante 
um assalto a mão armada 
registrado em plena luz do 
dia na Casa Paroquial de 
Cornélio Procópio. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, por 
volta das 13h a equipe foi 
acionada para se dirigir 
até a Avenida São Paulo, 
na Casa Paroquial, para 
prestar atendimento a 
uma ocorrência de assalto 
a mão armada onde uma 

pessoa havia sido ferida 
pelos criminosos. Diante 
do chamado, os policiais 
foram ao endereço infor-
mado averiguar a situação. 
No local, uma mulher 
passou a relatar para equipe 
que foi surpreendida por 
três homens armados e 
encapuzados que invadi-
ram o local e anunciaram 
o assalto. Em seguida, a 
vítima foi amarrada com 
uma fita e, ao conseguir 
se soltar, chamou a PM. 
Durante buscas pela resi-
dência, no segundo andar 
foi localizado um padre 
caído sobre uma cama 
com diversas lesões cau-

sadas por coronhadas de 
revólver. Frente aos fatos, 
os policiais acionaram a 
equipe do SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência) para prestar 
apoio ao sacerdote ferido. 
Equipes policiais realiza-
ram diligências em busca 
dos suspeitos, mas até o 
fechamento desta edição 
não foram divulgadas 
informações se os mesmos 
foram identificados e locali-
zados. Ainda de acordo com 
a PM, os criminosos fugi-
ram levando um relógio de 
ouro, um aparelho celular 
e uma quantia de dinheiro 
que não foi especificada. 

Da Redação

Da Redação

[SEGURANÇA]
Polícia cumpre mais 
uma fase da operação 
“Divisas Integradas” 

no Norte Pioneiro

Uma operação rea-
lizada pelas equipes da 
Polícia Civil e Militar 
cumpriu mais uma fase da 
operação Divisas Integra-
das realizada pelas forças 
de Segurança Pública dos 
estados do Paraná e São 
Paulo. Desta vez, a ação 
foi deflagrada na manhã 
desta quinta-feira (17) em 
Santo Antônio da Platina. 
Os policiais cumpriram 
mandados de busca e 
apreensão que resultaram 
na prisão de uma pessoa, 
apreensão de drogas e 
dinheiro. A prisão acon-
teceu em uma residência 
situada na Rua Santos 
Dumont onde a equipe 
encontrou um indivíduo 
em posse de R$ 2,5 mil, 
uma porção de cocaína e 
um aparelho celular. 
Na sequência, os policiais 
se dirigiram para Rua 
José Antunes Cândido de 
Gois para cumprir mais 
um mandado de busca 
e apreensão. No local, a 
equipe encontrou uma 
balança de precisão com 
vestígios de cocaína e 
embalagens para embalar 
a droga, porém, o suspeito 

que era procurado não 
foi localizado. Com infor-
mações de que o indiví-
duo estaria escondendo 
drogas em um bananal, 
os policiais foram ao local 
e encontraram 41 porções 
de cocaína. 
Frente aos fatos, o sus-
peito, as drogas, objetos 
apreendidos e o dinheiro 
foram encaminhados a 
delegacia da Polícia Civil 
para que fossem tomadas 
as providências cabíveis 
aos casos. 
Na tarde da quarta-feira 
(16), também foram reali-
zadas ações no município 
de Ribeirão Claro onde os 
policiais montaram uma 
blitz e, com apoio da equipe 
Canil do 2º Batalhão da PM, 
foi realizada a abordagem 
de um automóvel no qual 
foram encontradas duas 
porções de maconha e um 
dichavador na bagagem de 
dois menores que estavam 
no veículo. Com os demais 
ocupantes do carro, nada 
foi encontrado. Frente 
a situação, os menores 
foram apreendidos e enca-
minhados juntamente com 
a droga até a delegacia. 

Desta vez, ações foram realizadas no 
município de Santo Antônio da Platina 

para combater o tráfico e a criminalidade
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Paulo Leonar e vice 
confirmam candidatura à 

reeleição em Wenceslau Braz

[ELEIÇÕES 2020]

Em convenção rea-
lizada pelo Progressistas 
na noite desta quarta-
-feira (16), foi confirmado 
o nome do atual prefeito 
Paulo Leonar e seu vice 
Carlos Alberto Simão 
como candidatos do par-
tido a reeleição nas elei-
ções de 2020 em Wenceslau 
Braz. 
De acordo com Paulo 
Leonar, a chapa contará 
apenas com o partido 
Progressista e, além da 
oficialização de seu nome 
e do seu vice a reeleição, 
também foram anun-

ciados os nomes dos 14 
vereadores que compõem 
a chapa. Para o Legislativo 
municipal, os nomes apre-
sentados foram de João 
Sérgio, Michael, Mario, 
Tigrão, Lau do Pátio, 
Estamarte, Rafael gari, 
Marcinho do Hospital, 
Pedrinho Mazão, Dri da 
Fanfarra, Cris da tapioca, 
Cris da são Braz, Luzia da 
Vila Rural e Miriã. 
Paulo Leonar falou sobre a 
expectativa da chapa para 
disputa das eleições de 
novembro. “Acreditamos 
que a população de Wen-

ceslau Braz vai votar na 
continuidade da mudança 
que iniciamos em 2017. 
Mostramos nosso com-
promisso com a área da 
Educação e Saúde, além de 
melhorias no transporte 
público além de obras 
de infraestrutura e acre-
dito que são fatores que 
melhoraram a vida dos 
brasenses. Também espe-
ramos estar mais fortes 
na Câmara para buscar 
mais progresso para nossa 
cidade”, comentou o can-
didato. 

Da Redação

MAIS UMA CHAPA

No último dia de 
convenções, Arapoti tem 

mais um candidato a 
prefeito anunciado

Na noite desta quar-
ta-feira, 16, em convenção 
realizada no Ginásio de 
Esportes Chapelão, os par-
tidos PSDB, DEM, MDB e 
Solidariedade escolheram 
o empresário Irani Barros 
como candidato a prefeito e 
o ex-vereador e agricultor, 
Jan Pot (Potinho) como 
vice.
A coligação dos partidos 
será denominada de “Com 
União a Gente Cresce”. A 
convenção contou com a 
participação do deputado 
estadual Alexandre Curi. 
Também declararam apoio 
a candidatura através de 

vídeo os deputados fede-
rais Luizão Goulart, Aline 
Sleutjes e Sérgio Souza e o 
deputado estadual Paulo 
Litro.
Ainda por mensagem em 
vídeo, o ex-prefeito Luiz 
Fernando de Masi decla-
rou seu apoio a Irani e 
Potinho. Marcaram pre-
sença e compuseram a 
mesa o ex-prefeito Homar 
Negrão, os ex-vereadores 
Zé Limão e Mauro Costa, 
a representante do MDB, 
Bianara Nunes, o presi-
dente do PSDB municipal, 
Eduardo Chaowiche e o 
empresário Marcos Rizzi.

Das Agências

Das Agências

Quase 80% dos prefeitos podem disputar reeleição

A disputa municipal deste 
ano terá o maior número de 
prefeitos aptos a se reeleger 
da história. Ao todo, 4.377 
mil poderão disputar um 
novo mandato no dia 15 de 
novembro, o equivalente a 
78,6% das 5.568 cidades do 
País. O levantamento foi 
feito pela Confederação 
Nacional dos Municípios 
(CNM), que aponta como 

motivo a alta taxa de reno-
vação ocorrida em 2016, 
quando menos da metade 
dos chefes dos Executivos 
locais que se candidataram 
conseguiu se reeleger.
Historicamente, o índice 
de prefeitos reeleitos vem 
caindo a cada eleição e, em 
2016, foi de 21,4%, o mais 
baixo desde 2000 - a pri-
meira vez em que a recon-

dução foi permitida. A dis-
puta de quatro anos atrás 
também foi a primeira em 
que o financiamento das 
campanhas por empresas 
foi proibido, o que motivou 
a entrada de muitos “neó-
fitos” na política, princi-
palmente empresários que 
podiam bancar seus gastos 
eleitorais.
Na avaliação de Eduardo 

Stranz, consultor da CNM, 
apesar da maior quanti-
dade de prefeitos aptos a se 
reeleger, a tendência é que 
o índice de renovação nas 
cidades também seja alto 
neste ano. “A população 
demanda por melhores 
serviços públicos e enxerga 
o ‘Estado’ na sede da prefei-
tura, mas a falta de recursos 
no âmbito local é enorme. 

Assim, sempre o gestor que 
está no poder tem maior 
desgaste, acarretando que 
poucos consigam se ree-
leger”, afirmou Stranz, 
um dos coordenadores 
do estudo da entidade. Os 
atuais prefeitos têm até o 
dia 26 para registrarem 
suas candidaturas. Ontem 
foi o último dia para os 
partidos os indicarem.

ARAPOTI

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 286/2020
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2020
PROCESSO Nº Processo 68/2020
INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: Formação de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes Odontológicos, visando atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Saúde
FORNECEDOR: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP, C.N.P.J. 09.560.267/0001-08
VALOR GLOBAL: 105.685,75 (Cento e Cinco Mil, Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos)
PREÇOS REGISTRADOS:
Código Descrição Marca Uni Qtd Preço uni Preço total
30851 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ( acompanhar saca broca) Turbina fabricada em latão, com tratamento de 

superfície interno e externo resistente a altas temperaturas em autoclave e produtos para desinfecção. 
Recartilha lisa desenvolvida com base em sistema digital . Spray triplo. Capa longa . Encaixe universal do 
tipo Borden de dois furos. Rolamentos cerâmico, rotor balanceado. Totalmente esterilizável em autoclave 
até 135o C, por mais de 1.000 ciclos. Rotação máxima de 380.000 rpm. Consumo de ar: 34 até 37 Nl/
min. Pressão de trabalho: 2,1 a 2,3 bar  

D E N T E M E D 
PRIME CX207 
W-2 (Y-S3 FG)

UNI 100,00 180,00 18.000,00

30859 COMPRESSOR ODONTOLOGICO 120 LITROS Uso externo para 4 ou 5 consultórios; isento de óleo; 
regulador de pressão; pintura interna; para todas as marcas de consultório equipados com bomba a vá-
cuo. Reservatório de 120 litros horizontal. Acionamento do motor (Direto). Tanque: 120 litros Voltagem: 
Preferencialmente 220V Potência: 4 HP Vazão: 0 bar/120 psi Pressão máxima: 8 bar/120 psi Nível de 
ruído: 74 (dB(A)1m) Tanque com pintura eletrostática interna e externa Protetor térmico no motor elétrico 
Regulador de pressão com manômetro Dreno automático Pressostato com chave liga/desliga 

D E N T E M E D  
PRIME AIR 120 
- G2- 220V

UNI 3,00 5.400,00 16.200,00

30861 FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO Aparelhos de polimerização de resinas compostas sem 
fio. Confeccionado em termoplástico injetado. Controle de operação com botões na própria caneta. 
Acionamento do aparelho (tipo gatilho).Ajuste do tempo de ativação. Seleção do modo de aplicação. 
3 modos programáveis de aplicação (contínuo, rampa e pulsado). Tempo de operação programável ( 
5,10,15e20seg.). Sinal sonoro com bip a cada 5 segundos.LED de alta potência(1.200mw/cm²).Ponteira 
de fotopolimerização confeccionada em  fibra óptica autoclavável a 134°. Base de descanso com car-
regador de bateria com led indicador de carga da bateria.Bateria recarregável. Alimentação: 100-240 
Vac 50/60Hz Potência de entrada: máxima 8 VA Bateria: Li-on 3,7V – 2200 mAh Comprimento de onda: 
420-480 nm Potência de luz: = 1200mW/cm² Programas: contínuo,rampa,pulsado Tempo de operação 
programável:5,10,15 e 20 segundos. Sinal sonoro: bip a cada 5 segundos. Tempo aproximado para 
recarga da bateria: 4 horas Acompanhar o produto: peça de mão,condutor de luz, protetor ocular, base 
carregadora,fonte de alimentação. 

D E N T E M E D 
PRIME LED

UNI 10,00 398,80 3.988,00

30864 COTA PRINCIPAL - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO SISTEMA PRESS BUTTON Rotores balanceados;S-
pray triplo; Rolamento cerâmico: acoplamento bordem;sistema de troca de broca press-button; 13W de 
potência; 380.000rpm;. 

D E N T E M E D 
PRIME CX207 
W-2 (Y-S3 PB)

UNI 75,00 299,99 22.499,25

30865 COTA PRINCIPAL - CONTRA-ÂNGULO Acoplamento intramatic, Giro livre de 360°, Spray externo, Uso 
com micromotor pneumático; acoplamento intra; utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de alta rotação 
de 1,6mm( com utilização do acessório mandril)
Baixo nível de ruído e vibração 1:1
Transmissão de 1:1 , passível de uso com brocas do tipo “ AR” e “FG” com spray externo. 

D E N T E M E D 
CONTRA AN-
GULO PRIME 
CX235

UNI 75,00 299,99 22.499,25

30866 COTA PRINCIPAL - MICROMOTOR Micro motor fabricado em latão, com tratamento de superfície e re-
sistente a altas temperaturas em autoclave e materiais para desinfecção. Spray interno. Encaixe universal 
Borden de dois furos. Anel regulador de rotações e sentido de giro disposto no corpo do motor. Rotação 
de 5.000 a 20.000 rpm. Sistema de encaixe rápido intramatic. 

D E N T E M E D 
MICROMOTOR 
PRIME CX235

UNI 75,00 299,99 22.499,25

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.001.10.301.0004.2023. 4.4.90.52.00.00.00303
DATA ASSINATURA: 18/09/2020.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente ata terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Arapoti.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 287/2020
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2020
PROCESSO Nº 68/2020
INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: Formação de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes Odontológicos, visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde
FORNECEDOR: D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, C.N.P.J. 02.228.938/0001-99
VALOR GLOBAL: 14.974,25 (Quatorze Mil, Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
PREÇOS REGISTRADOS:
Código Descrição Marca Uni Qtd Preço uni Preço total
30852 COTA RESERVADA - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO SISTEMA PRESS BUTTON Rotores balancea-

dos;Spray triplo; Rolamento cerâmico: acoplamento bordem;sistema de troca de broca press-button; 
13W de potência; 380.000rpm; 

DX MEGA BUTTON UNI 25,00 178,99 4.474,75

30853 COTA RESERVADA - CONTRA-ÂNGULO Acoplamento intramatic, Giro livre de 360°, Spray externo, 
Uso com micromotor pneumático; acoplamento intra; utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de alta 
rotação de 1,6mm( com utilização do acessório mandril)
Baixo nível de ruído e vibração 1:1
Transmissão de 1:1 , passível de uso com brocas do tipo “ AR” e “FG” com spray externo. 

DX CONTRA ANGU-
LO INTRA REFRIGE-
RADO

UNI 25,00 209,99 5.249,75

30854 COTA RESERVADA - MICROMOTOR Micro motor fabricado em latão, com tratamento de superfície 
e resistente a altas temperaturas em autoclave e materiais para desinfecção. Spray interno. Encaixe 
universal Borden de dois furos. Anel regulador de rotações e sentido de giro disposto no corpo do 
motor. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Sistema de encaixe rápido intramatic.

DX MICRO MOTOR 
INTRA REFR

UNI 25,00 209,99 5.249,75

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.001.10.301.0004.2023. 4.4.90.52.00.00.00303
DATA ASSINATURA: 18/09/2020.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente ata terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Arapoti.
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Cidades e 4
Associação dos Jornais
DIÁRIOS DO INTERIOR do Paraná

FERROESTE

A Ferroeste foi qualificada no programa de conces-
sões do governo federal. O objetivo é aumentar sua 
extensão, formando um corredor de 1.370 quilômetros 
e chegando a Maracaju, (MS).  A ferrovia liga Casca-
vel ao Porto de Paranaguá escoa parte da produção 
do Mato Grosso do Sul, além de alcançar o Paraguai 
e a Argentina. Além disso, há o objetivo de interligar 
esse novo trecho à Ferrovia Norte-Sul.

REFORMA TRIBUTÁRIA

A Frente Nacional de Prefeitos defende modelo do 
Simplifica Já na Reforma Tributária.  “É fundamental 
aprimorar a tributação sobre na ref  patrimônio, renda 
e herança, como, por exemplo, cobrar imposto sobre 
a propriedade de iates e jatinhos", destacam em carta 
ao governo federal.

REFORMA II

O modelo Simplifica Já, defendido pelos prefeitos, se 
refere a emenda 144 à PEC 110. De autoria do senador 
Major Olimpio (PSL-SP, prevê a uniformização do ISS 
no nível municipal e do ICMS no nível estadual, a deso-
neração parcial da tributação da folha de pagamentos, 
e a alteração nas regras de outros tributos federais, 
como PIS e Cofins. 

BOLO TRIBUTÁRIO

Os prefeitos destacaram ainda que pretendem dialo-
gar com o governo federal e governadores para uma 
"partilha vertical mais justa do bolo tributário". As 
cidades aumentaram o total de receitas tributárias 
recebidas de 14% para 20% desde 1988, mas dizem que 
esse crescimento foi insuficiente diante da responsa-
bilização crescente pela oferta de serviços públicos e 
reivindicam chegar a 30% em 30 anos (2050, portanto).

REAÇÃO

O deputado Ricardo Barros (PP), líder do governo na 
Câmara dos Deputados, reagiu em nota à operação 
de busca e apreensão em seu escritório em Maringá. 
“Ricardo Barros está tranquilo e em total colaboração 
com as investigações. O parlamentar reafirma a sua 
conduta ilibada e informa que solicitou acesso aos autos 
do processo para poder prestar mais esclarecimentos à 
sociedade e iniciar sua defesa. Ricardo Barros, relator 
da Lei de Abuso de Autoridade, repudia o ativismo 
político do judiciário".

RECORDE

Número de candidatos em Curitiba dobrou em relação 
a 2016. A cidade está entre as recordistas históricas 
em números de candidatos. Levantamento mostra que 
nas 15 maiores capitais do país houve aumento de 35% 
(de 136 para 184) no total de inscritos para concorrer 
aos executivos municipais, em comparação com 2016. 
É também o maior número em todas as campanhas 
municipais desde a redemocratização.
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Ibaiti confirma nona 
morte relacionada a 

Covid-19 no município

A secretaria muni-
cipal de Saúde de Ibaiti 
confirmou, nesta quar-
ta-feira (16), o registro da 
nona morte relacionada a 
Covid-19 em um morador 
do município. 
De acordo com o boletim 
informativo divulgado 
pelo órgão, a vítima é uma 
mulher de 61 anos que 
estava internada na Uni-
dade de Triagem, testes 
e tratamento da Covid-19 
que fica no Hospital de 
Referência da Covid-19 
em Ibaiti. A paciente 
deu entrada no local na 
última sexta-feira (11), 
mas devido ao agrava-
mento do seu estado de 
saúde, ela foi transferida 
para o Hospital Regional 
de Santo Antônio da Pla-
tina no último domingo 
(13), mas acabou não resis-
tindo a doença e entrou 
em óbito na segunda-feira 

(14). 
Ainda segundo o informe 
epidemiológico divul-
gado nesta quarta-feira, 
o município registrou 10 
novos casos da doença 
no período de 24 horas, 
sendo oito mulheres e 
dois homens. Ao todo, a 
cidade já diagnosticou 286 
pacientes com a Covid-19 
desde o início da pande-
mia, sendo que 261 pessoas 
já receberam alta médica. 
No momento, 25 casos sus-
peitos seguem em monito-
ramento, assim como os 
casos ativos seguem em 
isolamento domiciliar. 
Diante da situação atual 
em que se encontra o 
município, o Comitê 
Extraordinário de Con-
tingenciamento em Saúde 
da Covid-19 se reuniu na 
tarde desta quarta-feira 
para debater ações de com-
bate à doença em Ibaiti, 

sendo decidido, por exem-
plo, que continua proibida 
a prática de futebol na 
cidade, pedido que vinha 
sendo realizado junto aos 
órgãos de Saúde. 
A secretaria municipal de 
Saúde orienta a popula-
ção a reforçar as medidas 
sanitárias definidas, a fim 
de conter a disseminação 
da COVID-19, utilizando 
máscaras caseiras, reali-
zando a higienização ade-
quada das mãos, evitando 
contato físico (mantendo 
a distância mínima de 
2 metros entre as pes-
soas) e, se mantendo em 
domicílio, sempre que 
possível. Importante lem-
brar, que a prevenção é 
responsabilidade de todos 
e não somente do poder 
público. Diante a qualquer 
sintoma, o paciente deve 
procurar uma Unidade 
de Saúde.

[PANDEMIA]

Da Redação

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2020
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2020
PROCESSO Nº 68/2020
INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: Formação de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes Odontológicos, visando atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Saúde
FORNECEDOR: PAPELARIA A4 ARAPOTI LTDA, C.N.P.J. 11.266.197/0001-21
VALOR GLOBAL: 7.350,00 (Sete Mil, Trezentos e Cinqüenta Reais)
PREÇOS REGISTRADOS:
Código Descrição Marca Uni Qtd Preço uni Preço to-

tal
30855 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUs Ar condicionado Split 9000 BTUs Frio 220V.

Capacidade:9000
Ciclo:Frio
Voltagem: 220
Classificação Energética: A
Medidas: Unidade interna 855x280x181
Unidade externa 446x 551x446
Garantia de 1 ano
Acompanhar: Evaporadora,01 condensadora,01 controle remoto. 

VOGGA UNI 5,00 1.470,00 7.350,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.001.10.301.0004.2023. 4.4.90.52.00.00.00303
DATA ASSINATURA: 18/09/2020.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente ata terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Arapoti.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 289/2020
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2020
PROCESSO Nº 68/2020
INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: Formação de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes Odontológicos, visando atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Saúde
FORNECEDOR: FERNANDO PEREIRA EIRELI EPP, C.N.P.J. 17.227.691/0001-63
VALOR GLOBAL: 7.000,00 (Sete Mil Reais)
PREÇOS REGISTRADOS:
Código Descrição Marca Uni Qtd Preço uni Preço to-

tal
30856 CADEIRAS PARA RECEPÇÃO EM POLIPROPILENO Encosto: confeccionado em polipropileno (PP). Fixar-se 

na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão.
Assento: confeccionado em polipropileno (PP). Com travamento feito por parafusos.
Acabamentos do Encosto e Assento: acabamento em polipropileno (PP)
Estrutura:
Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm.
Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ¾’.
Pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16 x 30 mm.
Ponteiras de fechamento dos tubos: produzidas em polipropileno e encaixadas na estrutura, considerando-se 
inclusive os acabamentos deslizantes para os pés.
Medidas:
Largura: 46cm
Profundidade: 47cm
Altura: 44,5 cm
Capacidade carga: 110kg 

MARTIFLEX  ISO 
FIXA

UNI 50,00 140,00 7.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.001.10.301.0004.2023. 4.4.90.52.00.00.00303
DATA ASSINATURA: 18/09/2020.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente ata terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Arapoti.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 290/2020
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2020
PROCESSO Nº 68/2020
INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: Formação de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes Odontológicos, visando atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Saúde
FORNECEDOR: C E CARVALHO COMERCIAL ME, C.N.P.J. 24.864.422/0001-73
VALOR GLOBAL: 8.700,00 (Oito Mil e Setecentos Reais)
PREÇOS REGISTRADOS
Código Descrição Marca Uni Qtd Preço uni Preço total
30858 MOCHO ODONTOLÓGICO Mocho odontológico com apoio para pés, com encosto anatômico tipo concha, com 

regulagem de inclinação e altura; assento impulsionado a gás, com regulagem através de alavanca e ajuste de 
altura entre 50 e 70 cm; base com cinco patas , com rodízios de poliuretano na mesma cor da base do mocho . 
Regulagem da altura do encosto por alavanca independente, estofamento com espuma espessa, revestida em 
laminado de PVC.  
Sem costura e de fácil assepsia. Com 1 ano de garantia. 

G G 
MD200

UNI 15,00 580,00 8.700,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.001.10.301.0004.2023. 4.4.90.52.00.00.00303
DATA ASSINATURA: 18/09/2020.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente ata terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Arapoti.
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Os deputados Luiz 
Claudio Romanelli (PSB) 
e Goura (PDT) apresen-
taram nesta quarta-feira 
(16), na Assembleia Legis-
lativa do Paraná, o projeto 
de lei 552/2020 que institui 
o Circuito Cicloturístico 
Rota Norte Pioneiro que 
se estende a 20 cidades 
da região. Em seis pontos, 
o projeto objetiva desde 
o incentivo ao uso da 
bicicleta e ao turismo 
ecológico até o desen-
volvimento dos arranjos 
produtivos locais e a movi-
mentação da economia de 
Cornélio Procópio e dos 
municípios vizinhos.
“O cicloturismo é uma 
modalidade em que se 
utiliza a bicicleta não 
somente como meio de 
transporte, mas como 
uma parceira de viagem. 
O cicloturista diferen-
cia-se do turista comum, 
pois seu objetivo não é 
simplesmente chegar ao 
destino final, mas aprovei-
tar o caminho que geral-
mente consiste em estra-
das rurais e secundárias 
recheadas de atrativos 

naturais e culturais”, diz 
Romanelli em sua justifi-
cativa.
Romanelli destaca ainda 
que os cicloturistas movi-
mentam a economia local 
e interagem muito mais 
com os moradores da 
região. “Uma outra van-
tagem é que a prática 
não demanda grandes 
obras ou investimentos. 
A criação de estruturas e 
medidas simples e eficazes 
podem atrair mais par-
ticipantes e movimentar 
regiões que antes não 
seriam exploradas turis-
ticamente.
Municípios  - Além de 
Cornélio Procópio inte-
gram o Circuito as cidades 
de Andirá, Bandeiran-
tes, Cambará, Carlópolis, 
Congonhinhas, Ibaiti, 
Itambaracá, Jacarezinho, 
Joaquim Távora, Nova 
Fátima, Ribeirão Claro, 
Ribeirão do Pinhal, Santa 
Mariana, Santo Antônio 
da Platina, Santo Antô-
nio do Paraíso, São Jerô-
nimo da Serra, Siqueira 
Campos, Tomazina e Wen-
ceslau Braz.

As prefeituras poderão 
definir, dentro dos limites 
do respectivo município, o 
traçado da rota que fará 
parte do Circuito de forma 
integrada com as rotas das 
cidades vizinhas, mapear 
e divulgar os atrativos 
e produtos turísticos da 
região,  disponibilizar 
informações e oferecer 
matérias das rotas, atra-
tivos e produtos turísticos 
em meios de comunicação 
físicos e virtuais, como 
mapas, cartilhas, certifi-
cados, passaportes, sites e 
aplicativos e ainda formar 
consórcios para a implan-
tação, administração, 
manutenção e gestão dos 
circuitos.
“Com a implantação de 
circuitos cicloturisticos, 
a cooperação entre Estado 
e municípios será forta-
lecida. O Estado definirá 
o circuito e a sinalização 
adequada e os municípios, 
além da efetivação da rota 
e assistência aos ciclistas, 
vão disponibilizar uma 
estrutura cicloviária para 
uso diário dos morado-
res”, completa Romanelli.

Projeto institui o 
Circuito Cicloturístico 

Rota Norte Pioneiro

[TURISMO]

ALEP

ALEP

[COMBATE AS FAKE NEWS]
Instituições paranaenses 

trabalham juntas para 
coibir desinformação 

nas eleições

A Assembleia Legis-
lativa do Paraná está 
trabalhando ao lado de 
outras instituições esta-
duais para combater a 
desinformação, as fake 
news e a manipulação das 
redes sociais nas próximas 
eleições municipais, que 
ocorrem em novembro. 
A preocupação com as 
redes de disseminação 
de notícias falsas e a 
influência no pleito foi 
discutida nesta terça-feira 
(15) durante a audiência 
pública remota “Eleições 
municipais no Brasil: o 
combate às fake news e 
manipulação das redes 
sociais”. Com proposição 
do primeiro secretário 
da Assembleia, deputado 
Luiz Claudio Romanelli 
(PSB), e do deputado Pro-
fessor Lemos (PT), o debate 
reuniu representantes do 
Tribunal Regional Eleito-
ral do Paraná (TRE-PR), da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil seção Paraná (OAB-
PR), deputados federais, 
além de especialistas e 
estudiosos do tema.
Umas das grandes ações 
para combater a desin-
formação nas eleições 
paranaenses é uma fer-
ramenta desenvolvida 
pelo Tribunal Regional 

Eleitoral do Paraná e que 
tem entre seus parceiros 
a Assembleia Legislativa. 
O site Gralha Confere 
(https://gralhaconfere.
tre-pr.jus.br/) é um projeto 
oficial da Justiça Eleitoral 
em parceria com diversas 
instituições públicas e 
privadas do Estado para 
realizar e divulgar checa-
gens restritas a conteúdos 
relacionados ao processo 
eleitoral, à segurança do 
voto eletrônico e à legitimi-
dade da Justiça Eleitoral.
De acordo com o presi-
dente do órgão, desem-
bargador Tito Campos de 
Paula, o objetivo é aumen-
tar o potencial informa-
tivo do processo eleitoral, 
subsidiar a cobertura 
jornalística das eleições, 
esclarecer os eleitores e 
manter a integridade do 
pleito. Ao mesmo tempo, o 
TRE vai disponibilizar um 
número de telefone para 
contato via um aplicativo 
de troca de mensagens 
instantânea para receber 
dos eleitores denúncias de 
notícias falsas. “Com estas 
ferramentas, pretendemos 
propagar informações cor-
retas com a mesma rapidez 
com que as fake news se 
espalham”, explicou.  

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 291/2020
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2020
PROCESSO Nº 68/2020
INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: Formação de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes Odontológicos, visando atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Saúde
FORNECEDOR: M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, C.N.P.J. 08.665.289/0001-70
VALOR GLOBAL: 7.194,00 (Sete Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais)
PREÇOS REGISTRADOS:
Código Descrição Marca Uni Qtd Preço uni Preço to-

tal
30863 AUTOCLAVE 21L Autoclave com câmara de aço inox ; 9 ciclos de esterilização; temperaturas de 122,127 e 

134° C; Comando digital; Secagem com porta fechada; Voltagem 127V ou 220 V; 3 bandejas de aço inox;
Acompanhar: 1 mangueira de descarte; 1 copo dosador; 3 bandejas;
GARANTIA DE 1 ANO
CERTIFICAÇÕES E REGISTRO NA ANVISA

MARCA PRÓ-
PRIA MM - D 21L

UNI 3,00 2.398,00 7.194,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.001.10.301.0004.2023. 4.4.90.52.00.00.00303
DATA ASSINATURA: 18/09/2020.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente ata terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Arapoti.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 292/2020
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2020
PROCESSO Nº Processo 68/2020
INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: Formação de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes Odontológicos, visando atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Saúde
FORNECEDOR: AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, C.N.P.J. 25.137.947/0001-70
VALOR GLOBAL: 9.487,00 (Nove Mil, Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais)
PREÇOS REGISTRADOS:
Código Descrição Marca Uni Qtd Preço uni Preço total
30860 COMPRESSOR ODONTOLOGICO 50 LITROS Compressor odontológico com capacidade para 2 

ou 3 consultórios. Totalmente isento de óleo. Reservatório com capacidade de 60 litros. Com pintura 
eletrostática interna e externa antioxidante. Tanque: 50 litros Voltagem: 220V ou 110V Potência: 3HP 
Vazão: 0 bar 400 l/m 14,08 pcm Pressão máxima: 8 bar/120 psi Nível de ruído: 74 (dB(A)1m) Protetor 
térmico no motor elétrico Regulador de pressão com manômetro Pressostato com chave liga/desliga

MOTOMIL CMO 8/50 UNI 3,00 2.364,00 7.092,00

30862 SELADORA ODONTOLOGICA DE BANCADA selagem de embalagens próprias para esterilização em 
autoclaves a vapor.
Bivolt automática,sistema integrado de corte em ambas as direções;acionamento por meio de alavanca 
com trava;sistema microcontrolada para maior precisão no tempo de selagem;sistema de aviso com 
LEDS indicativos e bips sonoros, no teclado de membrana.
Resistência PTC blindada com controle automáticode temperatura;desligamento automático em caso 
de inatividade por 60 minutos.
2 anos de garantia.
Potência: 80 watts
Voltagem: bivolt automático
Área de selagem: 30cm
Espessura de selagem : 12mmDimensões:44,2X12,5X30,50

AGIR PROTECT SEAL 
CONTROL 31 CM

UNI 5,00 479,00 2.395,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.001.10.301.0004.2023. 4.4.90.52.00.00.00303
DATA ASSINATURA: 18/09/2020.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente ata terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Arapoti.

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
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO

Edital de Pregão Eletrônico nº 53/2020.
Processo nº 68/2020
O Pregoeiro comunica aos interessados na execução 
do objeto do Edital supramencionado, que após a 
análise e verificação das propostas de preços e da 
documentação de habilitação, decidiu classificar e 
habilitar as seguintes proponentes:
Nº
Empresa
Valor

1
Betaniamed Comercial Eireli - Epp
105.685,75

2
D-X Industria Comercio Imp E Exp
14.974,25

3
Papelaria A4 Arapoti Ltda
7.350,00
4
Fernando Pereira Eireli Epp
7.000,00
5
C E Carvalho Comercial Me
8.700,00
6
Aguamed Com. de Equip. Hosp. e Odontológicos Ltda 
Me
9.487,00
7
M.M. Capellaro Com. de Prod. Médicos E Odontológicos
7.194,00
Arapoti, em 25 de Agosto de 2020.
Ana Aline Santos Mendes
Pregoeira

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 17/09/2020

Homologando e Adjudicando o procedimento licita-
tório realizado na modalidade de Pregão Eletrônico 
n° 53/2020, as empresas:

Empresa
Valor (R$)

Betaniamed Comercial Eireli - Epp
105.685,75
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EDITORA FOLHA EXTRA LTDA
CNPJ 06.163.583/0001-58

WENCESLAU BRAZ
Fone: (43) 3528-3930
atendimento@folhaextra.com

CURITIBA - MERCONETI
Fone: (41) 3079-4666
ricardo@merconeti.com.br

Jornalista Responsável: JUNIOR ALCEU - MTB/PR 9798
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dos Jornais
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INTERIOR
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www.folhaextra.com

Trav. Felipe Miguel de Carvalho, 33
Centro - Wenceslau Braz - PR

Felipe Corsini
[ COLUNA ]

 O que não te falaram sobre o VIAGRA
Felipe Corsini farmacêutico CRF 24.253

A pílula azul 
que revo-
lucionou a 

vida sexual de homens no 
mundo inteiro foi desco-
berta por acaso, durante a 
fase de testes do seu prin-
cípio ativo, o Cloridrato de 

Sildenafila, como medica-
mento para hipertensão 
arterial e angina (dor no 
peito que indica problema 
cardíaco). O medicamento 
não se revelou eficiente 
para a finalidade original, 
mas seu efeito colateral 

surpreendeu os pesqui-
sadores, os pacientes que 
tomavam o remédio rela-
tavam melhora na ereção 
e, em alguns casos, tinham 
até priapismo (ereção pro-
longada e dolorosa). Depois 
de vários anos de estudos e 

adaptação da dosagem do 
ingrediente ativo, o medi-
camento foi aprovado no 
mundo inteiro e o Viagra 
foi lançado, em 1998, como 
solução para a disfunção 
erétil que, na época, era 
chamada apenas de impo-

tência. Porém, junto com 
a “felicidade” trazida pelo 
remédio veio um medo: 
quais os efeitos colaterais? 

Como o Viagra funciona?

P ara a ereção dar 
certo, o sildenafila, 
o componente do 

Viagra, precisa aumentar o fluxo 
sanguíneo até o pênis, ele favorece 
o relaxamento da musculatura 
lisa dos corpos cavernosos (prin-

cipal estrutura erétil do pênis) 
e a dilatação das artérias que 
levam sangue até eles, facilitando 
a entrada de sangue no pênis e 
consequentemente, favorecendo a 
ereção, para que o medicamento 
seja eficaz, é necessário estímulo 

sexual. Esse mesmo composto, 
embora em menor quantidade, 
também é usado em remédios 
que combatem a hipertensão 
pulmonar.

A s reações adversas 
mais comuns são: 
Cefaleia (dor de 

cabeça), tontura, visão embaçada, 
ondas de calor, rubor (vermelhi-
dão) e náusea. Vale lembrar que 

o uso deste medicamento deve ser 
prescrito por um médico após o 
paciente ser avaliado, a atividade 
sexual aumenta a exigência do 
coração podendo aumentar o risco 
de ataques cardíacos durante o ato 

sexual, por isso os médicos podem 
solicitar uma avaliação da condi-
ção cardiovascular (do coração e 
dos vasos sanguíneos) antes do 
uso, ressalta o farmacêutico

Quais os principais efeitos colaterais e pode tomar por conta própria?

D-X Industria Comercio Imp E Exp
14.974,25

Papelaria A4 Arapoti Ltda
7.350,00

Fernando Pereira Eireli Epp
7.000,00

C E Carvalho Comercial Me
8.700,00

Aguamed Com. de Equip. Hosp. e Odontológicos 
Ltda Me
9.487,00
M.M. Capellaro Com. de Prod. Médicos E Odon-
tológicos
7.194,00
Objeto: Formação de registro de preços para futuras 
e eventuais aquisições de materiais permanentes 
Odontológicos, visando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde.
MARCIO DE CARVALHO MARTINS
PRESIDENTE DO FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO 
Nº 28/2020
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a em-
presa Belisa Comercio e Serviços Ltda, CNPJ nº 
31.479.773/0001-26.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo de Licitação 
na Modalidade Pregão Presencial nº 09/2020, nos 
termos das Leis Federal nº. 10.520/2002 e 8.666/93, 
e suas alterações posteriores.
OBJETO: Fornecimento de Veículo 0km, ano/mo-
delo 20/20, Tipo Furgão Teto Alto, Adaptado para 
Ambulância de Suporte Avançado, destinado ao 
transporte pré-hospitalar de pacientes com risco 
de vida desconhecido, contendo equipamentos 
mínimos para a manutenção da vida, exceto os 
materiais de salvamento, conforme Resolução 
Estadual SESA 644/2020.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para Cobertura 
das despesas, deverão ser utilizados recursos 
provenientes do referido OBJETO com recursos 
conforme Lei Orçamentária nº. 584 de 13 de de-
zembro de 2019.
12 – Departamento Municipal de Saúde
001 – Fundo Municipal de Saúde 
10.301.0021.2144 – Manutenção das Atividades e 
Ações do Serviço Público de Saúde
04043– 4.4.90.52.00.00 – 0 – 0 – 003 – Equipamento 
e Material Permanente
10.305.0021.2080 – Manutenção de Campanhas 
de Combate e Prevenção 
03210– 4.4.90.52.00.00 – 0 – 0 – 497 – Equipamento 
e Material Permanente
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da assinatura 
do contrato.
VALOR: R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito 
mil reais).
DATA DA ASSINATURA: 17/09/2020
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal.
Jundiaí do Sul - PR, 17 de setembro de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PINHALÃO

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 Con-
sultoria Jurídica:
R E S O L V E:
Homologar o resultado da Licitação na modalidade de 
Edital de Pregão Eletrônico nº. 45/2020 de 31/08/2020 
a FAVOR do Proponente:
EDITORA FOLHA EXTRA - ME, CNPJ Nº 
06.163.583/0001-58, pelo valor total de R$ 232.000,00 
(Duzentos e trinta e dois mil reais).
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
      Em 
14 de setembro de 2020.
       
SERGIO INÁCIO RODRIGUES    
                   Prefeito 
Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 01/2020 - Contrato Nº: 72/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: DIVA MACHADO VANZELLI 
97708950910
Valor............: 259,18 (duzentos e cinquenta e nove 
reais e dezoito centavos)
Vigência.......: Início: 17/09/2020 Término: 23/12/2020
Licitação......: Dispensa de Licitação p/ Compras e 
Serviços Nº.: 29/2020
Recursos.....: Dotação: 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 
(557)
Objeto..........: Fica aumentada a quantidade do con-
trato em 50%, com
fulcro no Art. 4º I, da Lei Federal Nº 13.979/2020, 
sofrendo um aumento de
R$ 259,17 (duzentos e cinquenta e nove reais e 
dezessete centavos).
Fica prorrogado o prazo de vigência do presente 
contrato, passando de 23
de setembro de 2020 para 23 de dezembro de 2020, 
ficando então alterada
a cláusula segunda do referido contrato.
Pinhalão, 17 de Setembro de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 116/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: MARIA LETICIA DE OLIVEIRA BIAN-
CHINI
Valor............: 6.414,58 (seis mil quatrocentos e qua-
torze reais e cinquenta
e oito centavos)
Vigência.......: Início: 17/09/2020 Término: 17/09/2020
Licitação......: Inexigibilidade de Licitação Nº.: 13/2020
Recursos.....: Dotação: 2.026.3.3.90.32.00.00.00.00 
(113)
Objeto..........: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
AQUISIÇÃO DE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 117/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: JOSÉ CLAUDINEI DA SILVEIRA
Valor............: 3.896,53 (três mil oitocentos e noventa 
e seis reais e
cinqüenta e três centavos)
Vigência.......: Início: 17/09/2020 Término: 17/09/2021
Licitação......: Inexigibilidade de Licitação Nº.: 13/2020
Recursos.....: Dotação: 2.026.3.3.90.32.00.00.00.00 
(113) 
Objeto..........: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FA-
MILIAR PARA AS
ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO.
Pinhalão, 17 de Setembro de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 118/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: GABRIEL APARECIDO NOGUEIRA 
DA SILVEIRA
Valor............: 3.896,53 (três mil oitocentos e noventa 
e seis reais e
cinqüenta e três centavos)
Vigência.......: Início: 17/09/2020 Término: 17/09/2021
Licitação......: Inexigibilidade de Licitação Nº.: 13/2020
Recursos.....: Dotação: 2.026.3.3.90.32.00.00.00.00 
(113) 
Objeto..........: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FA-
MILIAR PARA AS
ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO.
Pinhalão, 17 de Setembro de 2020

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais
RESOLVE:
Homologar a Inexigibilidade de Licitação / Chamamen-
to Público n° 13/2020 a favor do proponente: 
GABRIEL APARECIDO NOGUEIRA DA SILVEIRA, 
inscrito no Registro Geral sob n° 13.646.662--3 e no 
Cadastro de Pessoas Físicas sob n° 104.729.149-52, 
da cidade de PINHALÃO/PR, credenciando-se para 
fornecer os itens n° 01, 02, 05, 07, 10, 12, 13, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 22 e 27 do processo. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
Em 17 de setembro de 2020.
SERGIO INACIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FA-
MILIAR PARA AS
ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO.
Pinhalão, 17 de Setembro de 2020
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Governo anuncia investimentos em 
infraestrutura e obras na PR-092 
devem começar no ano que vem

[MODERNIZAÇÃO]

Região também deve ser contemplada com programa de recuperação e melhorias de estradas rurais para escoamento da safra

O governador Carlos Massa 
Ratinho Junior anunciou 
nesta quarta-feira (16) 
um programa de obras de 
infraestrutura que soma 
R$ 4 bilhões. Os projetos 
envolvem melhorias e 
modernização de rodovias, 
estradas rurais em todas as 
regiões do Paraná, além de 
um grande investimento 
no Litoral do Estado e na 
segurança pública. Dentre 
as rodovias citadas pelo 
governador, está a PR-092 
no Norte Pioneiro. 
Segundo Ratinho Junior, 
parte dos novos projetos 
foi viabilizada com o finan-
ciamento de R$ 1,6 bilhão, 
recentemente captado pelo 
Governo do Estado junto ao 
Banco do Brasil e a Caixa 
Econômica Federal. Cha-
mado Paraná em Obras, o 
programa conta também 
com valores do Tesouro 
do Estado, acordos de 
leniência e parcerias com 
a Itaipu, além de ações 
estratégicas com recursos 

do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID).
“Assumimos o compro-
misso de planejar o Estado 
e fazer do Paraná uma cen-
tral logística da América do 
Sul. É um planejamento a 
médio e longo prazos que 
demanda muito investi-
mento público e privado”, 
disse o governador. 
Os detalhes de cada ação 
foram apresentados pelo 
governador em uma cole-
tiva de Imprensa no Palácio 
Iguaçu. Ratinho Junior 
ressaltou que as obras 
estão prontas para serem 
licitadas e a expectativa da 
gestão é que comecem até o 
início do ano que vem. Ele 
ressaltou que o conjunto 
de ações é resultado de um 
amplo planejamento ini-
ciado em 2019 e da criação 
do Banco de Projetos.
“Assumimos o compro-
misso de planejar o Estado 
e fazer do Paraná uma cen-
tral logística da América do 
Sul. É um planejamento a 

médio e longo prazos que 
demanda muito investi-
mento público e privado”, 
disse. “Estamos fazendo a 
nossa parte em cima deste 
planejamento, para que as 
obras saiam do papel no 
menor tempo possível”, 
explicou Ratinho Junior. 
“Um estado ou o país só 
se desenvolvem com uma 
infraestrutura robusta”, 
ressaltou o governador.
O governador destacou que 
o Paraná precisava de um 
grande investimento para 
modernizar a infraestru-
tura. “Temos rodovias das 
décadas de 1970 e 1980 que 
estão sendo usadas hoje, 
são de uma época em que 
o tráfego e mesmo o tama-
nho dos caminhões eram 
muito menores”, salien-
tou. “Muitas rodovias do 
Paraná se tornaram perigo-
sas, porque não houve um 
aumento na capacidade de 
carga ou uma preocupação 
com a segurança”.

Os investimentos 
serão realizados em várias 
regiões do estado, inclu-
sive, na rodovia PR-092 
que corta o Norte Pioneiro 
e é um importante ramal 
de ligação com o estado de 
São Paulo e Mato Grosso 
ao porto de Paranaguá 
para o escoamento das 
safras. 
O programa inclui a 
ampliação da capacidade 
de três movimentadas 

rodovias que não estão 
incluídas nos programas 
de concessão do Estado, 
melhorando a trafega-
bilidade e a segurança 
das estradas. Serão cons-
truídos 560 quilômetros 
de terceiras faixas na 
PR-280, que corta todo o 
Sudoeste; na PR-323, entre 
Maringá e Umuarama, no 
Noroeste; e a  PR-092 no 
Norte Pioneiro.

[OBRAS]

Outro projeto logístico 
prioritário é nas estra-
das rurais, que escoam a 
forte produção agrícola 
do Paraná. No planeja-
mento do Governo do 
Estado, consta a pavimen-
tação de 4.163 quilômetros 
dessas vias, atendendo 
2.392 comunidades e 73.165 
famílias de 367 municípios 
do Paraná.
A primeira fase deste 

projeto será custeada por 
este financiamento, com 
a destinação de R$ 126 
milhões para pavimen-
tar 400 quilômetros de 
estradas rurais em todo o 
Paraná. Os trechos ainda 
não foram definidos, mas 
contemplam todas as 23 
Regionais da Secretaria 
de Estado da Agricultura 
e do Abastecimento.

[ESTRADAS RURAIS]
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Quem comentar meu 
casal vai tomar carrinho
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É BOM PRA 
ECONOMIA 
DO ESTADO.

É BOM 
PRA SUA
ECONOMIA.f e i t o n o p a r a n a . p r.g o v. b ra c e s s e

COMPRE 
O QUE É 
DAQUI.

VOCÊ 
COMPRA 

E TODO O 
ESTADO SAI 

GANHANDO.

Movimenta 
a economia.

Mais  
empregos 
aparecem.

Os negócios  
locais se  
fortalecem.

Mais pessoas  
têm renda.

Obras na PR-092 
devem começar 
no ano que vem

[MODERNIZAÇÃO]

Projeto institui o 
Circuito Cicloturístico 
Rota Norte Pioneiro

[TURISMO]

Região também deve ser contemplada com 
programa de recuperação e melhorias de 
estradas rurais para escoamento da safra


