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internet,
folha
extra.com

ACESSE-ME

Vitão confessa 
“marketing” no início de 
relação com Luísa Sonza

Foi marketing, sim. Usamos 
muito isso a nosso favor

Jovem é executado 
com vários tiros no 
Norte Pioneiro

[VIOLÊNCIA]
Taxista e dois 
adolescentes são 
detidos com 10 kg de 
maconha na BR-369

[TRÁFICO]
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Sebrae lança programa digital para capacitar 
pequenas empresas do turismo no Norte Pioneiro
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Além de preparar os empresários para adotarem condutas seguras na retomada, 
objetivo é impulsionar a jornada de experiência do cliente

Além de preparar os empresários para adotarem 
condutas seguras na retomada, objetivo é 
impulsionar a jornada de experiência do cliente

Uma jornada de capa-
citações gratuita e focada 
em preparar empresas do 
setor de turismo para a 
retomada das atividades 
de forma segura e rentá-
vel. O Programa Turismo 
Norte Pioneiro será lan-
çado pelo Sebrae/PR na 
próxima terça-feira (29), 
às 19 horas, para produ-
tores rurais, empresas de 
alimentação fora do lar, 
transporte, hospedagem, 
eventos, agências de via-
gens e serviços turísticos. 
As inscrições estão abertas 
e podem ser feitas aqui. As 
atividades serão realizadas 
entre os meses de outubro 
e novembro.
O norte pioneiro é consi-
derado uma das 14 regiões 
turísticas do Paraná. 
Segundo informações da 
Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Susten-
tável e do Turismo (Sedest), 
entre os atrativos estão 
a Represa de Chavantes, 
conhecida como Angra 
Doce, em Ribeirão Claro, 
que apresenta potencial 
para o turismo náutico e de 
aventura. O Rio das Cinzas, 

em Tomazina, é outro 
destaque, assim como o 
Parque da Mina Velha, em 
Ibaiti, com antigas minas 
de carvão.
O patrimônio cultural da 
região é representado por 
edifi cações religiosas, que 
integram a Rota do Rosá-
rio, como a Festa de Bom 
Jesus da Cana Verde, em 
Siqueira Campos, as pin-
turas de Eugênio Sigaud 
da Catedral Diocesana de 
Jacarezinho e o Santuário 
de São Miguel Arcanjo, 
em Bandeirantes, onde 
uma vinícola produz vinho 
canônico. As característi-
cas produtivas e naturais 
do norte pioneiro atraem 
atividades de turismo rural 
e lazer, com visitas a anti-
gas fazendas produtoras 
de café, que fazem parte 
do roteiro da Rota do Café.
A consultora do Sebrae/
PR, Camila Eduarda dos 
Santos, explica que no lan-
çamento do programa, com 
palestra sobre “O turismo 
em tempos de Covid-19”, a 
instituição vai apresentar 
informações sobre o cená-
rio atual do setor turístico 

na pandemia, cuidados 
que precisam ser tomados 
para o retorno das ativida-
des e quais oportunidades 
podem ser trabalhadas 
para atrair turistas para o 
norte pioneiro, movimen-
tar o comércio e toda a 
economia da região.
Segundo Camila, a jornada 
digital será dividida em 
duas partes e trabalhará 
a conduta segura para 
as atividades turísticas 
e também o impulsiona-
mento dos negócios. As 
empresas interessadas vão 
conhecer os protocolos de 
prevenção da Covid-19 para 
proteção de colaboradores 
e clientes. Na sequência, 
participarão de cinco ofi -
cinas focadas na melhoria 
da jornada de experiência 
do turista. O programa 
prevê, ainda, duas horas de 
consultorias individuais. 
Ao todo, serão 16 horas de 
capacitação.
“Mais do que estar no digi-
tal, qual será o diferencial 
da empresa do setor de 
turismo?”, questiona a 
consultora, que acrescenta 
que o treinamento vai 

ajudar os empresários a 
entregarem uma proposta 
de valor capaz de atender 
as necessidades do perfi l 
dos clientes, usando fer-
ramentas corretas para 
entregar uma experiência 
“encantadora”. “Com esse 
programa queremos for-
talecer o norte pioneiro 
como potencial turístico no 
Paraná e Brasil”, afi rma.
São parceiros do programa 
a Associação Turística do 
Norte Pioneiro do Paraná 
(Atunorpi), Coordenadoria 
das Associações Comer-
ciais e Empresariais do 
Norte Pioneiro (Cace-
norpi), Ponto de Atendi-
mento ao Empreendedor de 
Andirá e Salas do Empreen-
dedor do norte pioneiro.
A Atunorpi vai assessorar 
as empresas inscritas na 
jornada digital a validar 
a inscrição no Cadastur, 
o Sistema Nacional de 
Cadastro dos Prestadores 
de Serviços Turísticos, que 
visa ordenar, formalizar 
e legalizar os prestadores 
de serviços turísticos no 
Brasil.
O presidente da Atunorpi, 

Welington Trautwein Ber-
gamaschi, diz que a maio-
ria das empresas do setor 
buscou se adaptar durante 
a pandemia para manter os 
empreendimentos ativos e 
oferecer aos consumidores 
a melhor experiência possí-
vel para o momento. “Mas 
é importante se atualizar, 
estar alinhado ao mercado 
e, principalmente, validar 
os procedimentos para for-
talecer o turismo no norte 
pioneiro do Paraná”, opina.
Para o presidente da Cace-
norpi, Gilson Morais, a 
capacitação é um “pre-
sente”, já que os comercian-
tes têm enfrentado muitos 
desafi os em meio à pande-
mia. “A ideia da jornada é 
fortalecer as empresas do 
turismo, como bares, res-
taurantes, hotéis e atrair 
mais turistas para a região. 
Isso vai aquecer o comércio 
local, que também precisa 
oferecer um atendimento 
diferenciado para esses 
clientes”, pondera.

Da Assessoria
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Morro do Gavião, um dos pontos 
turísticos mais visitados da região 

fica situado em Ribeirão Claro
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Projeto de lei fortalece criação do Circuito 
Cicloturístico do Norte Pioneiro

[TURISMO]

O deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSB) 
destacou nesta quarta-
-feira (23) que o projeto 
de lei 256/2019 que regu-
lamenta a atividade do 
cicloturismo no Paraná, 
vai fortalecer a criação 

do circuito cicloturístico 
do Norte Pioneiro.  Nesta 
quarta-feira, em segunda 
discussão, foi apresentada 
uma emenda ao projeto do 
deputado Goura (PDT) que 
retornou à CCJ (Comissão 
de Constituição e Justiça) 

e será votado na próxima 
segunda-feira (28) aos deba-
tes.Romanelli apresentou 
outra proposta juntamente 
com o deputado Goura , 
que incentiva a prática 
esportiva e o ecoturismo na 
região do Norte Pioneiro.

Vinte cidades vão integrar o 
Circuito Cicloturístico Rota 
Norte Pioneiro: Andirá, 
Bandeirantes, Cambará, 
Carlópolis, Congonhinhas, 
Cornélio Procópio, Ibaiti, 
Itambaracá, Jacarezinho, 
Joaquim Távora, Nova 

Fátima, Ribeirão Claro, 
Ribeirão do Pinhal, Santa 
Mariana, Santo Antônio da 
Platina, Santo Antônio do 
Paraíso, São Jerônimo da 
Serra, Siqueira Campos, 
Tomazina e Wenceslau 
Braz.

ALEP

O cicloturismo utiliza 
a bicicleta não somente 
como meio de transporte, 
mas como uma parceira de 
viagem. Em seis pontos, a 
proposta objetiva desde o 
incentivo ao uso da bici-
cleta e ao turismo ecológico 
até o desenvolvimento dos 
arranjos produtivos locais 
e a movimentação da eco-
nomia regional.
“Com a implantação de 

circuitos cicloturísticos, 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 moradores”, 
disse Romanelli.
Romanelli adianta que, no 

caso do Norte Pioneiro, as 
prefeituras poderão defi-
nir, dentro dos limites do 
respectivo município, o tra-
çado da rota que fará parte 
do circuito cicloturístico. 
“Dessa forma, uma cidade 
poderá, de forma integrada 
com as rotas das cidades 
vizinhas, mapear e divul-
gar os atrativos e produtos 
turísticos da região”, disse.
“Vai disponibilizar ainda 

informações e oferecer 
matérias das rotas, atra-
tivos e produtos turísti-
cos em meios de comuni-
cação físicos e virtuais, 
como mapas, cartilhas, 
certificados, passaportes, 
sites e aplicativos e ainda 
formar consórcios para a 
implantação, administra-
ção, manutenção e gestão 
dos circuitos”, completou.
Com a criação da Lei do 

Cicloturismo,  af ir ma 
Romanelli, o Paraná vai dar 
mais um passo importante 
no incentivo à mobilidade, 
na promoção da saúde e 
bem estar da população, 
que poderá aliar a prática 
esportiva à oportunidade 
de conhecer o potencial 
turístico do Estado, além 
de incentivar a economia 
regional.

[INCENTIVO]

19Editais FOLHA EXTRA sexta-feira, 25 de setembro de 2020 - Edição 2394

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 125/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: A H DA S MORAES
Valor............: 24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocen-
tos reais)
Vigência.......: Início: 24/09/2020 Término: 24/09/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 46/2020
Recursos.....: Dotação: 2.030.3.3.90.30.00.00.00.00 
(253),
2 . 0 2 5 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 2 7 0 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (285),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 2 8 6 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (288),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 2 9 0 ) , 
2.069.3.3.90.30.00.00.00.00 (308),
2 . 0 3 3 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 3 1 2 ) , 
2.025.3.3.90.30.00.00.00.00 (506),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 11 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (512),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 1 4 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (517),
2.033.3.3.90.30.00.00.00.00 (524)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE TONERS COMPATÍ-

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINIS-
TRATIVO Nº 44/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO E A 
JULIANA OLIVEIRA DE PAULA 06279369979, CNPJ 
Nº 22.648.884/0001-28, PREGÃO PRESENCIAL Nº 
19/2017, PROCESSO Nº 38/2017.
  
O MUNICÍPIO DE PINHALAO, pessoa jurídica de 
Direito Público Interno, com sede à Rua Domingos 
Calixto, nº 483, Centro, nesta cidade de Pinhalão, 
Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
76.167.717/0001-94, representado neste ato pelo seu 
Prefeito Municipal, Sergio Inácio Rodrigues, brasileiro, 
residente e domiciliado neste Município, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 4.318.328-1, inscrito no 
CPF/MF sob n.º 497.805.819-87, doravante denomi-
nado CONTRATANTE e do outro lado, a empresa, 
JULIANA OLIVEIRA DE PAULA 06279369979 - pessoa 

VEIS PARA AS
IMPRESSORAS XEROX PHASER 3260, LEXMARK 
MX310DN, HP
CP1515N, BROTHER DCP 8157DN E HP LASERJET 
PRO M227FDW
PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE.
Pinhalão, 24 de Setembro de 2020

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 
22.648.884/0001-28 com sede à Rua Aboud Kalil Nº 
07 na cidade de Pinhalão, CEP 84925-000 Estado do 
Paraná, neste ato representada por Juliana Oliveira 
de Paula brasileira, portadora da Cédula de Identi-
dade RG nº 10.073.035-9 SSP-PR, inscrito no CPF/
MF sob o nº 062.793.669-78 doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Contratação de firma para ministração de curso de 
manicure, pedicura e cabeleireiro visando a profissio-
nalização e geração de renda destinado as mulheres 
do programa bolsa família e adolescentes do serviço 
de convivência e fortalecimento de vínculos, celebrado 
em 08 de maio de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORO
Para dirimir as questões oriundas do presente ins-
trumento, é competente a comarca de Tomazina/PR.

E por estarem de acordo com todas as condições e 
termos aqui explicitados, assinam as partes o presente 
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Pinhalão, 24 de setembro de 2020.

SERGIO INÁCIO RODRIGUES

SALTO DO ITARARÉ
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[VIRALIZOU]

Vereadores protagonizam confusão durante Audiência 
Pública na Câmara de São José da Boa Vista

Presidente da casa arremessou contra o chão o aparelho celular de um dos 
vereadores e vídeo viralizou nas redes sociais

U m a  Au d i ê n c i a 
Pública realizada na 
Câmara de Vereadores de 
São José da Boa Vista e 

que tinha como objetivo 
discutir o valor dos salários 
dos servidores públicos 
para o período de 2021 a 

2024, terminou em con-
fusão na noite da última 
segunda-feira (21) após o 
presidente da casa jogar 

no chão o celular de um 
dos vereadores. No vídeo, 
é possível observar que o 
clima estava tenso quando 
Neuri José dos Santos, res-
ponsável pela contabilidade 
da prefeitura, falava na 
sessão. Em dado momento, 
o vereador Jovane de Oli-
veira se aproxima com o 
celular, aparentemente 
filmando, do vereador Val-
demir Thomaz de Aquino 
e acaba tendo o aparelho 
tomado pelo presidente 
casa que, em seguida, arre-
messa o celular no chão. 
Segundo publicado pelo 
portal Banda B, Neuri 
havia criticado a apro-
vação de alguns projetos 
que teriam acontecido “na 
calada da noite”, enquanto 
o vereador Jovane apoiava 

o discurso e fazia cobrança 
de explicações ao vereador 
Valdemir sobre as votações.  
Em nota, a assessoria da 
Câmara de Vereadores 
informou que a atitude de 
Neri, responsável pela con-
tabilidade da prefeitura, é 
questionável e tem cará-
ter eleitoreiro. Ainda de 
acordo com o documento, a 
Câmara nega que projetos 
tenham sido aprovados “na 
calada da noite” e que os 
mesmos foram aprovados 
por todos os parlamentares 
com placar de sete a zero. 
O texto ainda reconhece 
que o presidente da Casa de 
Leis assumiu ter tomado e 
jogado o celular e que o fez 
por estar sendo filmado e 
criticado, sentindo-se então 
desacatado.

Da Redação

[MAIS CARO]

“É um tapa na cara atrás de outro”, dispara Romanelli 
sobre a volta das tarifas cheias do pedágio

“É um tapa atrás 
do outro na nossa cara, 
uma zombaria”, reagiu 
o deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) sobre  o 
retorno das tarifas cheias 
do pedágio nas rodovias 
do anel de integração. 
Os valores cobrados pela 
Econorte, Ecovia e Ecoca-
taratas foram reduzidos em 
30% no fim do ano passado 
como resultado de acordos 
de leniência assinados 
com o Ministério Público 
Federal (MPF) a título de 
reparação de danos. Esse 
prazo se encerra nas pró-

ximas semanas. 
“É um absurdo. Quem vai 
pagar a conta mais uma vez 
são os paranaenses. Tenho 
alertado e criticado a falta 
de transparência nesses 
acordos de leniência. É 
evidente que o prejuízo à 
economia é muito maior, 
são duas décadas lesando 
os usuários de rodovias 
e impactando em toda 
a cadeia produtiva. Os 
valores devolvidos são 
irrisórios perto do volume 
desviado”, disse Romanelli.
O deputado reafirmou que 
os acordos de leniência 

foram em todos os aspectos 
benéficos às concessioná-
rias que esperam, dessa 
forma, se respaldar para 
participar das novas lici-
tações. “As multas foram 
irrisórias em relação a tudo 
o que as empresas já arre-
cadaram; as obras estão 
aquém do que o Paraná 
precisa e, talvez a maior 
generosidade, as conces-
sionárias asseguraram um 
salvo-conduto para partici-
par das próximas licitações 
de pedágio no Estado”.

ALEP
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 122/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO 
INFORMATICA EIRELI
Valor............: 8.000,00 (oito mil reais)
Vigência.......: Início: 24/09/2020 Término: 24/09/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 46/2020
Recursos.....: Dotação: 2.030.3.3.90.30.00.00.00.00 
(253),
2 . 0 2 5 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 2 7 0 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (285),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 2 8 6 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (288),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 2 9 0 ) , 
2.069.3.3.90.30.00.00.00.00 (308),
2 . 0 3 3 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 3 1 2 ) , 
2.025.3.3.90.30.00.00.00.00 (506),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 11 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (512),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 1 4 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (517),
2.033.3.3.90.30.00.00.00.00 (524)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE TONERS COMPATÍ-
VEIS PARA AS
IMPRESSORAS XEROX PHASER 3260, LEXMARK 
MX310DN, HP
CP1515N, BROTHER DCP 8157DN E HP LASERJET 
PRO M227FDW
PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE.
Pinhalão, 24 de Setembro de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 123/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: J MARTINS COMERCIO DE SUPRI-
MENTOS DE
INFORMATICA E
Valor............: 8.598,00 (oito mil quinhentos e noventa 
e oito reais)
Vigência.......: Início: 24/09/2020 Término: 24/09/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 46/2020
Recursos.....: Dotação: 2.030.3.3.90.30.00.00.00.00 
(253),
2 . 0 2 5 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 2 7 0 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (285),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 2 8 6 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (288),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 2 9 0 ) , 
2.069.3.3.90.30.00.00.00.00 (308),
2 . 0 3 3 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 3 1 2 ) , 
2.025.3.3.90.30.00.00.00.00 (506),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 1 1 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (512),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 1 4 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (517),
2.033.3.3.90.30.00.00.00.00 (524)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE TONERS COMPATÍVEIS 
PARA AS
IMPRESSORAS XEROX PHASER 3260, LEXMARK 
MX310DN, HP
CP1515N, BROTHER DCP 8157DN E HP LASERJET PRO 
M227FDW
PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Pinhalão, 24 de Setembro de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 124/2020

Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: LSF COMERCIO E SERVICOS DE 
IMPRESSAO EIRELI
Valor............: 18.600,00 (dezoito mil seiscentos reais)
Vigência.......: Início: 24/09/2020 Término: 24/09/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 46/2020
Recursos.....: Dotação: 2.030.3.3.90.30.00.00.00.00 
(253),
2 . 0 2 5 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 2 7 0 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (285),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 2 8 6 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (288),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 2 9 0 ) , 
2.069.3.3.90.30.00.00.00.00 (308),
2 . 0 3 3 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 3 1 2 ) , 
2.025.3.3.90.30.00.00.00.00 (506),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 11 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (512),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 1 4 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (517),
2.033.3.3.90.30.00.00.00.00 (524)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE TONERS COMPATÍ-
VEIS PARA AS
IMPRESSORAS XEROX PHASER 3260, LEXMARK 
MX310DN, HP
CP1515N, BROTHER DCP 8157DN E HP LASERJET 
PRO M227FDW
PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE.
Pinhalão, 24 de Setembro de 2020
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[ASSENTAMENTOS]
Incra realiza entrega dos 

contratos de concessão de uso a 
famílias de municípios da região
Em todo Paraná ação acontece em 39 municípios, 

incluindo Congonhinhas, Jundiaí do Sul, São Jerônimo 
da Serra e Wenceslau Braz no Norte Pioneiro

Da Assessoria

O Incra no Paraná 
inicia, a partir de 23 de 
setembro (quarta-feira), 
a entrega de 497 Contra-
tos de Concessão de Uso 
(CCU) em assentamentos 
do estado. Ao todo, são 39 
municípios atendidos com 
a medida, em 50 áreas de 
reforma agrária. A assina-
tura dos documentos foi 
finalizada na sede da supe-
rintendência regional, na 
capital paranaense, e os 
documentos já estão dis-
poníveis aos beneficiários.
“Se o assentado preferir, 
em vez de se deslocar até 
Curitiba, os contratos 
podem ser enviados dire-
tamente aos assentamen-
tos”, explica o superinten-
dente regional do Incra/
PR, Robson Luís Bastos. 
A autarquia deverá entrar 
em contato com as pre-
feituras municipais para 
operacionalizar a entrega 
dos documentos.
Em razão da situação de 

Emergência em Saúde 
Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) em 
decorrência da pandemia 
de covid-19, com ban-
deira laranja na capital 
do estado, o atendimento 
presencial na sede do 
instituto está restrito ao 
horário das 9h às 15h. 
O atendimento remoto 
é realizado por meio do 
endereço eletrônico  ser-
vico.assentamentos@cta.
incra.gov.br.
“O CCU é um documento 
que transfere o imóvel 
rural ao beneficiário da 
reforma agrária em cará-
ter provisório. No entanto, 
assegura aos assentados o 
acesso a terra, aos crédi-
tos disponibilizados pelo 
Incra e a outros progra-
mas do governo federal 
de apoio à agricultura 
familiar”, explica Bastos.
Gratuito,  o contrato 
contém cláusulas indi-
cando os direitos e as obri-

gações a serem observados 
pelos assentados. Para ter 
direito ao Título de Domí-
nio (TD), o qual transfere 
os lotes em caráter defini-
tivo, é necessário o aten-
dimento aos requisitos 
do CCU e a comprovação 
de que os agricultores 
tenham condições de cul-
tivar a terra e pagar por 
ela. Tem direito ao CCU 
todo cidadão brasileiro 
que tenha seu nome homo-
logado como beneficiário 
do Programa Nacional de 
Reforma Agrária (PNRA), 
após o devido processo de 
seleção ou regularização.
Na região do Norte Pio-
neiro,serão contempladas 
famílias dos municípios de 
Congonhiinhas no bairro 
Carlos Lamarca, Jundiaí 
do Sul no bairro Matida, 
São Jerônimo da Serra 
nos bairros Sol Nascente 
e Palmares, e em Wen-
ceslau Braz na vila Santa 
Madalena. 

GUTO E GUEDES EM BRASÍLIA

O secretário-chefe da Casa Civil, deputado Guto 
Silva (PSD), se encontrou hoje com o ministro 
Paulo Guedes (Economia) e o líder do governo Bol-
sonaro, deputado Ricardo Barros (PP), em Brasília. 
Os três trataram de recursos para o Paraná e de 
uma remodelação do pacto federativo. “A pedido 
do governador Ratinho Júnior, estamos intensifi-
cando as agendas em Brasília para estreitarmos 
as relações com o governo federal, que está sendo 
um grande parceiro do Paraná”, disse Guto Silva. 
O chefe da Casa Civil cumpriu agenda ainda no 
Ministério da Saúde, Anvisa e Embaixada da Rússia 
para dar encaminhamento ao processo de liberação 
dos testes clínicos e produção da vacina russa no 
Brasil pelo Tecpar.

ISS

O deputado Rubens Bueno (CDN) destacou a 
sanção sem vetos,  do projeto que regulamenta a 
mudança no recolhimento do ISS.  Essa comemora-
ção tem como principal motivo o fato do deputado 
vir lutando há uma década pela aprovação dessa 
importante lei, que entrará em vigor em 2021 e 
redistribuirá um  total estimado em R$ 6 bilhões.    

MULHERES ELEITAS

O MDB Mulher lançou  o projeto "+Mulheres Elei-
tas" para fortalecer as candidaturas femininas e 
aumentar a representatividade nos legislativos 
e executivos municipais nas eleições deste ano. 
"No Paraná, estamos fazendo o levantamento das 
candidaturas, mas observamos o aumento da parti-
cipação de mulheres como candidatas à vereadora 
e à prefeita", disse a vereadora Noemia Rocha, 
presidente estadual do MDB Mulher, e candidata 
à reeleição em Curitiba.

"VÁ TRANQUILO"
O candidato a prefeito de Curitiba, João Arruda 
(MDB), questiona o receio do atual prefeito Rafael 
Greca (DEM) que decidiu não participar do debate 
da Band no próximo 1º de outubro (quinta-feira).  
"Sem sordidez, não sei qual é o medo. Greca, vamos 
discutir Curitiba, políticas de inclusão de pessoas 
com deficiência, veículos de plataforma baixa, 
integração real de espaços de esportes e verdes 
nos bairros. Vá tranquilo", disse.

CONTRADITÓRIO

Partidos políticos integrados por mentirosos com-
pulsivos são a maioria dos parceiros da Justiça 
Eleitoral no site “Desinformação”, de combate às 
“fake news”. O DEM de Rodrigo Maia, personagem 
da Lava Jato, o PTB de Roberto Jefferson, estrela 
do mensalão, o PSC do Pastor Everaldo, preso 
mês passado, e o PP do petrolão estão entre os que 
ajudarão a definir o que é falso ou verdadeiro, na 
disputa eleitoral.
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[ASSENTAMENTOS]

Paraná é o segundo estado 
com o menor número de 

casos e óbitos de Covid-19
De acordo com o diretor-geral da Saúde, o Paraná está há 

cerca de 70 dias com estabilidade no número de casos

O Paraná fica 
atrás apenas de 
Minas Gerais entre 
os estados brasileiros 
com o menor número 
de casos e de óbitos 
pela Covid-19 por 
100 mil habitantes. A 
taxa de incidência da 
doença na população 
paranaense foi de 
1.477,4 casos por 100 
mil habitantes, com 
37,1 mortes a cada 
100 mil, mostram os 
dados mais recentes 
do Painel Coronaví-
rus, do Ministério da 
Saúde, divulgados na 
noite de quarta-feira 
(23).
Os valores ficam 
bem abaixo da média 
nacional. No Brasil, 
o índice de incidên-
cia é de 2.200,8/100 
mil, e a taxa morta-
lidade, 66,1 por 100 

mil habitantes. O 
Paraná também tem 
a melhor posição no 
Sul, região com os 
menores índices de 
incidência e óbito 
pela Covid-19. A 
média regional é de 
1.859 casos/100 mil 
e 38,2 óbitos/100 mil. 
No Rio Grande do 
Sul, que tem uma 
população equiva-
lente à do Paraná, a 
média de casos é de 
1.577,1/100 mil e a de 
óbitos é 39,7/100 mil. 
Em Santa Catarina, 
a taxa de incidência 
é de 2915,6/100 mil 
e a de mortalidade é 
37,5/100 mil.
A taxa de mortalidade 
do Distrito Federal, 
que é a maior do País, 
é de 104,4 óbitos/100 
m i l  h a b i t a n t e s , 
seguido do Rio de 

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N° 036/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ, 
PR, no uso de suas atribuições legais e em conformi-
dade a Lei nº 8.666/93, art. 49, CONSIDERANDO que 
em razão da necessidade de sanar falhas encontra-
das na especificação do objeto: que gerou o certame 
em referência, proporcionando divergências entre o 
objeto do plano de trabalho e com vistas a refazer as 
informações necessárias a uma aquisição satisfatória 
numa próxima licitação, RESOLVE ANULAR o Pro-
cesso Licitatório nº 060/2020, consequentemente, a 
modalidade Pregão Presencial nº 036/2020, cujo objeto 
é AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSO-
RAS PARA OS SETORES DA MUNICIPALIDADE.

PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRONICO N° 041/2020

Encontra-se reaberto na Prefeitura Municipal de Salto 
do Itararé, Estado do Paraná, o PREGÃO ELETRO-
NICO N° 041/2020. Tipo MENOR PREÇO, que trata 
da AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRES-
SORAS PARA OS SETORES DA MUNICIPALIDA-
DE, conforme especificado no anexo I do edital. O 
credenciamento dos representantes das empresas 
interessadas será no dia 08/10/2020, 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 08/10/2020, 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 en-
dereço acima ou telefone (43) 3579-1607.

PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2020
(PMWB) - 1ª REPETIÇÃO-PARTICIPAÇÃO – AMPLA
CONCORRÊNCIA O MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ, ESTADO
DO PARANÁ, torna público para conhecimento de quantos possam
interessar que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob o regime de
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a possível aquisição e
instalação, através de empresa especializada, de 01 (um) motor
novo, original, completo e peças genuínas complementares, para
um veículo tipo ambulância marca e modelo Renault Master 2.3,
de placas AZP-3638, ano/modelo 2015/2016, afim de atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no
enfrentamento a COVID-19, com base na lei nº 13.979/2020,
conforme descrição no Edital de Pregão Eletrônico nº 054/2020
(PMWB) e seus anexos. INFORMAÇÕES: - Recebimento das
propostas: A partir 09hs:00min do dia 28/09/2020 até as
08hs:59min do dia 05/10/2020. - Data e horário de abertura:
05/10/2020 - das 09hs:00min às 09hs:30min. - Data e horário do
início da sessão de disputa: 05/10/2020 - a partir das 09hs:31min.
- Meio de utilização de recursos de tecnologia da informação -
INTERNET, no endereço eletrônico: www.bll.org.br "Acesso
Identificado", licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO. A
pasta técnica, com o inteiro teor do Edital, poderá ser examinada no
endereço supramencionado a partir do dia 28 de Setembro de 2020,
nos endereços eletrônicos: www.bll.org.br e
www.wenceslaubraz.pr.gov.br. Wenceslau Braz – PR, 24 de
Setembro de 2020.Fábio Antonio Batista da Rosa-Pregoeiro
Substituto Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO Nº
057/2020 (PMWB) – REGISTRO DE PREÇOS-
PARTICIPAÇÃO – AMPLA CONCORRÊNCIA COM COTA
RESERVA DE 25% PARA ME/EPP – LEI Nº 147/2014
O MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ, ESTADO DO
PARANÁ, torna público para conhecimento de quantos
possam interessar que fará realizar licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS,
sob o regime de MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a
possível aquisição de notebooks, para utilização da rede
pública municipal de ensino, através do Plano de Ações
Articuladas - PAR, pela Secretaria Municipal de Educação,
conforme descrição no Edital de Pregão Eletrônico nº
057/2020 (PMWB) – Registro de Preços e seus anexos.
INFORMAÇÕES: - Recebimento das propostas: A partir
09hs:00min do dia 29/09/2020 até as 08hs:59min do dia
15/10/2020. - Data e horário de abertura: 15/10/2020 - das
09hs:00min às 09hs:30min. - Data e horário do início da
sessão de disputa: 15/10/2020 - a partir das 09hs:31min.
- Meio de utilização de recursos de tecnologia da informação
- INTERNET, no endereço eletrônico: www.bll.org.br
"Acesso Identificado", licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO.A pasta técnica, com o inteiro teor do Edital,
poderá ser examinada no endereço supramencionado a partir
do dia 29 de Setembro de 2020, nos endereços eletrônicos:
www.bll.org.br e ww.wenceslaubraz.pr.gov.br.Wenceslau
Braz – PR, 24 de Setembro de 2020.Fábio Antonio Batista
da Rosa Pregoeiro Substituto Municipal

WENCESLAU BRAZ

SALTO DO ITARARÉ

Janeiro (103,7/100 mil) 
e Roraima (101,7/100 
mil). Tirando Minas 
Gerais, onde o índice 
de mortalidade foi 
de 32,6/100 mil habi-
tantes, e os estados 
do Sul, em nenhuma 
unidade da federação 
essa taxa foi menor 
que 43,1 óbitos por 100 
mil habitantes.
O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior 
destaca que o plane-
jamento do Estado 
foi fundamental para 
minimizar os impac-
tos da pandemia no 
Paraná. “Estrutura-
mos a rede assisten-
cial de forma trans-
parente e organizada, 
sendo que nenhum 
paciente ficou sem 
atendimento desde o 
início da pandemia. 
Com apoio dos demais 
poderes e de toda a 
sociedade, consegui-
mos fazer esse enfren-
tamento para salvar o 
maior número de vidas 
possível” destaca. “O 
ideal seria não perder 
nenhuma pessoa para 
essa doença, mas man-
temos o trabalho orga-
nizado para que o 
impacto no Paraná 
seja o mínimo possí-
vel”, diz. 
Para o diretor-ge-
ral da Secretaria de 
Estado da Saúde, 
Nestor Werner Júnior, 
o planejamento ini-
ciado pelo Paraná 
antes de ter pacientes 
confirmados com o 
novo coronavírus, e a 
adoção de estratégias 
para conter o avanço 

da epidemia quando o 
número de casos ainda 
era baixo, permitiu 
um certo controle 
sobre a circulação do 
vírus no Estado.
“A adoção de medidas 
de distanciamento 
social ajudou a acha-
tar a curva em um 
momento em que 
ainda preparávamos 
a rede hospitalar para 
receber os pacientes 
da Covid-19. Quando 
os números subiram, 
os hospitais já esta-
vam prontos para o 
atendimento”, afirma 
Werner. “Priorizamos 
utilizar a estrutura 
já existente, com a 
contratação de leitos 
clínicos e de UTI exclu-
sivos para a Covid nos 
hospitais estaduais 
e em nossos parcei-
ros da rede privada 
e filantrópica, sem a 
necessidade de cons-
truir hospitais de cam-
panha, que são caros 
e não ficariam como 
legado para o Estado”, 
explica.
A estratégia de estru-
turação incluiu uma 
maior celeridade nas 
obras dos hospitais 
regionais de Gua-
rapuava, Telêmaco 
Borba e Ivaiporã, que 
foram entregues antes 
do prazo. As três uni-
dades atendem hoje 
exclusivamente os 
pacientes com Covid-
19. Também foram 
habilitados 1,1 mil 
leitos de UTI e apro-
ximadamente 1,5 mil 
de enfermaria.
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Ao contrário de boa 
parte das adaptações, que 
colocam o detetive criado 
pelo autor Sir Arthur 
Conan Doyle no centro da 
trama, o filme faz dele coad-
juvante da trama da irmã 

mais nova, Enola (inter-
pretada por Millie Bobby 
Brown). Abandonada pela 
mãe aos 16 anos de um 
modo misterioso, a jovem 
precisa primeiro lidar 
com os irmãos distantes, 

Sherlock e Mycroft (Sam 
Claflin), e depois descobrir 
o paradeiro da matriarca. 
Em entrevista a VEJA, o 
ator fala sobre o filme, a 
carreira e sua paixão por 
artes marciais.

Relax e
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A pessoa
sem viva-

cidade
(fig.)

Fazer a
primeira
jogada 
no vôlei

Advérbio
latino

posposto
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(?) da
Aliança,
símbolo
hebraico

Produto
do coco

usado em
frituras

Faculdade
de Odon-
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(sigla)

Artista
circense 
do trapézio

Latim (?),
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da língua 
portuguesa

(?)-
Strauss:

inventou o
blue jeans

"(?) Te
Ching", li-
vro chinês

(Filos.)

Estado 
nortista da
Serra dos
Carajás

Lya Luft,
escritora
gaúcha

Serviço
domiciliar
feito pelos
Correios

"(?) tu,
Brutus?",
frase de 

Júlio César 

Meta do
programa
espacial
chinês

"Rural",
em ITR

Nome da
letra "N" 

Torben (?),
iatista
Peixe

agressivo

Sucesso do
Jackson 5
Traseira 

de barcos

Conserto
(?) de sebo,
brinquedo

junino

Aparar
(galhos)
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Berço da
República

(SP)
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Bens financiados pelo
governo para pessoas

de baixa renda
Título

britânico
Incomum

(fem.)

Clássico sanduíche
de redes de fast-food 

Local onde turistas
se concentram para

iniciar passeio
turístico em veículos 

Dianna
Agron,
atriz

Deleita

Piratas
Local onde
o artista 

se prepara

Coisa, 
em latim

Gálio
(símbolo) 

Perderam
a Guerra 

da Tríplice
Aliança

3/res — sic — sir. 4/eric — lévi. 5/grael.

Henry Cavill sobre feminismo em 
‘Enola Holmes’: ‘Mudança histórica’

Das Agências

Das Agências

Vitão confessa “marketing” no início 
de relação com Luísa Sonza

Vitão está dando 
o que falar nos últimos 
tempos, principalmente 
após assumir o relaciona-
mento com a cantora Luísa 
Sonza no início de setem-
bro. Em entrevista ao site 
Hugo Gloss, o cantor falou 
sobre seu próximo single 
Califórnia, detalhes sobre 
o início de seu namoro com 
Luísa e também sobre a 
polêmica fama de talarico. 
A amizade do novo casal 
começou quando a cantora 
o convidou para fazer uma 
parceria na música Bomba 
Relógio em seu álbum de 
estreia Pandora. “Ela me 

mandou a música e eu 
gostei muito, falei que ia 
fazer, então gravamos o 
clipe. Ela veio falar comigo 
direto, sem intermediação 
de empresários. Na época, 
a gente não ficou muito 
amigo, muito próximo, só 
fizemos a música mesmo. 
Foi depois de ‘Flores’ que 
ficamos mais amigos”, 
falou.Durante a divulgação 
da música Flores começa-
ram a surgir rumores na 
Internet de que pudesse 
estar rolando algo entre 
os dois, com a interpreta-
ção dos dois de um casal 
apaixonado no clipe íntimo 

e sensual. O vídeo foi lan-
çado em junho, meses após 
Luísa anunciar o fim do 
casamento com o humo-
rista Whindersson Nunes. 
Isso foi o suficiente para 
que as especulações do 
surgimento do casal Vitão 
e Luisa surgissem.
“Foi marketing, sim. 
Usamos muito isso a nosso 
favor. Foi uma estratégia, a 
gente quis criar essa coisa 
de estar junto, mas a gente 
já estava se gostando nessa 
época”, confessou o cantor 
sobre os bastidores da 
música com Luísa. Parece 
que a estratégia funcionou!
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Jovem é executado com vários tiros no Norte Pioneiro

Crime foi registrado na noite desta quarta-feira no município de Ribeirão do Pinhal

Mais um homicídio foi 
registrado no município de 
Ribeirão do Pinhal. Desta 
vez, um jovem de 20 anos 
foi executado com diversos 
tiros na noite desta quarta-
-feira (23).
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, a 
equipe foi acionada por 
volta das 22h30 para pres-
tar atendimento a uma 
ocorrência onde solicitante 
relatava ter escutado dis-
paros de arma de fogo em 
uma residência situada 
na Vila Santa Terezinha. 
Diante do chamado, os 

policiais foram ao endereço 
informado para averiguar 
a situação. 
No local, os policiais se 
depararam com o corpo 
de um jovem caído o qual 
apresentava várias marcas 
de perfurações causadas 
por tiros. Durante a averi-
guação do local, a equipe 
ainda constatou a presença 
de várias cápsulas de pro-
jétil calibres 380, .40 e de 
pistola 9 mm. 
Frente ao fato, o local foi 
isolado sendo o caso repas-
sado a equipe da Polícia 
Civil para que desse início 

as investigações. A equipe 
do IML (Instituto Médico 
Legal) de Jacarezinho 
também foi acionada para 
recolher o corpo da vítima. 
Os policiais militares ainda 
realizaram diligências 
em busca do suspeito ou 
autores do crime, mas até 
o fechamento desta edição 
ninguém havia sido encon-
trado. Em contato com tes-
temunhas, estas relataram 
a polícia à presença de um 
automóvel de cor prata em 
atitude suspeita próximo 
ao local momentos antes 
do crime acontecer. 

Da Redação

Da Redação

Da Redação

Nos últimos meses o município tem vivenciado uma onda de violência e assassinatos. Em Julho, um jovem de 21 anos foi 
morto a tiros nas imediações do Ginásio de Esportes. Já no último dia 13 de setembro, um homem também foi morto a tiros 
quando estava em um bar na Vila Hermínia. 

[ONDA DE VIOLÊNCIA]

[VIOLÊNCIA]

Taxista e dois adolescentes são detidos 
com 10 kg de maconha na BR-369

[TRÁFICO]

Três pessoas foram 
detidas em posse de uma 
grande quantidade de 
drogas. A situação aconte-
ceu durante uma aborda-
gem policial realizada no 
início da noite desta quar-
ta-feira (23) no município 
de Assaí. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, a 
equipe estava realizando 

uma abordagem de rotina 
a veículos e motocicle-
tas que transitavam pela 
rodovia BR-369 quando os 
policiais deram ordem de 
parada a um Taxi. Durante 
a averiguação do veículo, a 
equipe desconfiou do com-
portamento dos ocupantes, 
sendo então realizadas 
buscas e encontrados apro-
ximadamente dez quilos 

de maconha no interior do 
automóvel. 
Frente aos fatos, o moto-
rista do Taxi e dois ado-
lescentes que estavam no 
automóvel, assim como a 
droga apreendida, foram 
encaminhados a delegacia 
da Polícia Civil para que 
fossem tomadas as provi-
dências cabíveis ao caso. 

Denúncia leva a prisão de suspeito de 
receptação em Carlópolis

Um jovem de 24 anos-
foi preso no fim da tarde 
desta quarta-feira (23) 
após agentes da Polí-
cia Militar levantarem 
a informação de que o 
mesmo estaria com um 
motor de barco que havia 
sido furtado. A ocorrência 
foi registrada no municí-
pio de Carlópolis. 
De acordo com infor-
mações da PM, a equipe 
levantou a informação de 
que o suspeito iria vender 
o motor de barco que seria 
um objeto proveniente de 
furto. Com isso, os poli-
ciais foram até a rodovia 
PR-208 km 10, local do 
provável negócio para 
averiguar a situação. Em 
dado momento, foi visua-
lizado um automóvel VW/
Gol de cor prata conforme 
a denúncia e, com isso, 
os policiais realizaram 

a abordagem. Durante 
as buscas no veículo, foi 
encontrado no banco de 
trás um motor marca 
Yamaha de 25 HP con-
forme o que havia sido 
furtado em um condomí-
nio localizado no bairro 
Cachoeira do Espírito 
Santo no município em 
Ribeirão Claro. Indagado 
sobre a situação, o sus-
peito disse ter adquirido 
o motor de uma pessoa 
que reside em Joaquim 
Távora, mas se negou a 
revelar a identidade do 
suposto vendedor. Frente 
aos fatos, o indivíduo 
recebeu voz de prisão pelo 
crime de receptação e foi 
encaminhado juntamente 
com o motor apreendido 
até a delegacia da Polícia 
Civil para que fossem 
tomadas as providências 
cabíveis ao caso. 
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

ARAPOTI

ARAPOTI

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 52/2020 – GMS - FUNDEPAR 
PROTOCOLO Nº 16.601.188-4. OBJETO: Ampliação no Colégio Estadual Rio 
Branco, no Município de Santo Antônio da Platina/PR. AUTORIZADO POR: 
Alessandro Oliveira – Diretor Presidente. DATA DE ABERTURA E LOCAL: 29 
de outubro de 2020, às 09:30 (nove horas e trinta minutos), no Auditório do 
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, 
situado à Rua dos Funcionários, 1323, esquina com Rua Recife, Cabral - 
80.035-050 - Curitiba - Paraná. VALOR MÁXIMO: R$ 857.768,57 (oitocentos e 
cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete 
centavos). RETIRADA DO EDITAL E DOS ELEMENTOS TÉCNICOS 
INSTRUTORES: acessar o site do Compras Paraná no endereço: 
www.comprasparana.pr.gov.br  no link Consulta a Licitações: Consulta de 
Editais. Outra opção para retirada do Edital e dos Elementos Técnicos 
Instrutores será junto à Comissão Permanente de Licitação do INSTITUTO 
PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR, no 
endereço acima citado, fornecendo mídia eletrônica para gravação no horário 
das 13:00 às 17:00 horas. Informações: (41) 3250-8286 ou (41) 3250-8302. 
DATA: 23/09/2020. Comissão Permanente de Licitação 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
                 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ 

 
 

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ – COHAPAR, torna público que 
RECEBEU do IAT, a Licença Ambiental Simplificada para a implantação do 
empreendimento Residencial Cohapar Joaquim Távora (9ª etapa), localizado no 
município de Joaquim Távora. (LAS 206389) 

                                 
                 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ 

                                 
                 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ 

 
 

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ – COHAPAR, torna público que 
RECEBEU do IAT, a Licença Ambiental Simplificada para a implantação do 
empreendimento Residencial Cohapar Joaquim Távora (9ª etapa), localizado no 
município de Joaquim Távora. (LAS 206389) 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARAPOTI
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA Nº 180 CENTRO 
CÍVICO CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MI-
CROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE – EPP, INCLUSIVE MICROEMPREENDOR 
INDIVIDUAL – MEI E ITENS COM AMPLA DISPUTA
Edital de Pregão Eletrônico nº 63/2020
Processo nº 120/2020
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de insumos de ostomia visando atender 
as necessidades do Centro de Abastecimento Far-
macêutico.
Data Abertura: 08/10/2020 às 09:00:00 horas
Valor Máximo: R$ 322.434,90
Informações e Retirada do Edital: Maiores informa-
ções poderão ser obtidas na Rua Ondina Bueno 
Siqueira, nº 180 - Centro Cívico, Arapoti, 
Paraná, telefones: (43) 3512-3000/3001, no ho-
rário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min 
às 17h30min / site: www.arapoti.pr.gov.br / email: 
licitacao@arapoti.pr.gov.
Data Edital: 24/09/2020.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARAPOTI
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA Nº 180 CENTRO 
CÍVICO CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MI-
CROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE – EPP, INCLUSIVE MICROEMPREENDOR 
INDIVIDUAL – MEI E ITENS COM AMPLA DISPUTA
Edital de Pregão Eletrônico nº 64/2020
Processo nº 126/2020
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais 
contratações de pessoa jurídica especializada para 
transporte intermunicipal de pacientes, visando 
atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde.
Data Abertura: 09/10/2020 às 09:00:00 horas
Valor Máximo: R$ 447.490,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARAPOTI
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA Nº 180 CENTRO 
CÍVICO CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MI-
CROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE – EPP, INCLUSIVE MICROEMPREENDOR 
INDIVIDUAL – MEI E ITENS COM AMPLA DISPUTA
Edital de Pregão Eletrônico nº 65/2020
Processo nº 132/2020
Objeto: Formação de registro de preço para aqui-
sição de produtos de consumo médico-hospitalar e 
medicamentos, visando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde.
Data Abertura: 14/10/2020 às 09:00:00 horas
Valor Máximo: R$ 438.165,52
Informações e Retirada do Edital: Maiores informa-
ções poderão ser obtidas na Rua Ondina Bueno 
Siqueira, nº 180 - Centro Cívico, Arapoti, 
Paraná, telefones: (43) 3512-3000/3001, no ho-
rário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min 
às 17h30min / site: www.arapoti.pr.gov.br / email: 
licitacao@arapoti.pr.gov.
Data Edital: 24/09/2020.

Informações e Retirada do Edital: Maiores informa-
ções poderão ser obtidas na Rua Ondina Bueno 
Siqueira, nº 180 - Centro Cívico, Arapoti, 
Paraná, telefones: (43) 3512-3000/3001, no ho-
rário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min 
às 17h30min / site: www.arapoti.pr.gov.br / email: 
licitacao@arapoti.pr.gov.
Data Edital: 24/09/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (043) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO
TERMO ADITIVO

Contrato n°: 174/2015-PMA.
Pregão n°: 54/2015-PMA.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: SÉRGIO DE JESUS MOREIRA ME-
CÂNICA.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a supres-
são de 25% do valor contratual, em decorrência da 
paralisação das atividades escolares causada pela 
pandemia de COVID-19 e consequente redução 
dos serviços prestados pela contratada, passando o 
valor contratual mensal de R$ 12.672,20 (doze mil, 
seiscentos e setenta e dois reais e vinte centavos), 
para R$ 9.504,15 (nove mil, quinhentos e quatro 
reais e quinze centavos), o que corresponde a uma 
supressão de R$ 3.168,05 (três mil, cento e sessenta 
e oito reais e cinco centavos), nos termos art. 65, § 
1° da Lei nº 8.666/93.
Disposições fi nais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do Contrato Original a que se refere 
o presente Termo Aditivo. 
Data da assinatura: 07/08/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ

RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 12.601.793/001-
83
EXTRATO 
11º TERMO ADITIVO
Credenciamento n°: 118/2017-FMS.
Inexigibilidade n°: 05/2017-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: JOÃO LINEU ANTUNES JUNIOR & CIA 
S/S LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção dos prazos de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 118/2017-FMS, 
estendendo-se até 02/10/2020, com base no inciso 
II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições fi nais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do contrato original a que se refere o 
presente Termo Aditivo. 
Data da Assinatura: 14/08/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO
1º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 210/2019.
Pregão n°: 64/2018.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: MM SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 
VIÁRIA EIRELI - ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a pror-
rogação dos prazos de execução e vigência do 
CONTRATO sob o n° 210/2019-PMA, por mais 60 
(sessenta) dias, iniciando-se em 07/08/2020, esten-
dendo-se até 05/10/2020, com base no inciso II, art. 
57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições fi nais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do Contrato Original a que se refere 
o presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 06/08/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO
2º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 177/2018.
Pregão n°: 31/2018.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: PLSS SOLUÇÕES EIRELI ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorro-
gação dos prazos de execução e vigência do CON-
TRATO sob o n° 177/2018-PMA, por mais 12 (doze) 
meses, iniciando-se em 12/08/2020, estendendo-se 
até 12/08/2021, com base no inciso II, art. 57 da Lei 
nº 8.666/93.  
Disposições fi nais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do Contrato Original a que se refere 
o presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 07/08/2020.

PINHALÃO
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (043) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO 
2º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 363/2019-PMA.
Pregão n°: 93/2019-PMA.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: J. C. DE OLIVEIRA & CIA S/S LTDA.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO
1º TERMO ADITIVO

Inexigibilidade n°: 06/2019.
Contratante: Município de Arapoti.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção dos prazos de execução e vigência dos seguintes 
contratos por mais 6 (seis) meses, iniciando-se em 
14/08/2020 e estendendo-se até 14/02/2021, com 
base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Contrato nº: 213/2019
Contratada: ADELINO TRAUTENMULLER
Contrato nº: 214/2019
Contratada: ADRIANA DA SILVA CRUZ
Contrato nº: 215/2019
Contratada: CARLOS ALVES DE MIRA
Contrato nº: 216/2019
Contratada: LINCON RAFAEL KIUTEKA DO NAS-
CIMENTO
Contrato nº: 217/2019
Contratada: FABIO TEIXEIRA ESTEVES
Contrato nº: 218/2019
Contratada: LAUDILENE ALVES PIMENTA
Contrato nº: 219/2019
Contratada: ANGELA CLAUDIA ANDERSEN LUI-
ZETTI
Contrato nº: 220/2019
Contratada: ISAURA APARECIDA DOS SANTOS
Contrato nº: 221/2019
Contratada: JOSE SOARES MARTINS
Contrato nº: 222/2019
Contratada: NILSON DE OLIVEIRA DACAL
Contrato nº: 223/2019
Contratada: EDILSON ALMEIDA PONTES
Contrato nº: 224/2019
Contratada: RAILE ODERISOM DECOL BENETI
Contrato nº: 225/2019
Contratada: PEDRO DE ALMEIDA FILHO
Contrato nº: 226/2019
Contratada: CLAUDIO ANTUNES DOS SANTOS
Contrato nº: 227/2019
Contratada: JUCIMAR BIANCHIN
Contrato nº: 228/2019
Contratada: MARIA ROSA DA SILVA
Contrato nº: 229/2019
Contratada: ELIAS ALMEIDA PONTES
Contrato nº: 230/2019
Contratada: ELOIR ANTONIO RODRIGUES DE 
CAMPOS
Disposições finais: Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas dos Contratos Originais a que se refere o 
presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 13/08/2020.

a PRORROGAÇÃO dos prazos de EXECUÇÃO e 
VIGÊNCIA do Contrato sob o nº 363/2019, por mais 4 
(quatro) meses, de 22/08/2020 até a data de 22/12/2020.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas não es-
pecificamente modificadas pelas alterações decorrentes 
deste Termo Aditivo permanecem em vigor e obrigando 
as Partes conforme originalmente pactuadas.
Data da Assinatura: 21/08/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (043) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO
2º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 360/2019-PMA.
Concorrência n°: 01/2019-PMA.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: ROLP CONSTRUÇÕES LTDA.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a 
PRORROGAÇÃO dos prazos de EXECUÇÃO e VI-
GÊNCIA do contrato sob o nº 360/2019.
Da execução: Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO 
do contrato sob o nº 360/2019 por mais 62 (sessenta 
e dois) dias, de 25/08/2020 até a data de 25/10/2020.
Da vigência: Fica prorrogado o prazo de VIGÊNCIA 
do contrato sob o nº 360/2019 por mais 62 (sessenta 
e dois) dias, de 12/04/2021 até a data de 12/06/2021.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas não es-
pecificamente modificadas pelas alterações decorrentes 
deste termo aditivo permanecem em vigor e obrigando 
as partes conforme originalmente pactuadas.
Data da assinatura: 24/08/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 12.601.793/001-
83

EXTRATO 
2º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 53/2020-FMS.
Inexigibilidade n°: 05/2017-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: SANDRO PEÇANHA PEREIRA ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção dos prazos de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 53/2020-FMS, por 
mais 90 (noventa) dias, iniciando-se em 04/08/2020, 
estendendo-se até 01/11/2020, com base no inciso II, 
art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas não es-
pecificamente modificadas pelas alterações decorrentes 
deste Termo Aditivo permanecem em vigor e obrigando 
as partes conforme originalmente pactuadas.
Data da Assinatura: 03/08/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO
3º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 181/2018.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 
12.601.793/001-83

EXTRATO 
3º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 284/2019-FMS.
Inexigibilidade n°: 05/2017-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: BRUNO BOLERATZKI.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção dos prazos de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 284/2019-FMS, por 
mais 4 (quatro) meses, iniciando-se em 20/08/2020, 
estendendo-se até 20/12/2020, com base no inciso 
II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do Termo de Credenciamento original 
a que se refere o presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 19/08/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 12.601.793/001-
83

EXTRATO 
3º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 54/2020-FMS.
Inexigibilidade n°: 05/2017-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: KAREN MARTINS LOMBARDI ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção dos prazos de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 54/2020-FMS, por 
mais 60 (sessenta) dias, iniciando-se em 04/08/2020, 
estendendo-se até 02/10/2020, com base no inciso 
II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as partes conforme originalmente 
pactuadas.
Data da Assinatura: 03/08/2020.

Pregão n°: 34/2018.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: DEUSDEDITH SPINOLA DE CASTRO 
FILHO.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorro-
gação dos prazos de execução e vigência do CON-
TRATO sob o n° 181/2018-PMA, por mais 6 (seis) 
meses, iniciando-se em 20/08/2020, estendendo-se 
até 20/02/2021, com base no inciso II, art. 57 da Lei 
nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do Contrato Original a que se refere 
o presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 19/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 03/2020
O Presidente da Comissão de Licitação do Município 
Sr. Walderlei Leme Fernandes e Membros devida-
mente nomeados através da Portaria nº 01/2020 de 
17/01/2020, não havendo nenhuma interposição de 
recurso por parte das licitantes, torna público a ADJU-
DICAÇÃO referente ao Processo Licitação Tomada de 
Preços nº 03/2020, tendo como objetivo à Contratação 
de empresa especializada para execução na Amplia-
ção do prédio da Escola Municipal Profª Vilma Vieira 
Pereira Marques – E.F, localizada na Rua Nicolau 
Chamma, nº 542, centro, de acordo com Planilha 
Orçamentária, Memorial Descritivo, Cronograma 
Físico-Financeiro e Projeto Arquitetônico de acordo 
com a RRT SIMPLES nº 009888720.
Ficando como vencedora Empresa APC Estrutura 
Metálicas e Construtora de Obra Eireli, CNPJ Nº 
36.290.750/0001-92, situada na cidade de Palotina, 
Estado do Paraná, na Travessa Paulo Leminski, nº 38, 
Bairro: Jardim Urbano, CEP: 85.950-000, declarada 
Vencedora do Certame com o valor global de R$ 
251.314,48 (duzentos e cinquenta e um mil trezentos 
e quatorze reais e quarenta e oito centavos).

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 
administração. Assim sendo, ficando a proponente 
acima citada vencedora do certame e sugere à auto-
ridade superior a homologação do presente Tomada 
de Preços nº 03/2020.
Jundiaí do Sul- PR, 24 de setembro de 2020.
Walderlei Leme Fernandes
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO DA TOMADA DE 
PREÇOS Nº 03/2020.
Homologo a decisão do Presidente da Comissão de 
Licitação do Município Sr. Walderlei Leme Fernandes e 
membros devidamente nomeados através da Portaria 
nº 01/2020 de 17/01/2020, não havendo nenhuma 
interposição de recurso por parte das licitantes, tor-
na público a ADJUDICAÇÃO referente ao Processo 
Licitação Tomada de Preços nº 03/2020, tendo como 
objetivo à Contratação de empresa especializada para 
execução na Ampliação do prédio da Escola Municipal 

Profª Vilma Vieira Pereira Marques – E.F, localizada 
na Rua Nicolau Chamma, nº 542, centro, de acordo 
com Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo, Cro-
nograma Físico-Financeiro e Projeto Arquitetônico de 
acordo com a RRT SIMPLES nº 009888720.
Ficando como vencedora Empresa APC Estrutura 
Metálicas e Construtora de Obra Eireli, CNPJ Nº 
36.290.750/0001-92, situada na cidade de Palotina, 
Estado do Paraná, na Travessa Paulo Leminski, nº 38, 
Bairro: Jardim Urbano, CEP: 85.950-000, declarada 
Vencedora do Certame com o valor global de R$ 
251.314,48 (duzentos e cinquenta e um mil trezentos 
e quatorze reais e quarenta e oito centavos).
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 admi-
nistração. Assim sendo, ficando a proponente acima 
citada vencedora do Tomada de Preços nº 03/2020.
Jundiaí do Sul- PR, 24 de setembro de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

 

 

 
NHANDEJARA CLUBE DE CAMPO 
RUA SEBASTIÃO CARLOS GOUVEIA, 120 - VILA ROMANA - CEP: 84990-000 
ARAPOTI – PARANÁ – CNPJ: 76.030.956/0001-06 
TELEFONE: (43) 3557-1002 
 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL  

 
 

O Presidente do NHANDE'JARA CLUBE DE CAMPO, no uso de suas 

atribuições legais que lhe confere o Estatuto Social do Clube, convoca os Senhores 

(as) Associados (as) para, reunirem-se em Assembléia Geral ordinária que será 

realizada no dia 31 de Outubro de 2020, com fulcro no Artigo.62º inciso II do 

Estatuto Social, sendo a convocação para a votação com o início das 09h00 e 

encerrando às 20h00. 

 
PAUTA DA ASSEMBLÉIA 

 
1- ELEIÇÃO NOVA DIRETORIA. 

 
 
REGRAS E DIREITOS: 
 
Art.98º Terão direito a voto, mediante identificação, os Associados 
Patrimoniais em dia com a Taxa de Manutenção e Desenvolvimento – TMD, na 
forma do parágrafo 1º do Artigo 61º deste estatuto e quites com outras 
eventuais obrigações para com o NCC; e os Associados Jubileus, todos no 
pleno e gozo dos direitos estatutários, ressalvando o disposto no parágrafo 
único do Artigo 15º. 
(...) 
§2º No impedimento físico do associado detentor do Título Patrimonial ou 
Jubileu, seu cônjuge ou companheiro (a) dependente, como tal registrado no 
NCC, pode pessoalmente votar pelo titular, desde que se apresente na Seção 
Eleitoral munindo de declaração formal firmada pelo titular. Em nenhuma outra 
hipótese é admitido o voto por interposta pessoa. 
 
Art.99º Podem concorrer a cargos eletivos, nos três Conselhos do NCC, 
Associados Patrimoniais detentores do atual Título há três ou mais anos 
ininterruptos e Jubileus que estejam em dia com suas obrigações e no gozo de 
seus direitos perante o Clube. Exceto candidatos detentores de cargos 
públicos eletivos. Ressalvados outros impedimentos e exigências estatutárias. 
 
§1º Para quaisquer cargos dos Conselhos Diretor, Deliberativo e Fiscal não é 
permitido ao associado candidatar-se por mais de uma chapa, 
simultaneamente. 
 
§2º O exercício do cargo para o qual for eleito não permite o exercício 
concomitante de cargo em outro Conselho. 

 
§3º O cônjuge dependente, mediante delegação expressa do titular, pode 
candidatar-se a cargo eletivo no Clube, desde que preencha todos os 
requisitos previstos neste artigo, ficando o titular impedido de votar. 
(...) 
§6º São vedados de compor o Conselho Diretor os associados que se 
enquadrem em quaisquer das hipóteses de inelegibilidade previstas no artigo 
1º, inciso I, da Lei Complementar nº 64 de 1990. 
 
Art.100º As eleições no NCC são realizadas por meio de chapa inscrita e 
registrada na Secretaria di Clube, com denominação própria, relação completa 
e identificação pessoal dos nomes de candidatos a todos os cargos eletivos, 
inclusive de suplentes. 
 
§1º A inscrição e o pedido de registro de chapa são promovidos por meio de 
petição escrita, firmada pelo candidato a Presidente do Conselho Diretor pela 
chapa, dirigida ao Presidente do NCC e protocolada na Secretaria do Clube em 
até 45 dias anteriores à data definida para a eleição. A declaração formal e 
pessoal de anuência dos candidatos que integram a chapa que concorre ao 
pleito torna-se válida desde que anexa à Petição. 
 
§2º Da chapa deve constar os nomes dos candidatos à presidência de cada um 
dos Conselhos. Para Conselho Diretor, também deve constar a designação do 
cargo a que cada candidato concorre. 
 
§3º Da chapa deve ainda constar o nome de dois associados candidatos para o 
Conselho Deliberativo e de dois para o Conselho Fiscal, na qualidade de 
suplentes. 
 
§4º O recebimento da petição para inscrever e registrar a chapa é 
condicionado a estar o pedido de acordo com as normas estatutárias, 
instruído com a juntada de declaração de anuência de cada candidato em 
concorrer ao pleito e declaração de não estar em falência, insolvente ou 
condenado criminalmente por dolo. 
 
§5º Não cumpridas as condições especificadas no parágrafo anterior, penaliza-
se o candidato com a anulação da respectiva candidatura e do cargo para o 
qual foi eleito, além de se ver incurso nas penalidades previstas no Artigo 29 
deste estatuto. 
 
OBSERVAÇÃO: 
 
Na data pré fixada da eleição, caso não haja a possibilidade da sua realização, 
diante do problema da pandemia Covid-19, os Conselhos Diretor e Deliberativo farão 
reunião para decidir qual será a medida possível. 

 
Arapoti em 27 de Julho de 2020. 

 
 
 

FÁBIO LOPES SAMPAIO 
PRESIDENTE DO NCC 

 

OUTRAS PUBLICAÇÕES
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO
4º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 233/2019.
Tomada da Preços n°: 03/2019.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: J. C. DE OLIVEIRA & CIA S/S LTDA.
Objeto: O presente termo tem por objeto a PRORRO-
GAÇÃO do prazo de VIGÊNCIA do CONTRATO sob o 
n° 233/2019, assinado entre as partes em 20/08/2019.
Da Vigência: Fica prorrogado o prazo de vigência do 
contrato nº 233/2019 por mais 30 (trinta) dias, inician-
do-se em 30/08/2020 e findando-se em 28/09/2020.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste termo aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as partes conforme originalmente 
pactuadas.
Data da Assinatura: 28/08/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 
12.601.793/001-83

EXTRATO 
4º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 276/2016-FMS.
Pregão n°: 65/2016-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: SAUDAX MEDICINA LTDA - ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorro-
gação dos prazos de execução e vigência do CON-
TRATO sob o n° 276/2016-FMS, por mais 12 (doze) 
meses, iniciando-se em 24/08/2020, estendendo-se 
até 24/08/2021, com base no inciso II, art. 57 da Lei 
nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do contrato original a que se refere o 
presente Termo Aditivo. 
Data da Assinatura: 21/08/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 
12.601.793/001-83

EXTRATO 
3º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 059/2019-FMS.
Inexigibilidade n°: 05/2017-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: MARTINS & FERNANDES TORRES 
LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorro-
gação do prazo de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 059/2019-FMS, por 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 12.601.793/001-
83

EXTRATO 
4º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 207/2019-FMS.
Inexigibilidade n°: 05/2017-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: JOSVIAK & GUIMARAES CLÍNICA MÉ-
DICA LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo, objetiva a prorro-
gação dos prazos de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 207/2019-FMS, 
estendendo-se até 02/10/2020, com base no inciso 
II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as partes conforme originalmente 
pactuadas. 
Data de assinatura: 24/08/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 12.601.793/001-
83

EXTRATO 
4º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 269/2019-FMS.
Inexigibilidade n°: 05/2017-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: MUSSI & DIBO SERVICOS MEDICOS 
LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção dos prazos de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 269/2019-FMS, 
estendendo-se até 02/10/2020, com base no inciso 
II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas não 
especificamente modificadas pelas alterações decor-
rentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor e 
obrigando as partes conforme originalmente pactuadas.
Data da Assinatura: 14/08/2020.

mais  4 (quatro) meses, iniciando-se em 12/08/2020, 
estendendo-se até 12/12/2020, com base no inciso II, 
art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas não es-
pecificamente modificadas pelas alterações decorrentes 
deste Termo Aditivo permanecem em vigor e obrigando 
as partes conforme originalmente pactuadas.
Data da Assinatura: 11/08/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 12.601.793/001-
83

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 
12.601.793/001-83
EXTRATO 
5º TERMO ADITIVO
CONTRATO N°: 277/2016.
PREGÃO N°: 66/2016.
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde.
CONTRATADA: CITOPAR CENTRO DE CITOLOGIA 
DO PARANÁ.
OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a 
prorrogação dos prazos de execução e vigência do 
CONTRATO sob o n° 277/2016-FMS, por mais 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias, iniciando-se em 
24/08/2020, estendendo-se até 23/08/2021, com base 
no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
DISPOSIÇÕES FINAIS: Permanecem inalteradas 
as demais cláusulas do Contrato Original a que se 
refere o presente Termo Aditivo.
DATA DA ASSINATURA: 21/08/2020.

EXTRATO 
4º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 350/2019-FMS.
Inexigibilidade n°: 05/2017-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: J.F.P. RODRIGUEZ & CIA S/S LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção dos prazos de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 350/2019-FMS por 
mais 50 (cinquenta) dias, iniciando-se em 14/08/2020, 
estendendo-se até 02/10/2020, com base no inciso 
II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do contrato original a que se refere o 
presente Termo Aditivo. 
Data da Assinatura: 13/08/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 
12.601.793/001-83

EXTRATO 
5º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 43/2019-FMS.
Inexigibilidade n°: 04/2019-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: BRAZMED S/S LTDA ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorro-
gação do prazo de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 043/2019-FMS, por 
mais 60 (sessenta) dias, iniciando-se em 09/08/2020, 
estendendo-se até 07/10/2020, com base no inciso 
II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do Contrato Original a que se refere 
o presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 07/08/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 
12.601.793/001-83

EXTRATO 
5º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 44/2019-FMS.
Inexigibilidade n°: 04/2019-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: CS ODONTOMED S/C LTDA ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção dos prazos de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 044/2019-FMS, por 
mais 60 (sessenta) dias, iniciando-se em 12/08/2020, 
estendendo-se até 10/10/2020, com base no inciso 
II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do Contrato Original a que se refere 
o presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 07/08/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (043) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO
TERMO ADITIVO

Contrato n°: 174/2015-PMA.
Pregão n°: 54/2015-PMA.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: SÉRGIO DE JESUS MOREIRA ME-
CÂNICA.
Objeto: O presente Termo Aditivo, objetiva a prorro-
gação da vigência e do prazo de execução do CON-
TRATO sob o n° 174/2015-PMA, por mais 3 (três) 
meses, iniciando-se em 04/08/2020, estendendo-se 
até 04/11/2020, com base no inciso II, art. 57 da Lei 
nº 8.666/93.  
Disposições finais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do Contrato Original a que se refere 
o presente Termo Aditivo. 
Data da assinatura: 03/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
10/2020– SRP
Exclusivo ME/EPP
 O Município de Jundiaí do Sul, Estado Paraná, tor-
na público que fará realizar as 10h00, do dia 08 de 
outubro de 2020, na sede da Prefeitura Municipal de 
Jundiaí do Sul, à rua 03 de maio, nº. 01, licitação na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL – SRP, tipo 
menor preço por item, a preços fixo e sem reajuste, 
objetivando o Registro de Preços para Futura e Even-
tual Aquisição de Óleos Lubrificantes, Hidráulicos e 
de Transmissão, Filtros de Ar e de óleo, separador de 
água e produtos de limpeza automotiva, destinados 
à frota de veículos e máquinas do Município, para 
o período de 12 meses. As despesas oriundas da 
presente aquisição correrão à conta dos recursos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº39/2020
Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada 
através da Portaria nº. 01/2020 de 16 de janeiro2020, 
que declarou Dispensável a Licitação á Contratação 
de empresa para prestação de serviços de recarga 
de extintores que se encontram na Escola Municipal 
Professora Vilma Vieira Pereira Marques e CMEI 
Nice Braga, conforme solicitação realizada pelo 
Departamento de Educação, com fundamento no 
Art. 24, Inciso II. Perfazendo O valor total para a 
compra dos itens requisitados é de R$1.138,40 (um 
mil cento e trinta e oito reais e quarenta centavos) 
em favor da empresa: Extinorpi Extintores do Norte 
Pioneiro Ltda EPP CNPJ: 10.950.199/0001-72. Face 
ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, uma vez 
que o processo se encontra devidamente instruído.
Publique-se
Jundiaí do Sul – PR, 24 de setembro de 2020
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE 
PREÇOS Nº 02/2020
O Presidente da Comissão de Licitação do Município 
Sr. Walderlei Leme Fernandes e Membros devida-
mente nomeados através da Portaria nº 01/2020 de 
17/01/2020, não havendo nenhuma interposição de 

JUNDIAÍ DO SUL

JUNDIAÍ DO SUL

financeiros proveniente do Orçamento do Município, 
conforme Lei Orçamentária nº. 584 de 13 de dezem-
bro de 2019 e se necessário recursos oriundos do 
Governo Federal e Estadual, que será regida pela Lei 
federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº. 009/2009, de 12 de março de 2009, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, 
as disposições da Lei federal n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com alterações posteriores, e de-
mais normas regulamentares aplicáveis à espécie 
. A documentação completa deste Edital poderá 
ser retirada no município, na Divisão de Compras 
e Licitação, sito rua 03 de maio, nº. 01, Centro, 
Jundiaí do Sul – PR, em horário de expediente da 
Prefeitura, sendo das 08h00 às 12h00 e das 13h00 
às 17h00, ou solicitada por intermédio de E-mail: 
pmjundiaicompras@yahoo.com.br, via Fone/fax: 
(43) 3626-1490, encontrando-se disponível também 
no sítio oficial do município: http://www.jundiaido-
sul.pr.gov.br. Porém, a participação da empresa 
interessada ficará condicionada a apresentação do 
recibo de entrega/retirada do edital, que poderá ser 
remetido à Comissão Permanente de Licitações por 
meio de fax ou por E-mail no número e endereço 
eletrônico supracitados. Para o  recebimento  dos  
envelopes: “DOCUMENTAÇÃO  DE  HABILITAÇÃO,  
PROPOSTA  E DOCUMENTAÇÃO PARA O CRE-
DENCIAMENTO”, fica determinado até o dia 08 de 
outubro de 2020, das 08h00 às 09h00, os quais 
deverão ser entregues na seção de protocolo desta 
Prefeitura Municipal, iniciando-se o julgamento às 
10h00 do mesmo dia. A proposta em mídia digital 
(CD, DVD, PEN DRIVE OU VIA E-MAIL), deverá 
ser entregue na abertura do certame.  
Jundiaí do Sul – PR, 24 de setembro de 2020.
Walderlei Leme Fernandes
Pregoeiro

recurso por parte das licitantes, torna público a ADJU-
DICAÇÃO referente ao Processo Licitação Tomada de 
Preços nº 02/2020, tendo como objetivo Contratação 
de empresa do ramo de engenharia e/ou construção 
civil para execução de obra em regime de empreitada 
global (material e mão de obra) para edificação de 01 
(um) barracão com 800m2, localizado na estrada mu-
nicipal, matrícula 14.475,  no Centro de Eventos com 
execução de serviços de: administração e canteiro de 
obra, fundações, concreto estrutural para fechamento 
da alvenaria, alvenaria, estrutura pré-moldada de 
concreto com cobertura de telha, esquadrias, vidros, 
instalações elétricas, hidros sanitárias e prevenção 
contra incêndio, aparelhos, louças e metais, pintu-
ras, pavimentação externa, fechos e limpeza geral e 
demais itens e especificações constantes no projeto, 
Conforme Convênio nº 287/2020 - SEDU. Ficando 
como vencedora.

Nº EMPRESA VALOR R$
1ª MRA Incorporação de Empreendimentos Imobiliários – 

Eireli, CNPJ Nº 14.621.664/0001-82
398.009,04

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 
administração. Assim sendo, ficando a proponente 
acima citada vencedora do certame e sugere à auto-
ridade superior a homologação do presente Tomada 
de Preços nº 02/2020.
Jundiaí do Sul- PR, 24 de setembro de 2020.
Walderlei Leme Fernandes
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO DA TOMADA DE 
PREÇOS Nº 02/2020.
Homologo a decisão do Presidente da Comissão de 
Licitação do Município Sr. Walderlei Leme Fernandes e 
membros devidamente nomeados através da Portaria 
nº 01/2020 de 17/01/2020, não havendo nenhuma 
interposição de recurso por parte das licitantes, tor-
na público a ADJUDICAÇÃO referente ao Processo 
Licitação Tomada de Preços nº 02/2020, tendo como 
objetivo Contratação de empresa do ramo de enge-
nharia e/ou construção civil para execução de obra 
em regime de empreitada global (material e mão de 
obra) para edificação de 01 (um) barracão com 800m2, 
localizado na estrada municipal, matrícula 14.475,  
no Centro de Eventos com execução de serviços de: 
administração e canteiro de obra, fundações, concreto 
estrutural para fechamento da alvenaria, alvenaria, 
estrutura pré-moldada de concreto com cobertura de 
telha, esquadrias, vidros, instalações elétricas, hidros 
sanitárias e prevenção contra incêndio, aparelhos, 
louças e metais, pinturas, pavimentação externa, 
fechos e limpeza geral e demais itens e especifica-
ções constantes no projeto, Conforme Convênio nº 
287/2020 - SEDU. Ficando como vencedora.

Nº EMPRESA VALOR R$
1ª MRA Incorporação de Empreendimentos Imobiliários – 

Eireli, CNPJ Nº 14.621.664/0001-82
398.009,04

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 admi-
nistração. Assim sendo, ficando a proponente acima 
citada vencedora do Tomada de Preços nº 02/2020.
Jundiaí do Sul- PR, 24 de setembro de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO
4º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 233/2019.
Tomada da Preços n°: 03/2019.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: J. C. DE OLIVEIRA & CIA S/S LTDA.
Objeto: O presente termo tem por objeto a PRORRO-
GAÇÃO do prazo de VIGÊNCIA do CONTRATO sob o 
n° 233/2019, assinado entre as partes em 20/08/2019.
Da Vigência: Fica prorrogado o prazo de vigência do 
contrato nº 233/2019 por mais 30 (trinta) dias, inician-
do-se em 30/08/2020 e findando-se em 28/09/2020.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste termo aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as partes conforme originalmente 
pactuadas.
Data da Assinatura: 28/08/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 
12.601.793/001-83

EXTRATO 
4º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 276/2016-FMS.
Pregão n°: 65/2016-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: SAUDAX MEDICINA LTDA - ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorro-
gação dos prazos de execução e vigência do CON-
TRATO sob o n° 276/2016-FMS, por mais 12 (doze) 
meses, iniciando-se em 24/08/2020, estendendo-se 
até 24/08/2021, com base no inciso II, art. 57 da Lei 
nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do contrato original a que se refere o 
presente Termo Aditivo. 
Data da Assinatura: 21/08/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 
12.601.793/001-83

EXTRATO 
3º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 059/2019-FMS.
Inexigibilidade n°: 05/2017-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: MARTINS & FERNANDES TORRES 
LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorro-
gação do prazo de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 059/2019-FMS, por 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 12.601.793/001-
83

EXTRATO 
4º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 207/2019-FMS.
Inexigibilidade n°: 05/2017-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: JOSVIAK & GUIMARAES CLÍNICA MÉ-
DICA LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo, objetiva a prorro-
gação dos prazos de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 207/2019-FMS, 
estendendo-se até 02/10/2020, com base no inciso 
II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as partes conforme originalmente 
pactuadas. 
Data de assinatura: 24/08/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 12.601.793/001-
83

EXTRATO 
4º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 269/2019-FMS.
Inexigibilidade n°: 05/2017-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: MUSSI & DIBO SERVICOS MEDICOS 
LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção dos prazos de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 269/2019-FMS, 
estendendo-se até 02/10/2020, com base no inciso 
II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas não 
especificamente modificadas pelas alterações decor-
rentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor e 
obrigando as partes conforme originalmente pactuadas.
Data da Assinatura: 14/08/2020.

mais  4 (quatro) meses, iniciando-se em 12/08/2020, 
estendendo-se até 12/12/2020, com base no inciso II, 
art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas não es-
pecificamente modificadas pelas alterações decorrentes 
deste Termo Aditivo permanecem em vigor e obrigando 
as partes conforme originalmente pactuadas.
Data da Assinatura: 11/08/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 12.601.793/001-
83

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 
12.601.793/001-83
EXTRATO 
5º TERMO ADITIVO
CONTRATO N°: 277/2016.
PREGÃO N°: 66/2016.
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde.
CONTRATADA: CITOPAR CENTRO DE CITOLOGIA 
DO PARANÁ.
OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a 
prorrogação dos prazos de execução e vigência do 
CONTRATO sob o n° 277/2016-FMS, por mais 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias, iniciando-se em 
24/08/2020, estendendo-se até 23/08/2021, com base 
no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
DISPOSIÇÕES FINAIS: Permanecem inalteradas 
as demais cláusulas do Contrato Original a que se 
refere o presente Termo Aditivo.
DATA DA ASSINATURA: 21/08/2020.

EXTRATO 
4º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 350/2019-FMS.
Inexigibilidade n°: 05/2017-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: J.F.P. RODRIGUEZ & CIA S/S LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção dos prazos de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 350/2019-FMS por 
mais 50 (cinquenta) dias, iniciando-se em 14/08/2020, 
estendendo-se até 02/10/2020, com base no inciso 
II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do contrato original a que se refere o 
presente Termo Aditivo. 
Data da Assinatura: 13/08/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 
12.601.793/001-83

EXTRATO 
5º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 43/2019-FMS.
Inexigibilidade n°: 04/2019-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: BRAZMED S/S LTDA ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorro-
gação do prazo de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 043/2019-FMS, por 
mais 60 (sessenta) dias, iniciando-se em 09/08/2020, 
estendendo-se até 07/10/2020, com base no inciso 
II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do Contrato Original a que se refere 
o presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 07/08/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 
12.601.793/001-83

EXTRATO 
5º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 44/2019-FMS.
Inexigibilidade n°: 04/2019-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: CS ODONTOMED S/C LTDA ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção dos prazos de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 044/2019-FMS, por 
mais 60 (sessenta) dias, iniciando-se em 12/08/2020, 
estendendo-se até 10/10/2020, com base no inciso 
II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do Contrato Original a que se refere 
o presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 07/08/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (043) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO
TERMO ADITIVO

Contrato n°: 174/2015-PMA.
Pregão n°: 54/2015-PMA.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: SÉRGIO DE JESUS MOREIRA ME-
CÂNICA.
Objeto: O presente Termo Aditivo, objetiva a prorro-
gação da vigência e do prazo de execução do CON-
TRATO sob o n° 174/2015-PMA, por mais 3 (três) 
meses, iniciando-se em 04/08/2020, estendendo-se 
até 04/11/2020, com base no inciso II, art. 57 da Lei 
nº 8.666/93.  
Disposições finais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do Contrato Original a que se refere 
o presente Termo Aditivo. 
Data da assinatura: 03/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
10/2020– SRP
Exclusivo ME/EPP
 O Município de Jundiaí do Sul, Estado Paraná, tor-
na público que fará realizar as 10h00, do dia 08 de 
outubro de 2020, na sede da Prefeitura Municipal de 
Jundiaí do Sul, à rua 03 de maio, nº. 01, licitação na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL – SRP, tipo 
menor preço por item, a preços fixo e sem reajuste, 
objetivando o Registro de Preços para Futura e Even-
tual Aquisição de Óleos Lubrificantes, Hidráulicos e 
de Transmissão, Filtros de Ar e de óleo, separador de 
água e produtos de limpeza automotiva, destinados 
à frota de veículos e máquinas do Município, para 
o período de 12 meses. As despesas oriundas da 
presente aquisição correrão à conta dos recursos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº39/2020
Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada 
através da Portaria nº. 01/2020 de 16 de janeiro2020, 
que declarou Dispensável a Licitação á Contratação 
de empresa para prestação de serviços de recarga 
de extintores que se encontram na Escola Municipal 
Professora Vilma Vieira Pereira Marques e CMEI 
Nice Braga, conforme solicitação realizada pelo 
Departamento de Educação, com fundamento no 
Art. 24, Inciso II. Perfazendo O valor total para a 
compra dos itens requisitados é de R$1.138,40 (um 
mil cento e trinta e oito reais e quarenta centavos) 
em favor da empresa: Extinorpi Extintores do Norte 
Pioneiro Ltda EPP CNPJ: 10.950.199/0001-72. Face 
ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, uma vez 
que o processo se encontra devidamente instruído.
Publique-se
Jundiaí do Sul – PR, 24 de setembro de 2020
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE 
PREÇOS Nº 02/2020
O Presidente da Comissão de Licitação do Município 
Sr. Walderlei Leme Fernandes e Membros devida-
mente nomeados através da Portaria nº 01/2020 de 
17/01/2020, não havendo nenhuma interposição de 

JUNDIAÍ DO SUL

JUNDIAÍ DO SUL

financeiros proveniente do Orçamento do Município, 
conforme Lei Orçamentária nº. 584 de 13 de dezem-
bro de 2019 e se necessário recursos oriundos do 
Governo Federal e Estadual, que será regida pela Lei 
federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº. 009/2009, de 12 de março de 2009, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, 
as disposições da Lei federal n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com alterações posteriores, e de-
mais normas regulamentares aplicáveis à espécie 
. A documentação completa deste Edital poderá 
ser retirada no município, na Divisão de Compras 
e Licitação, sito rua 03 de maio, nº. 01, Centro, 
Jundiaí do Sul – PR, em horário de expediente da 
Prefeitura, sendo das 08h00 às 12h00 e das 13h00 
às 17h00, ou solicitada por intermédio de E-mail: 
pmjundiaicompras@yahoo.com.br, via Fone/fax: 
(43) 3626-1490, encontrando-se disponível também 
no sítio oficial do município: http://www.jundiaido-
sul.pr.gov.br. Porém, a participação da empresa 
interessada ficará condicionada a apresentação do 
recibo de entrega/retirada do edital, que poderá ser 
remetido à Comissão Permanente de Licitações por 
meio de fax ou por E-mail no número e endereço 
eletrônico supracitados. Para o  recebimento  dos  
envelopes: “DOCUMENTAÇÃO  DE  HABILITAÇÃO,  
PROPOSTA  E DOCUMENTAÇÃO PARA O CRE-
DENCIAMENTO”, fica determinado até o dia 08 de 
outubro de 2020, das 08h00 às 09h00, os quais 
deverão ser entregues na seção de protocolo desta 
Prefeitura Municipal, iniciando-se o julgamento às 
10h00 do mesmo dia. A proposta em mídia digital 
(CD, DVD, PEN DRIVE OU VIA E-MAIL), deverá 
ser entregue na abertura do certame.  
Jundiaí do Sul – PR, 24 de setembro de 2020.
Walderlei Leme Fernandes
Pregoeiro

recurso por parte das licitantes, torna público a ADJU-
DICAÇÃO referente ao Processo Licitação Tomada de 
Preços nº 02/2020, tendo como objetivo Contratação 
de empresa do ramo de engenharia e/ou construção 
civil para execução de obra em regime de empreitada 
global (material e mão de obra) para edificação de 01 
(um) barracão com 800m2, localizado na estrada mu-
nicipal, matrícula 14.475,  no Centro de Eventos com 
execução de serviços de: administração e canteiro de 
obra, fundações, concreto estrutural para fechamento 
da alvenaria, alvenaria, estrutura pré-moldada de 
concreto com cobertura de telha, esquadrias, vidros, 
instalações elétricas, hidros sanitárias e prevenção 
contra incêndio, aparelhos, louças e metais, pintu-
ras, pavimentação externa, fechos e limpeza geral e 
demais itens e especificações constantes no projeto, 
Conforme Convênio nº 287/2020 - SEDU. Ficando 
como vencedora.

Nº EMPRESA VALOR R$
1ª MRA Incorporação de Empreendimentos Imobiliários – 

Eireli, CNPJ Nº 14.621.664/0001-82
398.009,04

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 
administração. Assim sendo, ficando a proponente 
acima citada vencedora do certame e sugere à auto-
ridade superior a homologação do presente Tomada 
de Preços nº 02/2020.
Jundiaí do Sul- PR, 24 de setembro de 2020.
Walderlei Leme Fernandes
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO DA TOMADA DE 
PREÇOS Nº 02/2020.
Homologo a decisão do Presidente da Comissão de 
Licitação do Município Sr. Walderlei Leme Fernandes e 
membros devidamente nomeados através da Portaria 
nº 01/2020 de 17/01/2020, não havendo nenhuma 
interposição de recurso por parte das licitantes, tor-
na público a ADJUDICAÇÃO referente ao Processo 
Licitação Tomada de Preços nº 02/2020, tendo como 
objetivo Contratação de empresa do ramo de enge-
nharia e/ou construção civil para execução de obra 
em regime de empreitada global (material e mão de 
obra) para edificação de 01 (um) barracão com 800m2, 
localizado na estrada municipal, matrícula 14.475,  
no Centro de Eventos com execução de serviços de: 
administração e canteiro de obra, fundações, concreto 
estrutural para fechamento da alvenaria, alvenaria, 
estrutura pré-moldada de concreto com cobertura de 
telha, esquadrias, vidros, instalações elétricas, hidros 
sanitárias e prevenção contra incêndio, aparelhos, 
louças e metais, pinturas, pavimentação externa, 
fechos e limpeza geral e demais itens e especifica-
ções constantes no projeto, Conforme Convênio nº 
287/2020 - SEDU. Ficando como vencedora.

Nº EMPRESA VALOR R$
1ª MRA Incorporação de Empreendimentos Imobiliários – 

Eireli, CNPJ Nº 14.621.664/0001-82
398.009,04

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 admi-
nistração. Assim sendo, ficando a proponente acima 
citada vencedora do Tomada de Preços nº 02/2020.
Jundiaí do Sul- PR, 24 de setembro de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (043) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO 
2º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 363/2019-PMA.
Pregão n°: 93/2019-PMA.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: J. C. DE OLIVEIRA & CIA S/S LTDA.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO
1º TERMO ADITIVO

Inexigibilidade n°: 06/2019.
Contratante: Município de Arapoti.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção dos prazos de execução e vigência dos seguintes 
contratos por mais 6 (seis) meses, iniciando-se em 
14/08/2020 e estendendo-se até 14/02/2021, com 
base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Contrato nº: 213/2019
Contratada: ADELINO TRAUTENMULLER
Contrato nº: 214/2019
Contratada: ADRIANA DA SILVA CRUZ
Contrato nº: 215/2019
Contratada: CARLOS ALVES DE MIRA
Contrato nº: 216/2019
Contratada: LINCON RAFAEL KIUTEKA DO NAS-
CIMENTO
Contrato nº: 217/2019
Contratada: FABIO TEIXEIRA ESTEVES
Contrato nº: 218/2019
Contratada: LAUDILENE ALVES PIMENTA
Contrato nº: 219/2019
Contratada: ANGELA CLAUDIA ANDERSEN LUI-
ZETTI
Contrato nº: 220/2019
Contratada: ISAURA APARECIDA DOS SANTOS
Contrato nº: 221/2019
Contratada: JOSE SOARES MARTINS
Contrato nº: 222/2019
Contratada: NILSON DE OLIVEIRA DACAL
Contrato nº: 223/2019
Contratada: EDILSON ALMEIDA PONTES
Contrato nº: 224/2019
Contratada: RAILE ODERISOM DECOL BENETI
Contrato nº: 225/2019
Contratada: PEDRO DE ALMEIDA FILHO
Contrato nº: 226/2019
Contratada: CLAUDIO ANTUNES DOS SANTOS
Contrato nº: 227/2019
Contratada: JUCIMAR BIANCHIN
Contrato nº: 228/2019
Contratada: MARIA ROSA DA SILVA
Contrato nº: 229/2019
Contratada: ELIAS ALMEIDA PONTES
Contrato nº: 230/2019
Contratada: ELOIR ANTONIO RODRIGUES DE 
CAMPOS
Disposições finais: Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas dos Contratos Originais a que se refere o 
presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 13/08/2020.

a PRORROGAÇÃO dos prazos de EXECUÇÃO e 
VIGÊNCIA do Contrato sob o nº 363/2019, por mais 4 
(quatro) meses, de 22/08/2020 até a data de 22/12/2020.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas não es-
pecificamente modificadas pelas alterações decorrentes 
deste Termo Aditivo permanecem em vigor e obrigando 
as Partes conforme originalmente pactuadas.
Data da Assinatura: 21/08/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (043) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO
2º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 360/2019-PMA.
Concorrência n°: 01/2019-PMA.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: ROLP CONSTRUÇÕES LTDA.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a 
PRORROGAÇÃO dos prazos de EXECUÇÃO e VI-
GÊNCIA do contrato sob o nº 360/2019.
Da execução: Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO 
do contrato sob o nº 360/2019 por mais 62 (sessenta 
e dois) dias, de 25/08/2020 até a data de 25/10/2020.
Da vigência: Fica prorrogado o prazo de VIGÊNCIA 
do contrato sob o nº 360/2019 por mais 62 (sessenta 
e dois) dias, de 12/04/2021 até a data de 12/06/2021.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas não es-
pecificamente modificadas pelas alterações decorrentes 
deste termo aditivo permanecem em vigor e obrigando 
as partes conforme originalmente pactuadas.
Data da assinatura: 24/08/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 12.601.793/001-
83

EXTRATO 
2º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 53/2020-FMS.
Inexigibilidade n°: 05/2017-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: SANDRO PEÇANHA PEREIRA ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção dos prazos de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 53/2020-FMS, por 
mais 90 (noventa) dias, iniciando-se em 04/08/2020, 
estendendo-se até 01/11/2020, com base no inciso II, 
art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas não es-
pecificamente modificadas pelas alterações decorrentes 
deste Termo Aditivo permanecem em vigor e obrigando 
as partes conforme originalmente pactuadas.
Data da Assinatura: 03/08/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO
3º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 181/2018.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 
12.601.793/001-83

EXTRATO 
3º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 284/2019-FMS.
Inexigibilidade n°: 05/2017-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: BRUNO BOLERATZKI.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção dos prazos de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 284/2019-FMS, por 
mais 4 (quatro) meses, iniciando-se em 20/08/2020, 
estendendo-se até 20/12/2020, com base no inciso 
II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do Termo de Credenciamento original 
a que se refere o presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 19/08/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 12.601.793/001-
83

EXTRATO 
3º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 54/2020-FMS.
Inexigibilidade n°: 05/2017-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: KAREN MARTINS LOMBARDI ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção dos prazos de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 54/2020-FMS, por 
mais 60 (sessenta) dias, iniciando-se em 04/08/2020, 
estendendo-se até 02/10/2020, com base no inciso 
II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as partes conforme originalmente 
pactuadas.
Data da Assinatura: 03/08/2020.

Pregão n°: 34/2018.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: DEUSDEDITH SPINOLA DE CASTRO 
FILHO.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorro-
gação dos prazos de execução e vigência do CON-
TRATO sob o n° 181/2018-PMA, por mais 6 (seis) 
meses, iniciando-se em 20/08/2020, estendendo-se 
até 20/02/2021, com base no inciso II, art. 57 da Lei 
nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do Contrato Original a que se refere 
o presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 19/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 03/2020
O Presidente da Comissão de Licitação do Município 
Sr. Walderlei Leme Fernandes e Membros devida-
mente nomeados através da Portaria nº 01/2020 de 
17/01/2020, não havendo nenhuma interposição de 
recurso por parte das licitantes, torna público a ADJU-
DICAÇÃO referente ao Processo Licitação Tomada de 
Preços nº 03/2020, tendo como objetivo à Contratação 
de empresa especializada para execução na Amplia-
ção do prédio da Escola Municipal Profª Vilma Vieira 
Pereira Marques – E.F, localizada na Rua Nicolau 
Chamma, nº 542, centro, de acordo com Planilha 
Orçamentária, Memorial Descritivo, Cronograma 
Físico-Financeiro e Projeto Arquitetônico de acordo 
com a RRT SIMPLES nº 009888720.
Ficando como vencedora Empresa APC Estrutura 
Metálicas e Construtora de Obra Eireli, CNPJ Nº 
36.290.750/0001-92, situada na cidade de Palotina, 
Estado do Paraná, na Travessa Paulo Leminski, nº 38, 
Bairro: Jardim Urbano, CEP: 85.950-000, declarada 
Vencedora do Certame com o valor global de R$ 
251.314,48 (duzentos e cinquenta e um mil trezentos 
e quatorze reais e quarenta e oito centavos).

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 
administração. Assim sendo, ficando a proponente 
acima citada vencedora do certame e sugere à auto-
ridade superior a homologação do presente Tomada 
de Preços nº 03/2020.
Jundiaí do Sul- PR, 24 de setembro de 2020.
Walderlei Leme Fernandes
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO DA TOMADA DE 
PREÇOS Nº 03/2020.
Homologo a decisão do Presidente da Comissão de 
Licitação do Município Sr. Walderlei Leme Fernandes e 
membros devidamente nomeados através da Portaria 
nº 01/2020 de 17/01/2020, não havendo nenhuma 
interposição de recurso por parte das licitantes, tor-
na público a ADJUDICAÇÃO referente ao Processo 
Licitação Tomada de Preços nº 03/2020, tendo como 
objetivo à Contratação de empresa especializada para 
execução na Ampliação do prédio da Escola Municipal 

Profª Vilma Vieira Pereira Marques – E.F, localizada 
na Rua Nicolau Chamma, nº 542, centro, de acordo 
com Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo, Cro-
nograma Físico-Financeiro e Projeto Arquitetônico de 
acordo com a RRT SIMPLES nº 009888720.
Ficando como vencedora Empresa APC Estrutura 
Metálicas e Construtora de Obra Eireli, CNPJ Nº 
36.290.750/0001-92, situada na cidade de Palotina, 
Estado do Paraná, na Travessa Paulo Leminski, nº 38, 
Bairro: Jardim Urbano, CEP: 85.950-000, declarada 
Vencedora do Certame com o valor global de R$ 
251.314,48 (duzentos e cinquenta e um mil trezentos 
e quatorze reais e quarenta e oito centavos).
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 admi-
nistração. Assim sendo, ficando a proponente acima 
citada vencedora do Tomada de Preços nº 03/2020.
Jundiaí do Sul- PR, 24 de setembro de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

 

 

 
NHANDEJARA CLUBE DE CAMPO 
RUA SEBASTIÃO CARLOS GOUVEIA, 120 - VILA ROMANA - CEP: 84990-000 
ARAPOTI – PARANÁ – CNPJ: 76.030.956/0001-06 
TELEFONE: (43) 3557-1002 
 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL  

 
 

O Presidente do NHANDE'JARA CLUBE DE CAMPO, no uso de suas 

atribuições legais que lhe confere o Estatuto Social do Clube, convoca os Senhores 

(as) Associados (as) para, reunirem-se em Assembléia Geral ordinária que será 

realizada no dia 31 de Outubro de 2020, com fulcro no Artigo.62º inciso II do 

Estatuto Social, sendo a convocação para a votação com o início das 09h00 e 

encerrando às 20h00. 

 
PAUTA DA ASSEMBLÉIA 

 
1- ELEIÇÃO NOVA DIRETORIA. 

 
 
REGRAS E DIREITOS: 
 
Art.98º Terão direito a voto, mediante identificação, os Associados 
Patrimoniais em dia com a Taxa de Manutenção e Desenvolvimento – TMD, na 
forma do parágrafo 1º do Artigo 61º deste estatuto e quites com outras 
eventuais obrigações para com o NCC; e os Associados Jubileus, todos no 
pleno e gozo dos direitos estatutários, ressalvando o disposto no parágrafo 
único do Artigo 15º. 
(...) 
§2º No impedimento físico do associado detentor do Título Patrimonial ou 
Jubileu, seu cônjuge ou companheiro (a) dependente, como tal registrado no 
NCC, pode pessoalmente votar pelo titular, desde que se apresente na Seção 
Eleitoral munindo de declaração formal firmada pelo titular. Em nenhuma outra 
hipótese é admitido o voto por interposta pessoa. 
 
Art.99º Podem concorrer a cargos eletivos, nos três Conselhos do NCC, 
Associados Patrimoniais detentores do atual Título há três ou mais anos 
ininterruptos e Jubileus que estejam em dia com suas obrigações e no gozo de 
seus direitos perante o Clube. Exceto candidatos detentores de cargos 
públicos eletivos. Ressalvados outros impedimentos e exigências estatutárias. 
 
§1º Para quaisquer cargos dos Conselhos Diretor, Deliberativo e Fiscal não é 
permitido ao associado candidatar-se por mais de uma chapa, 
simultaneamente. 
 
§2º O exercício do cargo para o qual for eleito não permite o exercício 
concomitante de cargo em outro Conselho. 

 
§3º O cônjuge dependente, mediante delegação expressa do titular, pode 
candidatar-se a cargo eletivo no Clube, desde que preencha todos os 
requisitos previstos neste artigo, ficando o titular impedido de votar. 
(...) 
§6º São vedados de compor o Conselho Diretor os associados que se 
enquadrem em quaisquer das hipóteses de inelegibilidade previstas no artigo 
1º, inciso I, da Lei Complementar nº 64 de 1990. 
 
Art.100º As eleições no NCC são realizadas por meio de chapa inscrita e 
registrada na Secretaria di Clube, com denominação própria, relação completa 
e identificação pessoal dos nomes de candidatos a todos os cargos eletivos, 
inclusive de suplentes. 
 
§1º A inscrição e o pedido de registro de chapa são promovidos por meio de 
petição escrita, firmada pelo candidato a Presidente do Conselho Diretor pela 
chapa, dirigida ao Presidente do NCC e protocolada na Secretaria do Clube em 
até 45 dias anteriores à data definida para a eleição. A declaração formal e 
pessoal de anuência dos candidatos que integram a chapa que concorre ao 
pleito torna-se válida desde que anexa à Petição. 
 
§2º Da chapa deve constar os nomes dos candidatos à presidência de cada um 
dos Conselhos. Para Conselho Diretor, também deve constar a designação do 
cargo a que cada candidato concorre. 
 
§3º Da chapa deve ainda constar o nome de dois associados candidatos para o 
Conselho Deliberativo e de dois para o Conselho Fiscal, na qualidade de 
suplentes. 
 
§4º O recebimento da petição para inscrever e registrar a chapa é 
condicionado a estar o pedido de acordo com as normas estatutárias, 
instruído com a juntada de declaração de anuência de cada candidato em 
concorrer ao pleito e declaração de não estar em falência, insolvente ou 
condenado criminalmente por dolo. 
 
§5º Não cumpridas as condições especificadas no parágrafo anterior, penaliza-
se o candidato com a anulação da respectiva candidatura e do cargo para o 
qual foi eleito, além de se ver incurso nas penalidades previstas no Artigo 29 
deste estatuto. 
 
OBSERVAÇÃO: 
 
Na data pré fixada da eleição, caso não haja a possibilidade da sua realização, 
diante do problema da pandemia Covid-19, os Conselhos Diretor e Deliberativo farão 
reunião para decidir qual será a medida possível. 

 
Arapoti em 27 de Julho de 2020. 

 
 
 

FÁBIO LOPES SAMPAIO 
PRESIDENTE DO NCC 

 

OUTRAS PUBLICAÇÕES
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

ARAPOTI

ARAPOTI

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 52/2020 – GMS - FUNDEPAR 
PROTOCOLO Nº 16.601.188-4. OBJETO: Ampliação no Colégio Estadual Rio 
Branco, no Município de Santo Antônio da Platina/PR. AUTORIZADO POR: 
Alessandro Oliveira – Diretor Presidente. DATA DE ABERTURA E LOCAL: 29 
de outubro de 2020, às 09:30 (nove horas e trinta minutos), no Auditório do 
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, 
situado à Rua dos Funcionários, 1323, esquina com Rua Recife, Cabral - 
80.035-050 - Curitiba - Paraná. VALOR MÁXIMO: R$ 857.768,57 (oitocentos e 
cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete 
centavos). RETIRADA DO EDITAL E DOS ELEMENTOS TÉCNICOS 
INSTRUTORES: acessar o site do Compras Paraná no endereço: 
www.comprasparana.pr.gov.br  no link Consulta a Licitações: Consulta de 
Editais. Outra opção para retirada do Edital e dos Elementos Técnicos 
Instrutores será junto à Comissão Permanente de Licitação do INSTITUTO 
PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR, no 
endereço acima citado, fornecendo mídia eletrônica para gravação no horário 
das 13:00 às 17:00 horas. Informações: (41) 3250-8286 ou (41) 3250-8302. 
DATA: 23/09/2020. Comissão Permanente de Licitação 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
                 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ 

 
 

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ – COHAPAR, torna público que 
RECEBEU do IAT, a Licença Ambiental Simplificada para a implantação do 
empreendimento Residencial Cohapar Joaquim Távora (9ª etapa), localizado no 
município de Joaquim Távora. (LAS 206389) 

                                 
                 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ 

                                 
                 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ 

 
 

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ – COHAPAR, torna público que 
RECEBEU do IAT, a Licença Ambiental Simplificada para a implantação do 
empreendimento Residencial Cohapar Joaquim Távora (9ª etapa), localizado no 
município de Joaquim Távora. (LAS 206389) 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARAPOTI
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA Nº 180 CENTRO 
CÍVICO CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MI-
CROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE – EPP, INCLUSIVE MICROEMPREENDOR 
INDIVIDUAL – MEI E ITENS COM AMPLA DISPUTA
Edital de Pregão Eletrônico nº 63/2020
Processo nº 120/2020
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de insumos de ostomia visando atender 
as necessidades do Centro de Abastecimento Far-
macêutico.
Data Abertura: 08/10/2020 às 09:00:00 horas
Valor Máximo: R$ 322.434,90
Informações e Retirada do Edital: Maiores informa-
ções poderão ser obtidas na Rua Ondina Bueno 
Siqueira, nº 180 - Centro Cívico, Arapoti, 
Paraná, telefones: (43) 3512-3000/3001, no ho-
rário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min 
às 17h30min / site: www.arapoti.pr.gov.br / email: 
licitacao@arapoti.pr.gov.
Data Edital: 24/09/2020.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARAPOTI
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA Nº 180 CENTRO 
CÍVICO CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MI-
CROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE – EPP, INCLUSIVE MICROEMPREENDOR 
INDIVIDUAL – MEI E ITENS COM AMPLA DISPUTA
Edital de Pregão Eletrônico nº 64/2020
Processo nº 126/2020
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais 
contratações de pessoa jurídica especializada para 
transporte intermunicipal de pacientes, visando 
atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde.
Data Abertura: 09/10/2020 às 09:00:00 horas
Valor Máximo: R$ 447.490,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARAPOTI
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA Nº 180 CENTRO 
CÍVICO CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MI-
CROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE – EPP, INCLUSIVE MICROEMPREENDOR 
INDIVIDUAL – MEI E ITENS COM AMPLA DISPUTA
Edital de Pregão Eletrônico nº 65/2020
Processo nº 132/2020
Objeto: Formação de registro de preço para aqui-
sição de produtos de consumo médico-hospitalar e 
medicamentos, visando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde.
Data Abertura: 14/10/2020 às 09:00:00 horas
Valor Máximo: R$ 438.165,52
Informações e Retirada do Edital: Maiores informa-
ções poderão ser obtidas na Rua Ondina Bueno 
Siqueira, nº 180 - Centro Cívico, Arapoti, 
Paraná, telefones: (43) 3512-3000/3001, no ho-
rário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min 
às 17h30min / site: www.arapoti.pr.gov.br / email: 
licitacao@arapoti.pr.gov.
Data Edital: 24/09/2020.

Informações e Retirada do Edital: Maiores informa-
ções poderão ser obtidas na Rua Ondina Bueno 
Siqueira, nº 180 - Centro Cívico, Arapoti, 
Paraná, telefones: (43) 3512-3000/3001, no ho-
rário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min 
às 17h30min / site: www.arapoti.pr.gov.br / email: 
licitacao@arapoti.pr.gov.
Data Edital: 24/09/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (043) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO
TERMO ADITIVO

Contrato n°: 174/2015-PMA.
Pregão n°: 54/2015-PMA.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: SÉRGIO DE JESUS MOREIRA ME-
CÂNICA.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a supres-
são de 25% do valor contratual, em decorrência da 
paralisação das atividades escolares causada pela 
pandemia de COVID-19 e consequente redução 
dos serviços prestados pela contratada, passando o 
valor contratual mensal de R$ 12.672,20 (doze mil, 
seiscentos e setenta e dois reais e vinte centavos), 
para R$ 9.504,15 (nove mil, quinhentos e quatro 
reais e quinze centavos), o que corresponde a uma 
supressão de R$ 3.168,05 (três mil, cento e sessenta 
e oito reais e cinco centavos), nos termos art. 65, § 
1° da Lei nº 8.666/93.
Disposições fi nais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do Contrato Original a que se refere 
o presente Termo Aditivo. 
Data da assinatura: 07/08/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ

RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 12.601.793/001-
83
EXTRATO 
11º TERMO ADITIVO
Credenciamento n°: 118/2017-FMS.
Inexigibilidade n°: 05/2017-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: JOÃO LINEU ANTUNES JUNIOR & CIA 
S/S LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção dos prazos de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 118/2017-FMS, 
estendendo-se até 02/10/2020, com base no inciso 
II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições fi nais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do contrato original a que se refere o 
presente Termo Aditivo. 
Data da Assinatura: 14/08/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO
1º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 210/2019.
Pregão n°: 64/2018.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: MM SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 
VIÁRIA EIRELI - ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a pror-
rogação dos prazos de execução e vigência do 
CONTRATO sob o n° 210/2019-PMA, por mais 60 
(sessenta) dias, iniciando-se em 07/08/2020, esten-
dendo-se até 05/10/2020, com base no inciso II, art. 
57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições fi nais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do Contrato Original a que se refere 
o presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 06/08/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO
2º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 177/2018.
Pregão n°: 31/2018.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: PLSS SOLUÇÕES EIRELI ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorro-
gação dos prazos de execução e vigência do CON-
TRATO sob o n° 177/2018-PMA, por mais 12 (doze) 
meses, iniciando-se em 12/08/2020, estendendo-se 
até 12/08/2021, com base no inciso II, art. 57 da Lei 
nº 8.666/93.  
Disposições fi nais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do Contrato Original a que se refere 
o presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 07/08/2020.

PINHALÃO
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Jovem é executado com vários tiros no Norte Pioneiro

Crime foi registrado na noite desta quarta-feira no município de Ribeirão do Pinhal

Mais um homicídio foi 
registrado no município de 
Ribeirão do Pinhal. Desta 
vez, um jovem de 20 anos 
foi executado com diversos 
tiros na noite desta quarta-
-feira (23).
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, a 
equipe foi acionada por 
volta das 22h30 para pres-
tar atendimento a uma 
ocorrência onde solicitante 
relatava ter escutado dis-
paros de arma de fogo em 
uma residência situada 
na Vila Santa Terezinha. 
Diante do chamado, os 

policiais foram ao endereço 
informado para averiguar 
a situação. 
No local, os policiais se 
depararam com o corpo 
de um jovem caído o qual 
apresentava várias marcas 
de perfurações causadas 
por tiros. Durante a averi-
guação do local, a equipe 
ainda constatou a presença 
de várias cápsulas de pro-
jétil calibres 380, .40 e de 
pistola 9 mm. 
Frente ao fato, o local foi 
isolado sendo o caso repas-
sado a equipe da Polícia 
Civil para que desse início 

as investigações. A equipe 
do IML (Instituto Médico 
Legal) de Jacarezinho 
também foi acionada para 
recolher o corpo da vítima. 
Os policiais militares ainda 
realizaram diligências 
em busca do suspeito ou 
autores do crime, mas até 
o fechamento desta edição 
ninguém havia sido encon-
trado. Em contato com tes-
temunhas, estas relataram 
a polícia à presença de um 
automóvel de cor prata em 
atitude suspeita próximo 
ao local momentos antes 
do crime acontecer. 

Da Redação

Da Redação

Da Redação

Nos últimos meses o município tem vivenciado uma onda de violência e assassinatos. Em Julho, um jovem de 21 anos foi 
morto a tiros nas imediações do Ginásio de Esportes. Já no último dia 13 de setembro, um homem também foi morto a tiros 
quando estava em um bar na Vila Hermínia. 

[ONDA DE VIOLÊNCIA]

[VIOLÊNCIA]

Taxista e dois adolescentes são detidos 
com 10 kg de maconha na BR-369

[TRÁFICO]

Três pessoas foram 
detidas em posse de uma 
grande quantidade de 
drogas. A situação aconte-
ceu durante uma aborda-
gem policial realizada no 
início da noite desta quar-
ta-feira (23) no município 
de Assaí. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, a 
equipe estava realizando 

uma abordagem de rotina 
a veículos e motocicle-
tas que transitavam pela 
rodovia BR-369 quando os 
policiais deram ordem de 
parada a um Taxi. Durante 
a averiguação do veículo, a 
equipe desconfiou do com-
portamento dos ocupantes, 
sendo então realizadas 
buscas e encontrados apro-
ximadamente dez quilos 

de maconha no interior do 
automóvel. 
Frente aos fatos, o moto-
rista do Taxi e dois ado-
lescentes que estavam no 
automóvel, assim como a 
droga apreendida, foram 
encaminhados a delegacia 
da Polícia Civil para que 
fossem tomadas as provi-
dências cabíveis ao caso. 

Denúncia leva a prisão de suspeito de 
receptação em Carlópolis

Um jovem de 24 anos-
foi preso no fim da tarde 
desta quarta-feira (23) 
após agentes da Polí-
cia Militar levantarem 
a informação de que o 
mesmo estaria com um 
motor de barco que havia 
sido furtado. A ocorrência 
foi registrada no municí-
pio de Carlópolis. 
De acordo com infor-
mações da PM, a equipe 
levantou a informação de 
que o suspeito iria vender 
o motor de barco que seria 
um objeto proveniente de 
furto. Com isso, os poli-
ciais foram até a rodovia 
PR-208 km 10, local do 
provável negócio para 
averiguar a situação. Em 
dado momento, foi visua-
lizado um automóvel VW/
Gol de cor prata conforme 
a denúncia e, com isso, 
os policiais realizaram 

a abordagem. Durante 
as buscas no veículo, foi 
encontrado no banco de 
trás um motor marca 
Yamaha de 25 HP con-
forme o que havia sido 
furtado em um condomí-
nio localizado no bairro 
Cachoeira do Espírito 
Santo no município em 
Ribeirão Claro. Indagado 
sobre a situação, o sus-
peito disse ter adquirido 
o motor de uma pessoa 
que reside em Joaquim 
Távora, mas se negou a 
revelar a identidade do 
suposto vendedor. Frente 
aos fatos, o indivíduo 
recebeu voz de prisão pelo 
crime de receptação e foi 
encaminhado juntamente 
com o motor apreendido 
até a delegacia da Polícia 
Civil para que fossem 
tomadas as providências 
cabíveis ao caso. 
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Ao contrário de boa 
parte das adaptações, que 
colocam o detetive criado 
pelo autor Sir Arthur 
Conan Doyle no centro da 
trama, o filme faz dele coad-
juvante da trama da irmã 

mais nova, Enola (inter-
pretada por Millie Bobby 
Brown). Abandonada pela 
mãe aos 16 anos de um 
modo misterioso, a jovem 
precisa primeiro lidar 
com os irmãos distantes, 

Sherlock e Mycroft (Sam 
Claflin), e depois descobrir 
o paradeiro da matriarca. 
Em entrevista a VEJA, o 
ator fala sobre o filme, a 
carreira e sua paixão por 
artes marciais.

Relax e
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Henry Cavill sobre feminismo em 
‘Enola Holmes’: ‘Mudança histórica’

Das Agências

Das Agências

Vitão confessa “marketing” no início 
de relação com Luísa Sonza

Vitão está dando 
o que falar nos últimos 
tempos, principalmente 
após assumir o relaciona-
mento com a cantora Luísa 
Sonza no início de setem-
bro. Em entrevista ao site 
Hugo Gloss, o cantor falou 
sobre seu próximo single 
Califórnia, detalhes sobre 
o início de seu namoro com 
Luísa e também sobre a 
polêmica fama de talarico. 
A amizade do novo casal 
começou quando a cantora 
o convidou para fazer uma 
parceria na música Bomba 
Relógio em seu álbum de 
estreia Pandora. “Ela me 

mandou a música e eu 
gostei muito, falei que ia 
fazer, então gravamos o 
clipe. Ela veio falar comigo 
direto, sem intermediação 
de empresários. Na época, 
a gente não ficou muito 
amigo, muito próximo, só 
fizemos a música mesmo. 
Foi depois de ‘Flores’ que 
ficamos mais amigos”, 
falou.Durante a divulgação 
da música Flores começa-
ram a surgir rumores na 
Internet de que pudesse 
estar rolando algo entre 
os dois, com a interpreta-
ção dos dois de um casal 
apaixonado no clipe íntimo 

e sensual. O vídeo foi lan-
çado em junho, meses após 
Luísa anunciar o fim do 
casamento com o humo-
rista Whindersson Nunes. 
Isso foi o suficiente para 
que as especulações do 
surgimento do casal Vitão 
e Luisa surgissem.
“Foi marketing, sim. 
Usamos muito isso a nosso 
favor. Foi uma estratégia, a 
gente quis criar essa coisa 
de estar junto, mas a gente 
já estava se gostando nessa 
época”, confessou o cantor 
sobre os bastidores da 
música com Luísa. Parece 
que a estratégia funcionou!
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[ASSENTAMENTOS]

Paraná é o segundo estado 
com o menor número de 

casos e óbitos de Covid-19
De acordo com o diretor-geral da Saúde, o Paraná está há 

cerca de 70 dias com estabilidade no número de casos

O Paraná fica 
atrás apenas de 
Minas Gerais entre 
os estados brasileiros 
com o menor número 
de casos e de óbitos 
pela Covid-19 por 
100 mil habitantes. A 
taxa de incidência da 
doença na população 
paranaense foi de 
1.477,4 casos por 100 
mil habitantes, com 
37,1 mortes a cada 
100 mil, mostram os 
dados mais recentes 
do Painel Coronaví-
rus, do Ministério da 
Saúde, divulgados na 
noite de quarta-feira 
(23).
Os valores ficam 
bem abaixo da média 
nacional. No Brasil, 
o índice de incidên-
cia é de 2.200,8/100 
mil, e a taxa morta-
lidade, 66,1 por 100 

mil habitantes. O 
Paraná também tem 
a melhor posição no 
Sul, região com os 
menores índices de 
incidência e óbito 
pela Covid-19. A 
média regional é de 
1.859 casos/100 mil 
e 38,2 óbitos/100 mil. 
No Rio Grande do 
Sul, que tem uma 
população equiva-
lente à do Paraná, a 
média de casos é de 
1.577,1/100 mil e a de 
óbitos é 39,7/100 mil. 
Em Santa Catarina, 
a taxa de incidência 
é de 2915,6/100 mil 
e a de mortalidade é 
37,5/100 mil.
A taxa de mortalidade 
do Distrito Federal, 
que é a maior do País, 
é de 104,4 óbitos/100 
m i l  h a b i t a n t e s , 
seguido do Rio de 

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N° 036/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ, 
PR, no uso de suas atribuições legais e em conformi-
dade a Lei nº 8.666/93, art. 49, CONSIDERANDO que 
em razão da necessidade de sanar falhas encontra-
das na especificação do objeto: que gerou o certame 
em referência, proporcionando divergências entre o 
objeto do plano de trabalho e com vistas a refazer as 
informações necessárias a uma aquisição satisfatória 
numa próxima licitação, RESOLVE ANULAR o Pro-
cesso Licitatório nº 060/2020, consequentemente, a 
modalidade Pregão Presencial nº 036/2020, cujo objeto 
é AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSO-
RAS PARA OS SETORES DA MUNICIPALIDADE.

PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRONICO N° 041/2020

Encontra-se reaberto na Prefeitura Municipal de Salto 
do Itararé, Estado do Paraná, o PREGÃO ELETRO-
NICO N° 041/2020. Tipo MENOR PREÇO, que trata 
da AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRES-
SORAS PARA OS SETORES DA MUNICIPALIDA-
DE, conforme especificado no anexo I do edital. O 
credenciamento dos representantes das empresas 
interessadas será no dia 08/10/2020, 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 08/10/2020, 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 en-
dereço acima ou telefone (43) 3579-1607.

PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2020
(PMWB) - 1ª REPETIÇÃO-PARTICIPAÇÃO – AMPLA
CONCORRÊNCIA O MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ, ESTADO
DO PARANÁ, torna público para conhecimento de quantos possam
interessar que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob o regime de
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a possível aquisição e
instalação, através de empresa especializada, de 01 (um) motor
novo, original, completo e peças genuínas complementares, para
um veículo tipo ambulância marca e modelo Renault Master 2.3,
de placas AZP-3638, ano/modelo 2015/2016, afim de atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no
enfrentamento a COVID-19, com base na lei nº 13.979/2020,
conforme descrição no Edital de Pregão Eletrônico nº 054/2020
(PMWB) e seus anexos. INFORMAÇÕES: - Recebimento das
propostas: A partir 09hs:00min do dia 28/09/2020 até as
08hs:59min do dia 05/10/2020. - Data e horário de abertura:
05/10/2020 - das 09hs:00min às 09hs:30min. - Data e horário do
início da sessão de disputa: 05/10/2020 - a partir das 09hs:31min.
- Meio de utilização de recursos de tecnologia da informação -
INTERNET, no endereço eletrônico: www.bll.org.br "Acesso
Identificado", licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO. A
pasta técnica, com o inteiro teor do Edital, poderá ser examinada no
endereço supramencionado a partir do dia 28 de Setembro de 2020,
nos endereços eletrônicos: www.bll.org.br e
www.wenceslaubraz.pr.gov.br. Wenceslau Braz – PR, 24 de
Setembro de 2020.Fábio Antonio Batista da Rosa-Pregoeiro
Substituto Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO Nº
057/2020 (PMWB) – REGISTRO DE PREÇOS-
PARTICIPAÇÃO – AMPLA CONCORRÊNCIA COM COTA
RESERVA DE 25% PARA ME/EPP – LEI Nº 147/2014
O MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ, ESTADO DO
PARANÁ, torna público para conhecimento de quantos
possam interessar que fará realizar licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS,
sob o regime de MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a
possível aquisição de notebooks, para utilização da rede
pública municipal de ensino, através do Plano de Ações
Articuladas - PAR, pela Secretaria Municipal de Educação,
conforme descrição no Edital de Pregão Eletrônico nº
057/2020 (PMWB) – Registro de Preços e seus anexos.
INFORMAÇÕES: - Recebimento das propostas: A partir
09hs:00min do dia 29/09/2020 até as 08hs:59min do dia
15/10/2020. - Data e horário de abertura: 15/10/2020 - das
09hs:00min às 09hs:30min. - Data e horário do início da
sessão de disputa: 15/10/2020 - a partir das 09hs:31min.
- Meio de utilização de recursos de tecnologia da informação
- INTERNET, no endereço eletrônico: www.bll.org.br
"Acesso Identificado", licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO.A pasta técnica, com o inteiro teor do Edital,
poderá ser examinada no endereço supramencionado a partir
do dia 29 de Setembro de 2020, nos endereços eletrônicos:
www.bll.org.br e ww.wenceslaubraz.pr.gov.br.Wenceslau
Braz – PR, 24 de Setembro de 2020.Fábio Antonio Batista
da Rosa Pregoeiro Substituto Municipal

WENCESLAU BRAZ

SALTO DO ITARARÉ

Janeiro (103,7/100 mil) 
e Roraima (101,7/100 
mil). Tirando Minas 
Gerais, onde o índice 
de mortalidade foi 
de 32,6/100 mil habi-
tantes, e os estados 
do Sul, em nenhuma 
unidade da federação 
essa taxa foi menor 
que 43,1 óbitos por 100 
mil habitantes.
O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior 
destaca que o plane-
jamento do Estado 
foi fundamental para 
minimizar os impac-
tos da pandemia no 
Paraná. “Estrutura-
mos a rede assisten-
cial de forma trans-
parente e organizada, 
sendo que nenhum 
paciente ficou sem 
atendimento desde o 
início da pandemia. 
Com apoio dos demais 
poderes e de toda a 
sociedade, consegui-
mos fazer esse enfren-
tamento para salvar o 
maior número de vidas 
possível” destaca. “O 
ideal seria não perder 
nenhuma pessoa para 
essa doença, mas man-
temos o trabalho orga-
nizado para que o 
impacto no Paraná 
seja o mínimo possí-
vel”, diz. 
Para o diretor-ge-
ral da Secretaria de 
Estado da Saúde, 
Nestor Werner Júnior, 
o planejamento ini-
ciado pelo Paraná 
antes de ter pacientes 
confirmados com o 
novo coronavírus, e a 
adoção de estratégias 
para conter o avanço 

da epidemia quando o 
número de casos ainda 
era baixo, permitiu 
um certo controle 
sobre a circulação do 
vírus no Estado.
“A adoção de medidas 
de distanciamento 
social ajudou a acha-
tar a curva em um 
momento em que 
ainda preparávamos 
a rede hospitalar para 
receber os pacientes 
da Covid-19. Quando 
os números subiram, 
os hospitais já esta-
vam prontos para o 
atendimento”, afirma 
Werner. “Priorizamos 
utilizar a estrutura 
já existente, com a 
contratação de leitos 
clínicos e de UTI exclu-
sivos para a Covid nos 
hospitais estaduais 
e em nossos parcei-
ros da rede privada 
e filantrópica, sem a 
necessidade de cons-
truir hospitais de cam-
panha, que são caros 
e não ficariam como 
legado para o Estado”, 
explica.
A estratégia de estru-
turação incluiu uma 
maior celeridade nas 
obras dos hospitais 
regionais de Gua-
rapuava, Telêmaco 
Borba e Ivaiporã, que 
foram entregues antes 
do prazo. As três uni-
dades atendem hoje 
exclusivamente os 
pacientes com Covid-
19. Também foram 
habilitados 1,1 mil 
leitos de UTI e apro-
ximadamente 1,5 mil 
de enfermaria.
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[ASSENTAMENTOS]
Incra realiza entrega dos 

contratos de concessão de uso a 
famílias de municípios da região
Em todo Paraná ação acontece em 39 municípios, 

incluindo Congonhinhas, Jundiaí do Sul, São Jerônimo 
da Serra e Wenceslau Braz no Norte Pioneiro

Da Assessoria

O Incra no Paraná 
inicia, a partir de 23 de 
setembro (quarta-feira), 
a entrega de 497 Contra-
tos de Concessão de Uso 
(CCU) em assentamentos 
do estado. Ao todo, são 39 
municípios atendidos com 
a medida, em 50 áreas de 
reforma agrária. A assina-
tura dos documentos foi 
finalizada na sede da supe-
rintendência regional, na 
capital paranaense, e os 
documentos já estão dis-
poníveis aos beneficiários.
“Se o assentado preferir, 
em vez de se deslocar até 
Curitiba, os contratos 
podem ser enviados dire-
tamente aos assentamen-
tos”, explica o superinten-
dente regional do Incra/
PR, Robson Luís Bastos. 
A autarquia deverá entrar 
em contato com as pre-
feituras municipais para 
operacionalizar a entrega 
dos documentos.
Em razão da situação de 

Emergência em Saúde 
Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) em 
decorrência da pandemia 
de covid-19, com ban-
deira laranja na capital 
do estado, o atendimento 
presencial na sede do 
instituto está restrito ao 
horário das 9h às 15h. 
O atendimento remoto 
é realizado por meio do 
endereço eletrônico  ser-
vico.assentamentos@cta.
incra.gov.br.
“O CCU é um documento 
que transfere o imóvel 
rural ao beneficiário da 
reforma agrária em cará-
ter provisório. No entanto, 
assegura aos assentados o 
acesso a terra, aos crédi-
tos disponibilizados pelo 
Incra e a outros progra-
mas do governo federal 
de apoio à agricultura 
familiar”, explica Bastos.
Gratuito,  o contrato 
contém cláusulas indi-
cando os direitos e as obri-

gações a serem observados 
pelos assentados. Para ter 
direito ao Título de Domí-
nio (TD), o qual transfere 
os lotes em caráter defini-
tivo, é necessário o aten-
dimento aos requisitos 
do CCU e a comprovação 
de que os agricultores 
tenham condições de cul-
tivar a terra e pagar por 
ela. Tem direito ao CCU 
todo cidadão brasileiro 
que tenha seu nome homo-
logado como beneficiário 
do Programa Nacional de 
Reforma Agrária (PNRA), 
após o devido processo de 
seleção ou regularização.
Na região do Norte Pio-
neiro,serão contempladas 
famílias dos municípios de 
Congonhiinhas no bairro 
Carlos Lamarca, Jundiaí 
do Sul no bairro Matida, 
São Jerônimo da Serra 
nos bairros Sol Nascente 
e Palmares, e em Wen-
ceslau Braz na vila Santa 
Madalena. 

GUTO E GUEDES EM BRASÍLIA

O secretário-chefe da Casa Civil, deputado Guto 
Silva (PSD), se encontrou hoje com o ministro 
Paulo Guedes (Economia) e o líder do governo Bol-
sonaro, deputado Ricardo Barros (PP), em Brasília. 
Os três trataram de recursos para o Paraná e de 
uma remodelação do pacto federativo. “A pedido 
do governador Ratinho Júnior, estamos intensifi-
cando as agendas em Brasília para estreitarmos 
as relações com o governo federal, que está sendo 
um grande parceiro do Paraná”, disse Guto Silva. 
O chefe da Casa Civil cumpriu agenda ainda no 
Ministério da Saúde, Anvisa e Embaixada da Rússia 
para dar encaminhamento ao processo de liberação 
dos testes clínicos e produção da vacina russa no 
Brasil pelo Tecpar.

ISS

O deputado Rubens Bueno (CDN) destacou a 
sanção sem vetos,  do projeto que regulamenta a 
mudança no recolhimento do ISS.  Essa comemora-
ção tem como principal motivo o fato do deputado 
vir lutando há uma década pela aprovação dessa 
importante lei, que entrará em vigor em 2021 e 
redistribuirá um  total estimado em R$ 6 bilhões.    

MULHERES ELEITAS

O MDB Mulher lançou  o projeto "+Mulheres Elei-
tas" para fortalecer as candidaturas femininas e 
aumentar a representatividade nos legislativos 
e executivos municipais nas eleições deste ano. 
"No Paraná, estamos fazendo o levantamento das 
candidaturas, mas observamos o aumento da parti-
cipação de mulheres como candidatas à vereadora 
e à prefeita", disse a vereadora Noemia Rocha, 
presidente estadual do MDB Mulher, e candidata 
à reeleição em Curitiba.

"VÁ TRANQUILO"
O candidato a prefeito de Curitiba, João Arruda 
(MDB), questiona o receio do atual prefeito Rafael 
Greca (DEM) que decidiu não participar do debate 
da Band no próximo 1º de outubro (quinta-feira).  
"Sem sordidez, não sei qual é o medo. Greca, vamos 
discutir Curitiba, políticas de inclusão de pessoas 
com deficiência, veículos de plataforma baixa, 
integração real de espaços de esportes e verdes 
nos bairros. Vá tranquilo", disse.

CONTRADITÓRIO

Partidos políticos integrados por mentirosos com-
pulsivos são a maioria dos parceiros da Justiça 
Eleitoral no site “Desinformação”, de combate às 
“fake news”. O DEM de Rodrigo Maia, personagem 
da Lava Jato, o PTB de Roberto Jefferson, estrela 
do mensalão, o PSC do Pastor Everaldo, preso 
mês passado, e o PP do petrolão estão entre os que 
ajudarão a definir o que é falso ou verdadeiro, na 
disputa eleitoral.
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3
[VIRALIZOU]

Vereadores protagonizam confusão durante Audiência 
Pública na Câmara de São José da Boa Vista

Presidente da casa arremessou contra o chão o aparelho celular de um dos 
vereadores e vídeo viralizou nas redes sociais

U m a  Au d i ê n c i a 
Pública realizada na 
Câmara de Vereadores de 
São José da Boa Vista e 

que tinha como objetivo 
discutir o valor dos salários 
dos servidores públicos 
para o período de 2021 a 

2024, terminou em con-
fusão na noite da última 
segunda-feira (21) após o 
presidente da casa jogar 

no chão o celular de um 
dos vereadores. No vídeo, 
é possível observar que o 
clima estava tenso quando 
Neuri José dos Santos, res-
ponsável pela contabilidade 
da prefeitura, falava na 
sessão. Em dado momento, 
o vereador Jovane de Oli-
veira se aproxima com o 
celular, aparentemente 
filmando, do vereador Val-
demir Thomaz de Aquino 
e acaba tendo o aparelho 
tomado pelo presidente 
casa que, em seguida, arre-
messa o celular no chão. 
Segundo publicado pelo 
portal Banda B, Neuri 
havia criticado a apro-
vação de alguns projetos 
que teriam acontecido “na 
calada da noite”, enquanto 
o vereador Jovane apoiava 

o discurso e fazia cobrança 
de explicações ao vereador 
Valdemir sobre as votações.  
Em nota, a assessoria da 
Câmara de Vereadores 
informou que a atitude de 
Neri, responsável pela con-
tabilidade da prefeitura, é 
questionável e tem cará-
ter eleitoreiro. Ainda de 
acordo com o documento, a 
Câmara nega que projetos 
tenham sido aprovados “na 
calada da noite” e que os 
mesmos foram aprovados 
por todos os parlamentares 
com placar de sete a zero. 
O texto ainda reconhece 
que o presidente da Casa de 
Leis assumiu ter tomado e 
jogado o celular e que o fez 
por estar sendo filmado e 
criticado, sentindo-se então 
desacatado.

Da Redação

[MAIS CARO]

“É um tapa na cara atrás de outro”, dispara Romanelli 
sobre a volta das tarifas cheias do pedágio

“É um tapa atrás 
do outro na nossa cara, 
uma zombaria”, reagiu 
o deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) sobre  o 
retorno das tarifas cheias 
do pedágio nas rodovias 
do anel de integração. 
Os valores cobrados pela 
Econorte, Ecovia e Ecoca-
taratas foram reduzidos em 
30% no fim do ano passado 
como resultado de acordos 
de leniência assinados 
com o Ministério Público 
Federal (MPF) a título de 
reparação de danos. Esse 
prazo se encerra nas pró-

ximas semanas. 
“É um absurdo. Quem vai 
pagar a conta mais uma vez 
são os paranaenses. Tenho 
alertado e criticado a falta 
de transparência nesses 
acordos de leniência. É 
evidente que o prejuízo à 
economia é muito maior, 
são duas décadas lesando 
os usuários de rodovias 
e impactando em toda 
a cadeia produtiva. Os 
valores devolvidos são 
irrisórios perto do volume 
desviado”, disse Romanelli.
O deputado reafirmou que 
os acordos de leniência 

foram em todos os aspectos 
benéficos às concessioná-
rias que esperam, dessa 
forma, se respaldar para 
participar das novas lici-
tações. “As multas foram 
irrisórias em relação a tudo 
o que as empresas já arre-
cadaram; as obras estão 
aquém do que o Paraná 
precisa e, talvez a maior 
generosidade, as conces-
sionárias asseguraram um 
salvo-conduto para partici-
par das próximas licitações 
de pedágio no Estado”.

ALEP
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 122/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO 
INFORMATICA EIRELI
Valor............: 8.000,00 (oito mil reais)
Vigência.......: Início: 24/09/2020 Término: 24/09/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 46/2020
Recursos.....: Dotação: 2.030.3.3.90.30.00.00.00.00 
(253),
2 . 0 2 5 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 2 7 0 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (285),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 2 8 6 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (288),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 2 9 0 ) , 
2.069.3.3.90.30.00.00.00.00 (308),
2 . 0 3 3 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 3 1 2 ) , 
2.025.3.3.90.30.00.00.00.00 (506),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 11 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (512),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 1 4 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (517),
2.033.3.3.90.30.00.00.00.00 (524)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE TONERS COMPATÍ-
VEIS PARA AS
IMPRESSORAS XEROX PHASER 3260, LEXMARK 
MX310DN, HP
CP1515N, BROTHER DCP 8157DN E HP LASERJET 
PRO M227FDW
PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE.
Pinhalão, 24 de Setembro de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 123/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: J MARTINS COMERCIO DE SUPRI-
MENTOS DE
INFORMATICA E
Valor............: 8.598,00 (oito mil quinhentos e noventa 
e oito reais)
Vigência.......: Início: 24/09/2020 Término: 24/09/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 46/2020
Recursos.....: Dotação: 2.030.3.3.90.30.00.00.00.00 
(253),
2 . 0 2 5 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 2 7 0 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (285),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 2 8 6 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (288),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 2 9 0 ) , 
2.069.3.3.90.30.00.00.00.00 (308),
2 . 0 3 3 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 3 1 2 ) , 
2.025.3.3.90.30.00.00.00.00 (506),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 1 1 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (512),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 1 4 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (517),
2.033.3.3.90.30.00.00.00.00 (524)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE TONERS COMPATÍVEIS 
PARA AS
IMPRESSORAS XEROX PHASER 3260, LEXMARK 
MX310DN, HP
CP1515N, BROTHER DCP 8157DN E HP LASERJET PRO 
M227FDW
PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Pinhalão, 24 de Setembro de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 124/2020

Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: LSF COMERCIO E SERVICOS DE 
IMPRESSAO EIRELI
Valor............: 18.600,00 (dezoito mil seiscentos reais)
Vigência.......: Início: 24/09/2020 Término: 24/09/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 46/2020
Recursos.....: Dotação: 2.030.3.3.90.30.00.00.00.00 
(253),
2 . 0 2 5 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 2 7 0 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (285),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 2 8 6 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (288),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 2 9 0 ) , 
2.069.3.3.90.30.00.00.00.00 (308),
2 . 0 3 3 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 3 1 2 ) , 
2.025.3.3.90.30.00.00.00.00 (506),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 11 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (512),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 1 4 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (517),
2.033.3.3.90.30.00.00.00.00 (524)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE TONERS COMPATÍ-
VEIS PARA AS
IMPRESSORAS XEROX PHASER 3260, LEXMARK 
MX310DN, HP
CP1515N, BROTHER DCP 8157DN E HP LASERJET 
PRO M227FDW
PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE.
Pinhalão, 24 de Setembro de 2020



Política 2
FOLHA EXTRA sexta-feira, 25 de setembro de 2020 - Edição 2394e

Folhaxtrae
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

Associação 
dos Jornais
DIÁRIOS DO
INTERIOR
do Paraná

FILIADO A

www.folhaextra.com

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

Projeto de lei fortalece criação do Circuito 
Cicloturístico do Norte Pioneiro

[TURISMO]

O deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSB) 
destacou nesta quarta-
-feira (23) que o projeto 
de lei 256/2019 que regu-
lamenta a atividade do 
cicloturismo no Paraná, 
vai fortalecer a criação 

do circuito cicloturístico 
do Norte Pioneiro.  Nesta 
quarta-feira, em segunda 
discussão, foi apresentada 
uma emenda ao projeto do 
deputado Goura (PDT) que 
retornou à CCJ (Comissão 
de Constituição e Justiça) 

e será votado na próxima 
segunda-feira (28) aos deba-
tes.Romanelli apresentou 
outra proposta juntamente 
com o deputado Goura , 
que incentiva a prática 
esportiva e o ecoturismo na 
região do Norte Pioneiro.

Vinte cidades vão integrar o 
Circuito Cicloturístico Rota 
Norte Pioneiro: Andirá, 
Bandeirantes, Cambará, 
Carlópolis, Congonhinhas, 
Cornélio Procópio, Ibaiti, 
Itambaracá, Jacarezinho, 
Joaquim Távora, Nova 

Fátima, Ribeirão Claro, 
Ribeirão do Pinhal, Santa 
Mariana, Santo Antônio da 
Platina, Santo Antônio do 
Paraíso, São Jerônimo da 
Serra, Siqueira Campos, 
Tomazina e Wenceslau 
Braz.

ALEP

O cicloturismo utiliza 
a bicicleta não somente 
como meio de transporte, 
mas como uma parceira de 
viagem. Em seis pontos, a 
proposta objetiva desde o 
incentivo ao uso da bici-
cleta e ao turismo ecológico 
até o desenvolvimento dos 
arranjos produtivos locais 
e a movimentação da eco-
nomia regional.
“Com a implantação de 

circuitos cicloturísticos, 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 moradores”, 
disse Romanelli.
Romanelli adianta que, no 

caso do Norte Pioneiro, as 
prefeituras poderão defi-
nir, dentro dos limites do 
respectivo município, o tra-
çado da rota que fará parte 
do circuito cicloturístico. 
“Dessa forma, uma cidade 
poderá, de forma integrada 
com as rotas das cidades 
vizinhas, mapear e divul-
gar os atrativos e produtos 
turísticos da região”, disse.
“Vai disponibilizar ainda 

informações e oferecer 
matérias das rotas, atra-
tivos e produtos turísti-
cos em meios de comuni-
cação físicos e virtuais, 
como mapas, cartilhas, 
certificados, passaportes, 
sites e aplicativos e ainda 
formar consórcios para a 
implantação, administra-
ção, manutenção e gestão 
dos circuitos”, completou.
Com a criação da Lei do 

Cicloturismo,  af ir ma 
Romanelli, o Paraná vai dar 
mais um passo importante 
no incentivo à mobilidade, 
na promoção da saúde e 
bem estar da população, 
que poderá aliar a prática 
esportiva à oportunidade 
de conhecer o potencial 
turístico do Estado, além 
de incentivar a economia 
regional.

[INCENTIVO]

19Editais FOLHA EXTRA sexta-feira, 25 de setembro de 2020 - Edição 2394

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 125/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: A H DA S MORAES
Valor............: 24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocen-
tos reais)
Vigência.......: Início: 24/09/2020 Término: 24/09/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 46/2020
Recursos.....: Dotação: 2.030.3.3.90.30.00.00.00.00 
(253),
2 . 0 2 5 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 2 7 0 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (285),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 2 8 6 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (288),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 2 9 0 ) , 
2.069.3.3.90.30.00.00.00.00 (308),
2 . 0 3 3 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 3 1 2 ) , 
2.025.3.3.90.30.00.00.00.00 (506),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 11 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (512),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 1 4 ) , 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (517),
2.033.3.3.90.30.00.00.00.00 (524)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE TONERS COMPATÍ-

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINIS-
TRATIVO Nº 44/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO E A 
JULIANA OLIVEIRA DE PAULA 06279369979, CNPJ 
Nº 22.648.884/0001-28, PREGÃO PRESENCIAL Nº 
19/2017, PROCESSO Nº 38/2017.
  
O MUNICÍPIO DE PINHALAO, pessoa jurídica de 
Direito Público Interno, com sede à Rua Domingos 
Calixto, nº 483, Centro, nesta cidade de Pinhalão, 
Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
76.167.717/0001-94, representado neste ato pelo seu 
Prefeito Municipal, Sergio Inácio Rodrigues, brasileiro, 
residente e domiciliado neste Município, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 4.318.328-1, inscrito no 
CPF/MF sob n.º 497.805.819-87, doravante denomi-
nado CONTRATANTE e do outro lado, a empresa, 
JULIANA OLIVEIRA DE PAULA 06279369979 - pessoa 

VEIS PARA AS
IMPRESSORAS XEROX PHASER 3260, LEXMARK 
MX310DN, HP
CP1515N, BROTHER DCP 8157DN E HP LASERJET 
PRO M227FDW
PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE.
Pinhalão, 24 de Setembro de 2020

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 
22.648.884/0001-28 com sede à Rua Aboud Kalil Nº 
07 na cidade de Pinhalão, CEP 84925-000 Estado do 
Paraná, neste ato representada por Juliana Oliveira 
de Paula brasileira, portadora da Cédula de Identi-
dade RG nº 10.073.035-9 SSP-PR, inscrito no CPF/
MF sob o nº 062.793.669-78 doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Contratação de firma para ministração de curso de 
manicure, pedicura e cabeleireiro visando a profissio-
nalização e geração de renda destinado as mulheres 
do programa bolsa família e adolescentes do serviço 
de convivência e fortalecimento de vínculos, celebrado 
em 08 de maio de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORO
Para dirimir as questões oriundas do presente ins-
trumento, é competente a comarca de Tomazina/PR.

E por estarem de acordo com todas as condições e 
termos aqui explicitados, assinam as partes o presente 
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Pinhalão, 24 de setembro de 2020.

SERGIO INÁCIO RODRIGUES

SALTO DO ITARARÉ



Destaque e
FOLHA EXTRA sexta-feira, 25 de setembro de 2020 - Edição 2394

Página 8

Acesse a 
Folha na 
internet,
folha
extra.com

ACESSE-ME

Vitão confessa 
“marketing” no início de 
relação com Luísa Sonza

Foi marketing, sim. Usamos 
muito isso a nosso favor

Jovem é executado 
com vários tiros no 
Norte Pioneiro

[VIOLÊNCIA]
Taxista e dois 
adolescentes são 
detidos com 10 kg de 
maconha na BR-369

[TRÁFICO]

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020 - Edição 2394

Sebrae lança programa digital para capacitar 
pequenas empresas do turismo no Norte Pioneiro

Sebrae lança programa 
digital para capacitar 
pequenas empresas do 
turismo no Norte Pioneiro

Além de preparar os empresários para adotarem condutas seguras na retomada, 
objetivo é impulsionar a jornada de experiência do cliente

Além de preparar os empresários para adotarem 
condutas seguras na retomada, objetivo é 
impulsionar a jornada de experiência do cliente

Uma jornada de capa-
citações gratuita e focada 
em preparar empresas do 
setor de turismo para a 
retomada das atividades 
de forma segura e rentá-
vel. O Programa Turismo 
Norte Pioneiro será lan-
çado pelo Sebrae/PR na 
próxima terça-feira (29), 
às 19 horas, para produ-
tores rurais, empresas de 
alimentação fora do lar, 
transporte, hospedagem, 
eventos, agências de via-
gens e serviços turísticos. 
As inscrições estão abertas 
e podem ser feitas aqui. As 
atividades serão realizadas 
entre os meses de outubro 
e novembro.
O norte pioneiro é consi-
derado uma das 14 regiões 
turísticas do Paraná. 
Segundo informações da 
Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Susten-
tável e do Turismo (Sedest), 
entre os atrativos estão 
a Represa de Chavantes, 
conhecida como Angra 
Doce, em Ribeirão Claro, 
que apresenta potencial 
para o turismo náutico e de 
aventura. O Rio das Cinzas, 

em Tomazina, é outro 
destaque, assim como o 
Parque da Mina Velha, em 
Ibaiti, com antigas minas 
de carvão.
O patrimônio cultural da 
região é representado por 
edifi cações religiosas, que 
integram a Rota do Rosá-
rio, como a Festa de Bom 
Jesus da Cana Verde, em 
Siqueira Campos, as pin-
turas de Eugênio Sigaud 
da Catedral Diocesana de 
Jacarezinho e o Santuário 
de São Miguel Arcanjo, 
em Bandeirantes, onde 
uma vinícola produz vinho 
canônico. As característi-
cas produtivas e naturais 
do norte pioneiro atraem 
atividades de turismo rural 
e lazer, com visitas a anti-
gas fazendas produtoras 
de café, que fazem parte 
do roteiro da Rota do Café.
A consultora do Sebrae/
PR, Camila Eduarda dos 
Santos, explica que no lan-
çamento do programa, com 
palestra sobre “O turismo 
em tempos de Covid-19”, a 
instituição vai apresentar 
informações sobre o cená-
rio atual do setor turístico 

na pandemia, cuidados 
que precisam ser tomados 
para o retorno das ativida-
des e quais oportunidades 
podem ser trabalhadas 
para atrair turistas para o 
norte pioneiro, movimen-
tar o comércio e toda a 
economia da região.
Segundo Camila, a jornada 
digital será dividida em 
duas partes e trabalhará 
a conduta segura para 
as atividades turísticas 
e também o impulsiona-
mento dos negócios. As 
empresas interessadas vão 
conhecer os protocolos de 
prevenção da Covid-19 para 
proteção de colaboradores 
e clientes. Na sequência, 
participarão de cinco ofi -
cinas focadas na melhoria 
da jornada de experiência 
do turista. O programa 
prevê, ainda, duas horas de 
consultorias individuais. 
Ao todo, serão 16 horas de 
capacitação.
“Mais do que estar no digi-
tal, qual será o diferencial 
da empresa do setor de 
turismo?”, questiona a 
consultora, que acrescenta 
que o treinamento vai 

ajudar os empresários a 
entregarem uma proposta 
de valor capaz de atender 
as necessidades do perfi l 
dos clientes, usando fer-
ramentas corretas para 
entregar uma experiência 
“encantadora”. “Com esse 
programa queremos for-
talecer o norte pioneiro 
como potencial turístico no 
Paraná e Brasil”, afi rma.
São parceiros do programa 
a Associação Turística do 
Norte Pioneiro do Paraná 
(Atunorpi), Coordenadoria 
das Associações Comer-
ciais e Empresariais do 
Norte Pioneiro (Cace-
norpi), Ponto de Atendi-
mento ao Empreendedor de 
Andirá e Salas do Empreen-
dedor do norte pioneiro.
A Atunorpi vai assessorar 
as empresas inscritas na 
jornada digital a validar 
a inscrição no Cadastur, 
o Sistema Nacional de 
Cadastro dos Prestadores 
de Serviços Turísticos, que 
visa ordenar, formalizar 
e legalizar os prestadores 
de serviços turísticos no 
Brasil.
O presidente da Atunorpi, 

Welington Trautwein Ber-
gamaschi, diz que a maio-
ria das empresas do setor 
buscou se adaptar durante 
a pandemia para manter os 
empreendimentos ativos e 
oferecer aos consumidores 
a melhor experiência possí-
vel para o momento. “Mas 
é importante se atualizar, 
estar alinhado ao mercado 
e, principalmente, validar 
os procedimentos para for-
talecer o turismo no norte 
pioneiro do Paraná”, opina.
Para o presidente da Cace-
norpi, Gilson Morais, a 
capacitação é um “pre-
sente”, já que os comercian-
tes têm enfrentado muitos 
desafi os em meio à pande-
mia. “A ideia da jornada é 
fortalecer as empresas do 
turismo, como bares, res-
taurantes, hotéis e atrair 
mais turistas para a região. 
Isso vai aquecer o comércio 
local, que também precisa 
oferecer um atendimento 
diferenciado para esses 
clientes”, pondera.

Da Assessoria
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Morro do Gavião, um dos pontos 
turísticos mais visitados da região 

fica situado em Ribeirão Claro


