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[ENERGIA LIMPA]

Primeira usina solar da Copel 
no Paraná está em fase de 

conclusão no Norte Pioneiro
Sistema vai ter potência instalada total de 5,36 MWp e a primeira 

fase deve entrar em operação ainda em 2020
A primeira usina solar 

da Copel, em construção no 
município de Bandeirantes, 
no Norte do Estado, está 
recebendo a parte final 
das estruturas e módulos 
fotovoltaicos. A linha de 
distribuição que vai conec-

tar os parques geradores à 
rede da Copel também já 
está em fase de implantação. 
O sistema vai ter potência 
instalada total de 5,36 MWp 
(megawatt-pico, unidade de 
potência de energia fotovol-
taica) e a primeira fase deve 

entrar em operação ainda 
em 2020.
“Estamos satisfeitos com 
o andamento do projeto e 
temos orgulho de imple-
mentar esse novo produto, 
que agora está à disposição 
de clientes comerciais e 

industriais que desejem eco-
nomizar energia”, destaca o 
superintendente da Direto-
ria de Desenvolvimento de 
Negócios da Copel, Ricardo 
Rothstein.

[GERAÇÃO DISTRIBUÍDA]
No modelo oferecido 

pela Copel o consumidor 
não precisa fazer investi-
mento inicial. A companhia 
implanta e opera as unida-
des de geração distribuída 
de energia e o cliente assina 
um contrato de aluguel da 
usina, obtendo desconto na 
fatura de energia.
Os parques em Bandei-
rantes vão funcionar em 
regime de minigeração 
distribuída, em que a ener-
gia gerada é utilizada para 

compensar o consumo de 
energia elétrica, resul-
tando em desconto na 
fatura do consumidor. Este 
modelo de compensação de 
energia elétrica está des-
crito na Resolução Aneel 
482/2012.
São duas modalidades: 
geração compartilhada e 
autoconsumo remoto. Na 
geração compartilhada é 
possível considerar duas 
ou mais unidades consumi-
doras reunidas através de 

consórcio ou cooperativa 
para usar uma parcela da 
energia gerada pela usina 
na redução da fatura de 
energia. Já no autocon-
sumo remoto, as unidades 
consumidoras devem ser 
de mesma titularidade, 
ou seja, vinculadas a um 
mesmo CNPJ. Em ambos 
os casos é preciso que as 
unidades consumidoras 
estejam na área de conces-
são da Copel.

O projeto de Bandei-
rantes é implantado em 
parceria com a Sistechne 
participações. O segmento 
vem crescendo no Brasil. 
Hoje, estão em operação 
no País ativos de gera-
ção distribuída solar com 
cerca de 2,5 gigawatts em 

capacidade, segundo dados 
da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), 
contra cerca de 1 gigawatt 
em junho do ano passado.
A Copel está à disposição 
para desenvolver outros 
projetos semelhantes, ini-
cialmente para clientes 

comerciais e industriais. 
Empresas interessadas em 
compensar seu consumo 
de energia por meio da 
geração distribuída podem 
entrar em contato com a 
Copel através do site www.
copel.com/geracao-distri-
buida.

[PARCERIA]

AEN

O Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade) aprovou 
em abril a aquisição por 
parte da Copel de 49% em 
uma empresa que detém 
ativos de geração distri-
buída de energia solar. “A 
Copel tem como objetivo 
pesquisar e implantar 

negócios de geração que 
ampliem a matriz ener-
gética e sigam os precei-
tos de desenvolvimento 
sustentável que estão 
na missão da empresa”, 
afirma o diretor-geral 
de Desenvolvimento de 
Negócios da Copel, Cassio 
Silva.

[NOVA MODALIDADE]
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ACESSE-ME

Colisão entre 
carro e carreta 
deixa motorista 
gravemente ferido 
em Wenceslau Braz

Acidente aconteceu no perímetro 
urbano da rodovia PR-092 na 
noite deste domingo

[TRÂNSITO]

Menor de idade 
armado  morre 
em abordagem da 
Polícia Militar

[NORTE PIONEIRO]

Populares 
encontram 
cadáver com 
tiros na cabeça 
ao lado de 
rodovia

[NORTE PIONEIRO]

Dois municípios 
da região têm 
apenas um 
candidato a 
prefeito
Em todo o Paraná 14 municípios 
também registraram apenas um 
candidato a vaga na prefeitura
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Prêmio para a 
conscientização

A pandemia do novo coronavírus exigiu uma série de 
protocolos e de cuidados que mudaram a vida das pessoas. 
Com as medidas de isolamento social, o SENAR-PR 
seguiu a orientação das autoridades de saúde e cancelou 
a edição deste ano do Programa Agrinho, que envolve, a 
cada ano, 800 mil crianças e adolescentes e mais de 50 mil 
professores. Nem por isso, o SENAR-PR deixou de investir 
em conscientização ambiental e saúde. E o melhor: com 
prêmio para alunos e professores.

A entidade lançou duas campanhas, a “Agro pela 
água” e a “Todos contra a dengue”. Ambas as ações 
disponibilizaram materiais didáticos e materiais de ensino 
a distância, para formação e conscientização de alunos 
das redes pública e particular do Paraná. Para celebrar 
o aprendizado, as campanhas contam, agora, com um 
concurso que vai premiar os melhores trabalhos, nas 
categorias Desenho, Redação e Prática Pedagógica 
(esta, voltada a professores).

Ao todo, serão 400 prêmios, entre tablets, notebooks 
e projetores multimídia – itens que poderão ser usados 
pelos alunos e docentes no próprio desenvolvimento 
pessoal. As inscrições vão até 26 de outubro e podem 
ser feitas completamente de modo remoto, com os 
trabalhos enviados pela internet. O regulamento de 
cada concurso está disponível no site do Sistema FAEP/
SENAR-PR (www.sistemafaep.org.br). 

sistemafaep.org.br

[ATENÇÃO]
Sementes vindas da China são 

perigosas e Paraná já registrou 26 
casos, alertam autoridades

Moradores de diversas regiões do estado têm 
recebido as sementes misteriosas que podem trazer 

pragas para a agricultura paranaense

A Superintendência Federal 
de Agricultura do Paraná 
(SFA-PR/Mapa) está orien-
tando moradores do estado 
que têm recebido pacotes de 
sementes não solicitadas. No 
total, a Superintendência 
recebeu 26 pacotes, sendo o 
primeiro em 17 de setembro 
de 2020.
Os moradores relatam ter 
recebido pelos Correios 
pacotes de sementes sem 
que as tivessem solicitado. 
Os cidadãos dizem ter reali-
zado compras pela internet 
e ao abrir as encomendas se 
depararam com pequenos 
pacotes com sementes. Em 
alguns casos, inclusive, as 
sementes chegaram após a 
entrega da encomenda que 
solicitaram.
O Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) orienta ao cidadão 
não abrir as embalagens das 

sementes não solicitadas e 
que entre em contato por 
meio do telefone (41) 3361-
4000, pelo e-mail dda.pr@
agricultura.gov.br ou pes-
soalmente em uma unidade 
do MAPA no Paraná, para 
providenciar o encaminha-
mento ou realizar a entrega 
das sementes.
O Serviço de Fiscalização de 
Insumos e Sanidade Vege-
tal da SFA-PR (SISV-PR) 
encaminhará os pacotes 
de sementes para o Labo-
ratório Federal de Defesa 
Agropecuária em Goiás 
(LANAGRO/Mapa).
O LANAGRO realizará 
a devida análise de diag-
nóstico fitossanitário e 
identificação das espécies, 
visando verificar os pos-
síveis riscos, já que junto 
com essas sementes podem 
estar presentes pragas que 
não existam ou que já foram 

erradicadas no país e que 
podem causar prejuízos à 
agricultura e aos recursos 
naturais nacionais.
Até o momento, a SFA-PR 
recebeu amostras de semen-
tes entregues em Curi-
tiba, Foz do Iguaçu, Ponta 
Grossa, Paranavaí, Lon-
drina, Maringá e Marechal 
Cândido Rondon, que estão 
sendo encaminhadas ao 
LANAGRO para a rea-
lização das análises. Os 
resultados devem sair em 
aproximadamente quinze 
dias. “Ainda aguardamos 
os resultados, porém são 
sementes ilegais e que serão 
destruídas”, explica o Audi-
tor Fiscal Federal Agrope-
cuário Ricardo Hilman, que 
está à frente dos trabalhos 
técnicos no Paraná.
A Agência de Defesa Agrope-
cuária do Paraná (Adapar) 
também está atuando em 

parceria com a Defesa 
Agropecuária do Mapa 
e recebendo as embala-
gens em suas 130 Unida-
des Locais de Sanidade 
Agropecuária (ULSA) 
e 33 Postos de Fisca-
lização do Trânsito 
Agropecuário (PFTA), 
para posterior envio 
ao laboratório de aná-
lises. Os endereços e 
telefones das unidades 
podem ser consultados 
no link:  http://www.
adapar.pr.gov.br/modu-
les/conteudo/conteudo.
php?conteudo=375 .

Assim, orienta-se que 
as sementes devam ser 
mantidas nas emba-
lagens originais, não 
sejam abertos os pacotes 
de sementes, mas caso 
abra é necessário acon-
dicionar as sementes 
em sacos plásticos bem 
fechados e principal-
mente não realizar o 
plantio. É importante 
que sejam encaminha-
dos os pacotes de semen-
tes à unidade do MAPA 
ou da ADAPAR mais 
próxima.

Das Agências

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 135/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: FERNANDO PEREIRA EIRELI
Valor............: 6.950,00 (seis mil novecentos e cin-
quenta reais)
Vigência.......: Início: 02/10/2020 Término: 02/10/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 42/2020
Recursos.....: Dotação: 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 
(557),
2 . 0 7 1 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 6 0 ) , 
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (572),
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (582)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVER-
SOS DESTINADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMBATE, 
PREVENÇÃO E
ATENDIMENTO DIRETO AO COVID 19
Pinhalão, 2 de Outubro de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 136/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: MARINGA HOSP DIST DE MEDICA-
MENTOS E
CORRELATOS
Valor............: 7.605,00 (sete mil seiscentos e cinco 
reais)
Vigência.......: Início: 02/10/2020 Término: 02/10/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 42/2020
Recursos.....: Dotação: 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 
(557),
2 . 0 7 1 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 6 0 ) , 
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (572),
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (582)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVER-
SOS DESTINADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMBATE, 
PREVENÇÃO E
ATENDIMENTO DIRETO AO COVID 19
Pinhalão, 2 de Outubro de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 134/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: CIRURGICA PLENA PRODUTOS 
HOSPITALARES - EIRELI
Valor............: 6.472,10 (seis mil quatrocentos e se-
tenta e dois reais e dez centavos)
Vigência.......: Início: 02/10/2020 Término: 02/10/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 42/2020
Recursos.....: Dotação: 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 
(557),
2 . 0 7 1 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 6 0 ) , 
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (572),
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (582)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVER-
SOS DESTINADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMBATE, 
PREVENÇÃO E
ATENDIMENTO DIRETO AO COVID 19
Pinhalão, 2 de Outubro de 2020

PINHALÃO JUNDIA DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVÍÇOS Nº. 09/2020
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Enfermeira 
Padrão Vanessa Lopes Ferreira, CPF nº 102.420.639-
42, COREN-PR 000.580.018
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo Modalidade 
Processo de Dispensa de Licitação nº 11/2020, nos 
termos das Leis Federal nº 8.666/93, e suas alterações 
posteriores. 
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviços nº. 09/2020.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência, com 
autorização legal do artigo 57, Inciso II, da Lei 8.666/93 
e alterações posteriores, permanecendo inalteradas 
as demais cláusulas do Contrato Original.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas despendidas com o cumprimento da 
presente licitação correrão por conta da seguinte do-
tação orçamentária com previsão na Lei e Resolução 
Orçamentária nº 584 de 13 de dezembro de 2019.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.
DATA DA ASSINATURA: 02/10/2020.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – Pr.
Jundiaí do Sul – PR, 02 de outubro de 2020.
Eclair Rauen
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº 42/2020
Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada 
através da Portaria nº. 01/2020 de 16 de janeiro2020, 
que declarou Dispensável a Contratação de pessoa 
jurídica com profissional de nível superior, qualificado 
para ministrar capacitações para os conselhos ligados 
à área da Assistência Social e sistemas de garan-
tias de direitos, conforme solicitação realizada pelo 
Departamento Municipal de Assistência Social, com 
fundamento no Art. 24, Inciso II. Perfazendo o valor 
para a prestação dos serviços de R$3.300,00 (três mil 
e trezentos reais) em favor da empresa Lucilei Araujo 
Guerra 02759601960 CNPJ: 23.526.541/0001-53. 
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, 02 de outubro de 2020
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 08/2020
O Pregoeiro do Município Senhor Walderlei Leme 
Fernandes e a Equipe de Apoio devidamente nomea-
dos através da Portaria nº 01/2020, de 16/01/2020, 
não havendo nenhuma interposição de recurso por 
parte das licitantes, torna público a ADJUDICAÇÃO 
do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presen-
cial nº 08/2020, tendo como objetivo a Aquisição de 
insumos e materiais para implantação de unidades 
demonstrativas de fruticultura (maracujá unidades 

e abacaxi unidades), conforme Termo de Convênio 
255/2020 - SEAB - Secretaria Estadual de Agricultura 
e Abastecimento, conforme quantitativos e especifica-
ções constantes no Termo de Referência deste Edital 
de Licitação, de acordo com a solicitação feita pelo 
Departamento Municipal de Departamento Agricultura, 
Abastecimento e Meio Ambiente, ficando vencedora 
do certame para execução integral do objeto, a Em-
presa Cleide Bento Candido Representações - ME, 
CNPJ Nº 04.760.456/0001-00, situada na cidade de 
Abatia, Estado do Paraná, na rua 07 de setembro, nº 
93, Bairro: Centro, CEP: 86.460-000, no valor total 
de R$ 21.229,00 (vinte e um mil duzentos e vinte e 
nove reais).
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 autoridade supe-
rior a homologação do presente Pregão Presencial 
nº 08/2020
Jundiaí do Sul- PR, 02 de outubro de 2020.
Walderlei Leme Fernandes
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 08/2020
HOMOLOGO a decisão do senhor Walderlei Leme 
Fernandes e a Equipe de Apoio devidamente nomea-
dos através da Portaria nº 01/2020, de 16/01/2020, 
que não havendo nenhuma interposição de recurso 
por parte das licitantes, tornou público a ADJUDI-
CAÇÃO do Processo Licitatório Modalidade Pregão 
Presencial nº 08/2020 tendo como objetivo a Aqui-
sição de insumos e materiais para implantação de 
unidades demonstrativas de fruticultura (maracujá 
unidades e abacaxi unidades), conforme Termo de 
Convênio 255/2020 - SEAB - Secretaria Estadual de 
Agricultura e Abastecimento, conforme quantitativos 
e especificações constantes no Termo de Referência 
deste Edital de Licitação, de acordo com a solicitação 
feita pelo Departamento Municipal de Departamento 
Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, ficando 
vencedora do certame para execução integral do 
objeto, a Empresa Cleide Bento Candido Represen-
tações - ME, CNPJ Nº 04.760.456/0001-00, situada 
na cidade de Abatia, Estado do Paraná, na rua 07 de 
setembro, nº 93, Bairro: Centro, CEP: 86.460-000, no 
valor total de R$ 21.229,00 (vinte e um mil duzentos 
e vinte e nove reais).
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 do presente Pregão Presencial 
nº 08/2020.
Jundiaí do Sul- PR, 02 de outubro de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 04/2020 - Contrato Nº: 168/2019
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: MAINARDES CONSTRUCOES, LO-
CACOES E
PRESTACAO DE SER
Valor............: 34.390,86 (trinta e quatro mil trezentos 
e noventa reais e
oitenta e seis centavos)
Vigência.......: Início: 05/10/2020 Término: 27/11/2020
Licitação......: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. 
Engenharia Nº.: 5/2019
Recursos.....: Dotação: 1.042.4.4.90.51.00.00.00.00 
(81)
Objeto..........: Fica acrescido o valor do contrato em 
R$ 34.390,86 (trinta e
quatro mil, trezentos e noventa reais e oitenta e seis 
centavos) referente a
serviços executados de muro, travessia, aumento de 
tubos de 0,40 metros,
colocação de tubos de 0,80 metros, caixas de ligação, 
bocas de lobo, e outros.
Pinhalão, 5 de Outubro de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo de Supressão Nº.: 03/2020 - Contrato Nº: 
168/2019
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: MAINARDES CONSTRUCOES, LO-
CACOES E
PRESTACAO DE SER
Valor............: 47.811,37 (quarenta e sete mil oitocen-
tos e onze reais e
trinta e sete centavos)
Vigência.......: Início: 02/10/2020 Término: 27/11/2020
Licitação......: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. 
Engenharia Nº.: 5/2019
Objeto..........: Fica suprimido o valor do contrato em 
R$ 47.811,37
(quarenta e sete mil, oitocentos e onze reais e trinta 
e sete centavos)
referente a serviços não executados de calçada de 
passeio e canaleta de
concreto.
Pinhalão, 2 de Outubro de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 128/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: VALE COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICOS E
HOSPITALARES -
Valor............: 141,20 (cento e quarenta e um reais 
e vinte centavos)
Vigência.......: Início: 02/10/2020 Término: 02/10/2020
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 42/2020
Recursos.....: Dotação: 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 
(557),
2 . 0 7 1 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 6 0 ) , 
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (572),
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (582)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVER-

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 129/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
DE LIMPEZA
LTDA - ME
Valor............: 690,90 (seiscentos e noventa reais e 
noventa centavos)
Vigência.......: Início: 02/10/2020 Término: 02/10/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 42/2020
Recursos.....: Dotação: 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 
(557),
2 . 0 7 1 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 6 0 ) , 
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (572),
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (582)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS 
DESTINADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMBATE, 
PREVENÇÃO E
ATENDIMENTO DIRETO AO COVID 19
Pinhalão, 2 de Outubro de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 130/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, 
COMERCIO,
IMPORTAC
Valor............: 1.274,50 (um mil duzentos e setenta e 
quatro reais e
cinqüenta centavos)
Vigência.......: Início: 02/10/2020 Término: 02/10/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 42/2020
Recursos.....: Dotação: 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 
(557),
2 . 0 7 1 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 6 0 ) , 
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (572),
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (582)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS 
DESTINADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMBATE, 
PREVENÇÃO E
ATENDIMENTO DIRETO AO COVID 19
Pinhalão, 2 de Outubro de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 131/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS 
EIRELI
Valor............: 1.362,80 (um mil trezentos e sessenta e 
dois reais e oitenta
centavos)

PINHALÃO

SOS DESTINADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMBATE, 
PREVENÇÃO E
ATENDIMENTO DIRETO AO COVID 19
Pinhalão, 2 de Outubro de 2020

Vigência.......: Início: 02/10/2020 Término: 02/10/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 42/2020
Recursos.....: Dotação: 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 
(557),
2 . 0 7 1 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 6 0 ) , 
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (572),
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (582)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVER-
SOS DESTINADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMBATE, 
PREVENÇÃO E
ATENDIMENTO DIRETO AO COVID 19
Pinhalão, 2 de Outubro de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 132/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: N.N.A SOARES COMERCIO DE BRIN-
QUEDOS - EIRELI
Valor............: 1.870,00 (um mil oitocentos e setenta 
reais)
Vigência.......: Início: 02/10/2020 Término: 02/10/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 42/2020
Recursos.....: Dotação: 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 
(557),
2 . 0 7 1 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 6 0 ) , 
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (572),
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (582)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVER-
SOS DESTINADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMBATE, 
PREVENÇÃO E
ATENDIMENTO DIRETO AO COVID 19
Pinhalão, 2 de Outubro de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 133/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: T A - INDUSTRIA E FACCAO DE AR-
TIGOS PARA O
VESTUARIO LTDA
Valor............: 3.900,00 (três mil e novecentos reais)
Vigência.......: Início: 02/10/2020 Término: 02/10/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 42/2020
Recursos.....: Dotação: 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 
(557),
2 . 0 7 1 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 6 0 ) , 
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (572),
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (582)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVER-
SOS DESTINADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMBATE, 
PREVENÇÃO E
ATENDIMENTO DIRETO AO COVID 19
Pinhalão, 2 de Outubro de 2020

[NORTE PIONEIRO]

Dois municípios da região tem apenas 
um candidato a prefeito

Em todo o Paraná 14 municípios também registraram apenas um candidato a vaga na prefeitura

As eleições de 2020 
prometem ser atípicas em 
14 municípios do estado do 
Paraná. Isso porque, nestas 
cidades apenas uma chapa 
se candidatou para dispu-
tada da vaga da prefeitura, 
isso é, há somente um 
candidato a prefeito e vice. 
Duas destas situações estão 
acontecendo em Tomazina 
e Santana do Itararé, no 
Norte Pioneiro. 
Em Tomazina, após cum-
prir seu primeiro mandato 

o atual prefeito e candidato 
a reeleição, Flávio Zan-
rosso, irá concorrer ao 
pleito de 15 de novembro 
sem concorrentes. Pergun-
tado sobre a experiência 
de disputar uma eleição 
sem concorrentes dire-
tos, Zanrosso comentou a 
situação. “A candidatura 
única reflete o momento 
que a Cidade passa e é con-
sequência de um mandato 
que foi de encontro com 
os anseios da população 

Tomazinense. É fruto de 
muito trabalho”, pontuou.
A situação é atípica, mas já 
aconteceu em outras elei-
ções em Tomazina como no 
pleito em que o candidato a 
prefeito Antônio Zé do Nas-
cimento também disputou 
a chefia da prefeitura sem 
concorrentes.
Já no município de Santana 
do Itararé a situação não é 
diferente. Sem o registro 
de outros candidatos, o 
ex-prefeito José de Jesus 

Isac, o Zé Isac, é o único can-
didato a disputa pela vaga 
frente ao Poder Executivo 
do município. 
Paraná
Além de Tomazina e San-
tana do Itararé, outros 12 
municípios paranaenses 
também tem chapa única 
para disputa da prefeitura. 
Essa situação foi registrada 
em Cafezal do Sul, Fran-
cisco Alves, Indianópolis, 
Juranda, Moreira Sales e 
Santa Cruz de Monte Cas-

telo, na região Noroeste; 
em Catanduvas, Corbélia 
e São José das Palmeiras 
na região Oeste, e em Pran-
chita e Salgado Filho na 
região Sudoeste. 
Com exceção das cidades 
de Corbélia, Catanduvas e 
Moreira Sales, os demais 
municípios com apenas um 
candidato a prefeito tem 
menos de 10 mil habitantes. 

Em todo o país, há 117 cida-
des nesta situação, segundo 
levantamento da Confedera-
ção Nacional de Municípios 
(CNM) com base em dados do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Em 2016, 97 cidades 
tiveram candidaturas únicas. 
Em 2012, 106, de acordo com o 

TSE. “Os eleitores reclamam 
que a eleição ficou sem graça. 
Eu não reclamo. Prefiro mil 
vezes assim que uma disputa 
acirrada”, disse Gusmão.
Ao menos 70 desses municí-
pios têm menos de 5 mil habi-
tantes. Vários motivos expli-
cam o fenômeno. Em Itinga, 

a candidatura de Gusmão 
reuniu cinco partidos. Além 
de acordos políticos locais, 
candidatos que reclamam de 
falta de recursos para montar 
candidaturas de oposição 
também ajudam a explicar a 
falta de concorrência.

[BRASIL]

Redação com Agências

De acordo com os regi-
mentos da lei eleitoral, 
mesmo que apenas um 
candidato dispute a 
vaga para prefeitura 
é necessário que seja 
realizado o processo de 
votação. Nesse cenário, 
para que o candidato 

seja eleito ele necessita 
de apenas um voto e, 
caso isso não ocorra, 
a lei rege que um novo 
pleito seja marcado. 
Apesar disso, esta é 
uma situação pouco 
provável. 

[LEI]



Cidades e 4 Associação dos Jornais
DIÁRIOS DO INTERIOR do Paraná

NA DISPUTA

A desembargadora Lídia Maejima é a única mulher 
entre os quatro candidatos à presidência do Tribunal 
de Justiça do Paraná. Os candidatos disputam os votos 
de 120 magistrados que comparecerão às urnas no 
dia 9 de novembro. Dos quatro candidatos inscritos, 
Maejima é também a única que não faz parte da atual 
cúpula que comanda o judiciário paranaense.

MORADIA EXCLUSIVA

Foz do Iguaçu terá o segundo condomínio exclusivo 
para idoso construído em parceria com o Estado. O 
primeiro idoso foi entregue pelo governador Ratinho 
Junior em Jaguariaíva. O de Foz já atingiu 70% de 
execução. Serão 40 casas exclusivas para moradores 
da terceira idade.

RESSURGIU

Jaime Lerner, afastado da política, entrou na cam-
panha eleitoral de 2020. O arquiteto e urbanista, três 
vezes prefeito de Curitiba e duas vezes governador 
do Paraná, aparece em um vídeo ao lado de Gerson 
Guelmann, antigo colaborador e coordenador de 
diversas campanhas eleitorais ao longo dos últimos 
35 anos é agora filiado ao PDT e candidato a vereador 
em Curitiba.

NOTÍCIAS DE QUALIDADE

A holding que controla o Google, a Alphabet, anun-
ciou  que separou US$ 1 bilhão (R$ 6,6 bilhões) para 
pagar veículos de imprensa por seu conteúdo. O valor 
integra um projeto global do mecanismo de busca 
para valorizar notícias de qualidade e para combater 
a desinformação nas redes.   

PRECATÓRIOS

O Estado pagou R$ 2.038.316.786,35 em precatórios até 
meados de setembro de 2020.  “A quitação dos precatórios 
é parte de um compromisso de encerrar questões judiciais 
muito antigas, e neste ano eles foram fundamentais para 
injetar recursos na economia em um momento de necessi-
dade, principalmente entre os mais vulneráveis”, afirma o 
governador Ratinho Junior.  

DISPARO EM MASSA

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou um canal de 
denúncias para contas suspeitas de disparo em massa pelo 
WhatsApp. Disparo em massa é quando uma pessoa, uma 
empresa, um robô ou um grupo de pessoas envia uma men-
sagem para muitas pessoas ao mesmo tempo. O disparo em 
massa é proibido pela legislação eleitoral.

REDES SOCIAIS

Restringir a forma como candidatos utilizam as redes 
sociais para fazer campanhas deve ser o próximo tema 
julgado pelo TSE. A discussão não será algo fácil pelo fato 
da campanha virtual ter ganho ainda mais importância em 
razão da pandemia da covid-19, que restringe ou dificulta 
eventos públicos presenciais de rua, como comícios, reu-
niões, caminhadas, distribuição de material gráfico, entre 
outras modalidades de propaganda eleitoral tradicionais 
em disputas anteriores.
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Dois municípios do Norte Pioneiro 
são destaque nas notas do IDEB

Dois municípios do 
Norte Pioneiro tiveram 
destaque nas notas do Ideb 
(Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica), divul-
gadas recentemente pelo 
MEC (Ministério da Edu-
cação). O melhor desem-
penho da região foi obtido 
por Sertaneja, que ficou em 
5° lugar no Estado com 8.1. 
Joaquim Távora aparece 
logo na sequência, em 10º 
no Estado, com 7.7 
pontos. Guapirama, 
Quatiguá e São José 
da Boa Vista também 
receberam pontuação 
bem acima da meta 
estipulada para os pri-
meiros anos do ensino 
fundamental em 2019.
A meta projetada para 
Joaquim Távora era 
5.9, mas o município 
de 12 mil habitantes 
chegou aos 7.7 pontos. 
“Não é um trabalho de 
agora. Em 2005, tínhamos 
o projeto de olimpíada 
municipal de matemática 
e, nesse mesmo ano, inicia-
mos os estudos das matri-
zes de referência de língua 
portuguesa e matemática. 
O grande diferencial foi 
saber que muda a gestão, 

muda a equipe, mas cada 
um deu continuidade a 
esse trabalho”, comenta 
a secretária municipal de 
Educação, Delzuíta Vieira 
de Souza.
O município tem 1.394 
alunos entre educação 
infantil, creche e ensino 
f u n d a m e n t a l .  S o u z a 
comenta que a secretaria 
sempre trabalhou com 
atividades voltadas para a 

Prova Brasil (exame utili-
zado na avaliação do Ideb), 
com aplicação de simu-
lados mensais a todos os 
alunos dos primeiros anos 
escolares.
Os dados dos simulados são 
compilados para análise 
e redirecionamento dos 

esforços. “Fazemos um grá-
fico, não é para divulgação, 
mas para chamarmos os 
coordenadores e diretores, 
porque com esse sistema 
conseguimos observar até 
se uma professora está 
usando a linguagem ideal 
para que os alunos se fami-
liarizem com os termos 
utilizados nas provas, por 
exemplo”, menciona.
A nota está acima da média 

paranaense, que é de 
6.4 para o mesmo nível 
escolar, porém, houve 
estagnação. Joaquim 
Távora conquistou 
a mesma pontuação 
obtida em 2017. “A 
gente identificou que 
[o problema] foi a dis-
torção de idade-sé-
rie, com a inclusão 
de alunos em idade 
não correspondente à 
série. A gente já sabia, 
vimos as prelimina-

res, vimos que as notas de 
proficiência aumentaram, 
mas que haveria essa ques-
tão da distorção”, aponta. 
A proposta é continuar 
reforçando o conteúdo em 
trabalho contínuo com as 
escolas.

Das Agências

[EDUCAÇÃO]

A gente identificou 
que [o problema] foi 
a distorção de idade-
série, com a inclusão 
de alunos em idade 
não correspondente 

à série.
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JUNDIAÍ DO SUL

responsabilidade funcional, civil e criminal.
Revogam-se as disposições contrárias e com pos-
terior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do 
Sul – PR, 01 de outubro de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito

PORTARIA Nº 095/2020
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado do 
Paraná, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, considerando o Artigo 105, Seção VI, 
da Lei Municipal nº 90/97, de 20/03/1997,
RESOLVE
Conceder Licença Sem Vencimentos por 02 anos a 
servidora municipal, Sra. Luzia de Oliveira Marques, 
ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços 
Gerais, admitida em 03.06.1996,  portadora da CTPS 
nº 41287 Série 00043PR, com início  em 01 de outu-
bro de 2020 e término em 30 de setembro de 2022.
Revogam-se as disposições contrárias e com pos-
terior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do 
Sul – PR, 01 de outubro de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito 

EDITAL N° 10/2020
CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA OBRA
PROCESSO N° 122/2020
A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura 
Municipal de Pinhalão, no exercício das atribuições 
que lhe confere a Portaria nº 65/2020, de 01/09/2020, 
torna público, para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar no dia 10 de novembro de 2020, 
às 08:30:00 horas, no endereço, RUA GERALDO 
VIEIRA, 410, CENTRO, PINHALÃO-PR, a reunião de 

PORTARIA Nº 73/2020
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE
EXONERAR, a senhora: RENATA MARIA MARTINEZ 
FRAIZ, portadora do RG: 8.986.652-9 e do CPF: 
058.727.439-55, ocupante do Cargo de AUXILIAR 
DE INFORMÁTICA, a pedido (arquivado do Depar-
tamento de Pessoal) da mesma. 
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão
         Em 02 de outubro de 2020.
                                                    REGISTRE-SE E 
PUBLIQUE-SE
    SERGIO INACIO RODRIGUES
   Prefeito Municipal

PINHALÃO

WENCESLAU BRAZ

PINHALÃO

EDITAL N° 11/2020
CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA OBRA
PROCESSO N° 124/2020
A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura 
Municipal de Pinhalão, no exercício das atribuições 
que lhe confere a Portaria nº 65/2020, de 01/09/2020, 
torna público, para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar no dia 11 de novembro de 2020, 
às 08:30:00 horas, no endereço, RUA GERALDO 
VIEIRA, 410, CENTRO, PINHALÃO-PR, a reunião 
de recebimento e abertura das documentações e pro-
postas, conforme especificado no Edital de Licitação 
N° 11/2020-CC na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA PARA OBRA.
Informamos que a íntegra do Edital poderá ser so-
licitada através do e-mail: licita03@pinhalao.pr.gov.
br ou pelo site: https://e-gov.betha.com.br/transpa-
rencia/01037-055/con_licitacoes.faces 
Objeto da Licitação:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLO-
CAÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO EM VIAS 
URBANAS.

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº
006/2020 (PMWB) - 1ª REPETIÇÃO PARTICIPAÇÃO – AMPLA
CONCORRÊNCIA O MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ, ESTADO DO
PARANÁ, torna público que fará realizar às 09:00 (nove) horas, do dia
23 (vinte e três) de Outubro de 2020, na Sala de Reuniões da Prefeitura
de Wenceslau Braz, na Rua Barão do Rio Branco, nº 271, Centro, CEP
84.950-000, Wenceslau Braz, Estado do Paraná, TOMADA DE PREÇOS,
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a possível contratação
de empresa especializada, para o fornecimento de material e mão de
obra, para execução de calçamento com pedras irregulares
poliédricas, incluindo serviços de placa de sinalização e rampa para
PNE, no Bairro Bela Vista, nesta municipalidade, de acordo com o
Contrato de Repasse nº 889413/2019/MDR/CAIXA, com 2.600,60m² de
calçamento; pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços
Urbanos, conforme descrição no Edital de Tomada de Preços nº
006/2020 (PMWB) e seus anexos.A pasta técnica, com o inteiro teor do
Edital, poderá ser examinada no endereço supramencionado a partir do
dia 07 de Outubro de 2020 no horário comercial, ou acessar através do
site do município, www.wenceslaubraz.pr.gov.br. Wenceslau Braz-PR,
02 de Outubro de 2020. Thaiane Fernandes Correa Presidente da
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº
007/2020 (PMWB) PARTICIPAÇÃO – AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ, ESTADO DO PARANÁ, torna
público que fará realizar às 09:00 (nove) horas, do dia 26 (vinte e seis)
de Outubro de 2020, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Wenceslau
Braz, na Rua Barão do Rio Branco, nº 271, Centro, CEP 84.950-000,
Wenceslau Braz, Estado do Paraná, TOMADA DE PREÇOS, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a possível contratação de
empresa especializada, para o fornecimento de material e mão de
obra, para execução de uma Quadra Poliesportiva na Vila Santa
Maria II, nesta municipalidade, de acordo com o Contrato de
Repasse nº 889413/2019/MDR/CAIXA; pela Secretaria Municipal de
Esportes, conforme descrição no Edital de Tomada de Preços nº
007/2020 (PMWB) e seus anexos. A pasta técnica, com o inteiro teor do
Edital, poderá ser examinada no endereço supramencionado a partir do
dia 07 de Outubro de 2020 no horário comercial, ou acessar através do
site do município, www.wenceslaubraz.pr.gov.br. Wenceslau Braz-PR,
02 de Outubro de 2020. Thaiane Fernandes Correa-Presidente da
Comissão Permanente de Licitação

recebimento e abertura das documentações e pro-
postas, conforme especificado no Edital de Licitação 
N° 10/2020-CC na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA PARA OBRA.
Informamos que a íntegra do Edital poderá ser so-
licitada através do e-mail: licita03@pinhalao.pr.gov.
br ou pelo site: https://e-gov.betha.com.br/transpa-
rencia/01037-055/con_licitacoes.faces 
Objeto da Licitação:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBA-
NIZAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS NA RUA 
MANOEL RIBAS.
Critério de Julgamento: Empreitada por preço global, 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
Pinhalão, 05 de outubro de 2020
Guilherme Henrique Barbosa Martinez
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

HOMOLOGAÇÃO 
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
os pareceres da Comissão Permanente de Licitação 
e da Consultoria Jurídica
RESOLVE:
Homologar a Concorrência Pública para Obra n° 
09/2020 a favor do proponente:
1) PAVILLUZZO PAVIMENTACAO EIRELI – 
EPP, inscrita no CNPJ sob n° 82.570.342/0001-01, 
da cidade de TOMAZINA/PR, vencendo o único item, 
perfazendo o valor total de R$ 758.637,61 (setecentos 
e cinquenta e oito mil e seiscentos e trinta e sete reais 
e sessenta e um centavos).
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
Em 02 de outubro de 2020.
SERGIO INÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

Critério de Julgamento: Empreitada por preço global, 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
Pinhalão, 05 de outubro de 2020
Guilherme Henrique Barbosa Martinez
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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[TRÂNSITO]

Colisão entre carro e carreta deixa motorista 
gravemente ferido em Wenceslau Braz

Acidente aconteceu no perímetro urbano da rodovia PR-092 na noite deste domingo

Um grave de trânsito 
registrado na noite deste 
domingo (04) deixou uma 
pessoa em estado grave. 
De acordo com informa-
ções apuradas pela repor-
tagem, a colisão aconteceu 
por volta das 19h30 no 
trecho da rodovia que 
passa em frente a empresa 
Integradas. Uma carreta 
Mercedes Benz que seguia 
sentido Wenceslau Braz a 
Siqueira Campos acabou 
colidindo frontalmente 
com um automóvel Fiat/
Uno que estava no sentido 
contrário. 
Com a violência do impacto, 
o veículo ficou com a frente 
destruída e o motorista, que 
estaria sozinho no carro, 
preso às ferragens. Equi-
pes de socorro estiveram no 
local para prestar atendi-

mento a vítima que recebeu 
os primeiros socorros e foi 
encaminhada em estado 
grave pela equipe do SAMU 
(Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) para a 
Santa Casa de Jacarezinho. 
Havia suspeita de fraturas 
nas pernas e traumatismo 
craniano. 
Equipes da Policia Mili-
tar de Wenceslau Braz e 
Polícia Rodoviária Esta-
dual de Siqueira Campos 
também estiveram no local 
prestando atendimento à 
ocorrência e orientando o 
trânsito que ficou parcial-
mente interditado devido 
aos veículos estarem em 
uma das pistas. Não foram 
divulgadas informações 
sobre o estado de saúde do 
motorista do caminhão.

Menor de idade armado  morre em 
abordagem da Polícia Militar

[NORTE PIONEIRO]

Um menor de idade 
morreu após sacar um 
revólver durante uma 
abordagem da Polícia 
Militar. A ocorrência foi 
registrada na madrugada 
do último sábado (04) em 
Nova Santa Barbara. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, 
após a equipe receber 
informações sobre um 
homicídio registrado na 
data anterior em São Jerô-
nimo da Serra, onde uma 
mulher e uma criança de 
cinco anos foram mortas a 
tiros, os policiais estavam 
realizando diligências 
quando avistaram três 
indivíduos em um local 
escuro e em atitude sus-

peita, momento em que a 
equipe deu voz de aborda-
gem ao trio. 
Porém, um dos indivíduos 
não acatou a ordem e 
sacou uma arma de fogo 
apontando em direção aos 
policiais, momento em que 
a equipe realizou um dis-
paro contra o menor para 
se defender da ameaça. Na 
sequência, foi acionada a 
equipe do SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência) para prestar 
atendimento ao menor, 
mas ele não resistiu e 
veio a óbito no local. Em 
sua posse, a equipe da PM 
apreendeu um revólver 
calibre 38 com numeração 
suprimida. O local foi iso-

lado para o trabalho dos 
investigadores. 
Na sequência, os policiais 
encontraram um indi-
víduo transitando com 
uma motocicleta, o qual 
ao perceber a presença da 
viatura empreendeu fuga 
e dispensou uma embala-
gem contendo maconha 
e cocaína. Em buscas na 
residência do suspeito, a 
equipe localizou 612g de 
maconha e embalagens 
eppendorfs vazias, além de 
demais objetos utilizados 
para o tráfico de drogas e 
uma quantia em dinheiro. 
Frente aos fatos, todos os 
objetos e drogas apreendi-
dos foram encaminhados a 
delegacia da Polícia Civil. 

Um corpo foi encon-
trado as margens da rodo-
via PR-436 próximo ao 
município de Bandei-
rantes. A ocorrência foi 
registrada na manhã da 
última sexta-feira (2). 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, 
a equipe recebeu um 
chamado informando 
que populares haviam 
encontrado um cadáver 
as margens da rodovia 
PR-436 no trecho que liga 
os municípios de Bandei-
rantes a Itambaracá. Com 
isso, a equipe se dirigiu 
ao local informado para 
averiguar a situação. 
No local, solicitante rela-
tou a equipe que estava 
passando pela rodovia 
quando acabou perce-
bendo uma pessoa caída 

e, ao se aproximar, notou 
que a mesma estava morta 
e, com isso, chamou a polí-
cia. Ao verificar o corpo, 
os policiais observaram 
que a vítima apresentava 
ferimentos na cabeça 
causados por tiros. Em 
consulta ao sistema, foi 
averiguado ainda um 
boletim que dava o homem 
como desaparecido desde 
a data anterior. Frente aos 
fatos, as equipes da Polí-
cia Civil e IML (Instituto 
Médico Legal) de Jacarezi-
nho foram acionadas para 
dar sequência ao aten-
dimento da ocorrência. 
Informações extra-oficiais 
dão conta que a vítima 
teria deixado a cadeia 
há poucos dias após ficar 
preso por cerca de um ano 
pelo crime de homicídio. 

Populares encontram cadáver com 
tiros na cabeça ao lado de rodovia
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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
TERMO DE ANULAÇÃO PARCIAL DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 57/2020

Processo nº 115/2020

Objeto: Formação de Registro de Preços para futuras e 
eventuais aquisições de combustíveis: Óleo diesel S10, 
Óleo diesel S500, etanol e gasolina direto da bomba.

Motivo: Anulação e Recondução da fase de lances, 
somente para empresas já habilitadas.
Nova data da fase de lances: Dia 07 de outubro de 
2020 as 09hrs00min.
Local: Rua Ondina Bueno Siqueira, 180 – Centro 
Cívico – Arapoti/Pr.

Data: 02/10/2020.

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 DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE 
ESPAÇO PÚBLICO

Termo de Permissão n° 09/2020.
Concorrência  n° 01/2020.
Permitente: Prefeitura Municipal de Arapoti.
Permissionário: Carlos Vitor de Assis – 036.307.989-00.
CNPJ: 23.807.504/0001-13

Itens Registrados:
Descrição
Und
Quant.
Valor Unit.
R$
Valor Total
R$
Permissão de uso de espaço público situado no Centro 
Comercial Municipal situado na rua Telêmaco Carneiro 
– identificado como Sala 09.
Mês
60
950,00
57.000,00

Validade do Termo: 60 (sessenta) meses.
Data da assinatura: 30/09/2020.

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 DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO 
DE ESPAÇO PÚBLICO

Termo de Permissão n° 10/2020.

Concorrência  n° 01/2020.

Permitente: Prefeitura Municipal de Arapoti.

TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2020, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 
E LEI 10.520/02, ORIUNDA DA LICITAÇÃO DA MODALIDADE DE PREGÃO Nº 07/2020 E DO PROCESSO 
Nº 11/2020.

CONTRATANTE:  O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pela sua Secretaria Municipal de Saúde, entidade 
de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 09.277.712/0001-27, situada na Rua Ondina Bueno Siqueira, 
nº 180, neste ato representado pelo Presidente o Senhor MARCIO DE CARVALHO MARTINS, brasileiro, 
portador da Carteira de Identidade/RG nº 7.154.031-6 e inscrito no CPF/MF 942.843.349-72, residente e 
domiciliado em Arapoti – PR.

CONTRATADA: GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pes-
soa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.472.278/0001-64, representada pelo Senhor 
MARCELO MAROSTICA, inscrito no CPF/MF sob o nº 820.347.290-72

Os CONTRATANTES têm entre si justos e avençados, e celebram o presente termo aditivo a ATA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS sob o n° 85/2020, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Das Alterações
Em face da adjudicação e homologação parcial dos itens, em virtude da desistência da primeira colocada, 
e a RECLASSIFICAÇÃO do item abaixo ao sexto classificado no certame, tendo como base o disposto no 
art. 4º, incs. XX, XXI e XXII, da Lei Federal nº 10.520/02, o presente termo aditivo inclui os itens informados 
abaixo, passando a vigorar na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

Item CódigoDescrição do Item Unid. Quant. Marca
V a l o r 
Unitário

Valor To-
tal

169 30054
HIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM:25 
MG CPR 300.300,00

M E D 
QUIMICA0,02 6.006,00

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Ratificação
Todas as demais Cláusulas não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste termo aditivo 
permanecem em vigor e obrigando as partes conforme originalmente pactuadas.

E por estarem assim justos e avençados, firmam o presente Instrumento, redigido em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, para um só efeito.

Arapoti, em 01 de Outubro de 2020.

MARCIO DE CARVALHO MARTINS
-Contratante-

MARCELO MAROSTICA
 -Contratada-

Permissionário: Roberto Alves de Oliveira - MEI.
CNPJ: 32.502.849/0001-50
Itens Registrados:
Descrição
Und
Quant.
Valor Unit.
R$
Valor Total

R$
Permissão de uso de espaço público situado no 
Centro Comercial Municipal situado na rua Telêmaco 
Carneiro – identificado como Sala 10.
Mês
60
1.202,00
72.120,00
Validade do Termo: 60 (sessenta) meses.
Data da assinatura: 30/09/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO 
SUL

PORTARIA Nº 094/2020
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado 
do Paraná, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,
RESOLVE
DESIGNAR a  servidora  efetiva,  Sra.    DEISE 
CRISTINA  RABELO  GONÇALVES,   para  ocupar    
temporariamente,  o  cargo  de  Chefe da Divisão 

JUNDIAÍ DO SUL

de Contabilidade e  desempenhar  todas  as  funções  
a  ele inerentes durante o período de gozo de férias 
da ocupante do cargo, Sra. Eunice Paulina Ferreira 
que tem início em 01 de outubro de 2020 e término 
em 30 de outubro de 2020.
Concede-se a servidora substituta o pagamento da 
mesma Função Gratificada FG 01 durante o período 
de gozo de férias da titular do cargo.
Dê-se posse do cargo a servidora designada e con-
comitantemente, tome-lhe o compromisso de bem e 
fielmente desempenhar as atividades do cargo sob 
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Cartolouco conti-
nua tentando conquis-
tar Luiza Ambiel em “A 
Fazenda 12”. O apresenta-
dor Marcos Mion pergun-
tou aos “peões” do reality 
show da Record como 
estava o romance na casa 
após a festa “Emojis”, e 
o jornalista abriu o jogo. 

“A Luiza não me quer”, 
brincou Cartolouco, que 
também a chamou de 
“mozão”. Luiza, então, 
respondeu: “Mas e a idade 
dele e a minha, Mion?”. Mas 
Cartolouco disparou: “Eu 
tenho idade para te fazer 
feliz, Luiza!”, disse.

Relax e

Solução

BANCO 62

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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TBPA
TROLESPAM

ANUNCIADO
NONAUTOR
SDININT
IMUNDICIE
TAVIROSE

TORPEDOM
CARONAC

SHORTISSO
ETELASM
BEIRAAMB

GRIDVALIA
EXATATAT
UOARVORE

Setor ca-
ótico nas
grandes
cidades

Caracte-
riza a

baixa, em
guerras

(?)
Portinari:

pintou
"Mestiço"

Vitamina
de ação

antigripal

Veste
esportiva

Imitar "a 
voz" do

gato

(?)-Mar,
avenida
de Forta-
leza (CE)

Associação
Médica

Brasileira
(sigla)

Mais-(?), 
fonte do lu-
cro capita-
lista (Marx)

Formação 
de largada
da corrida

de F-1

Teste de
Aptidão 
de Tiro
(Mil.)

Ciência
(?): Mate-
mática ou

Física

Símbolo
ecológico
festejado
em 21/09

Indiferente
Amado de
Afrodite
(Mit.)

Pedido de
silêncio
O lixo

eletrônico

(?) Vox, líder da
banda U2
Dança de

origem africana

Carro de
serviços 

na ferrovia
Dado 

publici-
dade de
Persona

(?) 
grata: a
visita in-
desejada

(lat.)
Ausência
de asseio
Mensa-

gem curta
enviada

por
celular
(pop.)

Pedido do mochileiro
em estradas

O primeiro povo mono-
teísta da História

Executor
de crime
Pôr às

avessas
Estrondo,
em inglês
(?) Polo,
mercador

Intran-
sitivo

(abrev.)
Sarcasmo

Dengue ou
rubéola

Opõe-se à
chegada

Violência urbana
contra a qual é

desaconselhável
reagir

Essa
coisa

Limpar
com água

Quadros
(Pint.)

Ideia cen-
tral (fig.)

3/din — non. 4/grid — spam. 5/short — valia.

“Eu tenho idade para te fazer feliz, 
Luiza!” alega Cartolouco para Luiza 

Ambiel em clima de paquera

Jim Carrey como Joe Biden rende 3ª maior 
audiência do século no Saturday Night Live

Sou cancelada há décadas
Com mais de quarenta 
anos de carreira, Paula 
Toller abriu o jogo 
sobre como lida com 
as críticas que recebe 
e sobre a fama de 
antipática. A cantora 
e compositora partici-
pou de uma live com o 
pesquisador musical 

Rodrigo Faour na 
noite de domingo 
(4).

“ A p a n h e i 
m u i t o.  H o j e 
em dia fala-se 
muito de can-

celamento, mas eu 
sou cancelada pela 
crítica há décadas. 
Estou acostumada. 
Era um massacre, um 
bullying. Atualmente 
teria mil nomes para 
isso. É claro que eu 
também estava apren-
dendo. Fazia um monte 
de coisa que deu certo 
e um monte de coisa 
que não deu. Mas eu 
tinha, sim, a ambição 
de ser uma compo-
sitora, uma cantora, 
uma artista”.

A estreia da 46ª tem-
porada de “Saturday Night 
Live” foi uma das mais 
assistidas do veterano 
programa humorístico 
durante o século 21. Exi-
bida no sábado (3/10) na 
rede NBC, a atração contou 
com participação do come-
diante Chris Rock (“Gente 
Grande”) como apresenta-
dor e da rapper Megan Thee 
Stallion como convidada 
musical, mas o assunto 
mais comentado nas redes 
sociais foi a primeira apari-
ção de Jim Carrey (“Sonic 
– O Filme”) como Joe Biden, 
que entrou nos Trending 
Topics do Twitter com mais 
de 40 mil menções.
Carrey irá participar de 
toda a temporada do pro-
grama, interpretando o 
candidato do Partido Demo-

crata à eleição presidencial 
dos EUA. No programa ini-
cial, ele reencenou o debate 
da semana passada com o 
presidente Donald Trump, 
vivido por Alec Balwin (“30 
Rock”) na sátira humorís-
tica, e acertou em cheio. 
Além da dupla, o esquete 
também contou com Maya 
Rudolph (“Missão Madri-
nha de Casamento”) como 
a senadora Kamala Harris, 
candidata a vice na chapa 
de Biden.
Ao todo, o programa atraiu 
7,7 milhões de espectadores 
ao vivo e uma classificação 
de 1,68 na demo (adultos de 
18 a 49), o que representa 
a terceira maior estreia 
do “SNL” no século, atrás 
apenas dos episódios inau-
gurais de 2016 e 2008.
Em comparação com a 

estreia do ano passado, a 
transmissão da noite pas-
sada aumentou em 27% o 
total de espectadores (7,7 
milhões contra 6,1 milhões) 
e em 26% a audiência da 
demo (1,68 contra 1,33).
O “SNL” tradicionalmente 
tem picos de audiência 
durante o período que 
antecede as eleições presi-
denciais. A maior abertura 
deste século, 12 anos atrás, 
também foi durante um 
ano eleitoral. Na ocasião, 
a personificação de Sarah 
Palin, candidata a vice, 
interpretada por Tina Fey 
(“30 Rock”), dominou a 
cultura pop americana e 
rendeu prêmio para a atriz 
no Emmy.
No Brasil, o “SNL” é exi-
bido pelo canal pago Sony.
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CÂMARA DE ARAPOTI

ARAPOTI

ARAPOTI

EXTRATO DO CONTRATO N° 11 / 2020

PROCESSO Nº 21 / 2020
CONVITE Nº 01 / 2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços técnicos de manutenção 
preventiva e corretiva em ambientes virtualizados 
com servidores, firewall, rede de computadores e 
equipamentos de informática, suporte técnico aos 
servidores e outras atividades correlatas, visando 
atender as necessidades da Câmara Municipal 
de Arapoti.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARA-
POTI
CONTRATADA: EVALDO ALVAREZ LEITE 
00026329930
CNPJ: 28.909.691/0001-60
VALOR MENSAL: R$ 1.100,00 (hum mil e cem 
reais).
VALOR TOTAL: R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos 
reais).
VIGÊNCIA: 28.09.2020 à 28.09.2021
ELEMENTO DE DESPESA:
01.001.01.031.0051.2.001.3.3.90.40.57.00 – 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS 
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATI-
VAS DA CÂMARA MUNICIPAL – SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI-
CAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS.
ASSINAM:
MARINEO JOÃO MENDES FERREIRA – pela 
CONTRATANTE
EVALDO ALVAREZ LEITE – pela CONTRATADA

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

Edital Inexigibilidade nº 08/2020.

Processo nº 77/2020.

Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica espe-
cializada em acolhimento de adultos (18 a 59 anos) 
ambos os sexos com múltiplas necessidades.

Início do Credenciamento: A partir das 08h00min 
do dia 07 de Outubro de 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) 3512-3032, no horário das 08h00min 
às 11h30min e das 13h00min às 17h30min / site: 
www.arapoti.pr.gov.br / email: licitacao@arapoti.
pr.gov.

Data Edital: 02/10/2020.

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

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

EXTRATO
AVISO DE LICITAÇÃO REMARCADA

Edital de Concorrência Pública nº 001/2020.
Processo nº 12/2020.
A Prefeitura Municipal de Arapoti, por meio da Comis-
são de Licitação, comunica a quem possa interessar 
que a licitação na modalidade de Concorrência Pú-
blica nº 001/2020 com a finalidade de    Permissão de 
direito real de uso, a título oneroso, de salas co-
merciais situadas no Centro Comercial Municipal, 
localizadas na Rua Telêmaco Carneiro – Centro. 
Arapoti/Pr. Após homologação parcial, teve remar-
cada a sessão de julgamento para a data informada 
abaixo, na Sala de Licitações, no 1º (primeiro) andar 
da sede do Centro Administrativo Municipal Elvira 
Possatto Novochadlo, situada à Rua Ondina Bueno 
de Siqueira, nº 180, no Bairro Centro Cívico, na cidade 
de Arapoti, Estado do Paraná, CEP: 84.990-000. O 
Edital e todas as informações pertinentes ao mesmo 
estão disponíveis no sítio: www.arapoti.pr.gov.br, se 
preferir, a empresa interessada poderá solicitar o 
edital, pelo e-mail: licitacao@arapoti.pr.gov.br.

Protocolo dos Envelopes: Das 08h00min até as 
08h30min, do dia 10/11/2020.

Abertura dos Envelopes: Dia 10/11/2020, às 
09h00min. 
Arapoti, 05/10/2020.

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
EDITAL DE HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

Edital de Concorrência nº 01/2020.

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

EXTRATO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Despacho do Presidente do Fundo Municipal de 
Saúde.
De 01/10/2020

Homologando e Adjudicando o procedimento licitató-
rio realizado na modalidade de Pregão Eletrônico n° 
07/2020, a empresa:

Empresa
Valor (R$)

GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PRO-
DUTOS HOSPITALARES LTDA
R$ 6.006,00

Objeto: Formação de registro de preços para futuras 
e eventuais aquisições de medicamentos visando 
atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde.
Marcio de Carvalho Martins
PRESIDENTE DO FMS

EXTRATO DE AVISO DE SUSPENSÃO DE LICI-
TAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 63/2020.
Processo nº 120/2020.
A Prefeitura Municipal de Arapoti, através da Comis-
são de Licitação comunica aos interessados que a 
licitação referente ao Pregão Eletrônico nº 63/2020, 
objetivando o Registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de insumos de ostomia visando 
atender as necessidades do Centro de Abastecimento 
Farmacêutico, está SUSPENSO, tendo em vista a 
questionamentos apresentados no Edital. O Edital 
será republicado com uma nova data para abertura. 
Informações pelo site do Município de Arapoti: www.
arapoti.pr.gov.br ou pelos telefones: (43) 3512-3033, 
(43) 3512-3032, (43) 3512-3162 e (43) 3512-3160. 
Arapoti, 05 de Agosto de 2020.
Ana Aline Santos Mendes
Pregoeira

Processo nº 12/2020.
A Comissão Permanente de Licitação, designada pelo 
Decreto n° 5.576/2020, comunica aos interessados 
no objeto da licitação supra referenciada, que após 
a análise e verificação da documentação de habili-
tação, decidiu habilitar a(s) seguinte(s) empresa(s) 
licitante(s):
Nº
Empresa
01
Carlos Vitor de Assis 036.307.989-0
02
Roberto Alves de Oliveira
E INABILITAR as seguintes proponentes
Empresa
J. C. de Oliveira & Cia S/S Ltda
Sergio de Jesus Moreira Mecânica
Kelly Cristina Lopes 830.656.369-72
Luis Mario Rodrigues
Ainda, a Comissão Permanente de Licitação, de-
signada pelo Decreto n° 5576/2020, comunica aos 
interessados no objeto da licitação supra referenciada, 
a presente classificação:
LOTE
ITEM 
SALA
EMPRESA
VALOR MENSAL R$
09
01
09
Carlos Vitor de Assis 
950,00
10
01
10
Roberto Alves de Oliveira – MEI
1.202,00
Arapoti, em 30 de setembro de 2020.
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Cartolouco conti-
nua tentando conquis-
tar Luiza Ambiel em “A 
Fazenda 12”. O apresenta-
dor Marcos Mion pergun-
tou aos “peões” do reality 
show da Record como 
estava o romance na casa 
após a festa “Emojis”, e 
o jornalista abriu o jogo. 

“A Luiza não me quer”, 
brincou Cartolouco, que 
também a chamou de 
“mozão”. Luiza, então, 
respondeu: “Mas e a idade 
dele e a minha, Mion?”. Mas 
Cartolouco disparou: “Eu 
tenho idade para te fazer 
feliz, Luiza!”, disse.

Relax e

Solução

BANCO 62
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TBPA
TROLESPAM

ANUNCIADO
NONAUTOR
SDININT
IMUNDICIE
TAVIROSE

TORPEDOM
CARONAC

SHORTISSO
ETELASM
BEIRAAMB

GRIDVALIA
EXATATAT
UOARVORE

Setor ca-
ótico nas
grandes
cidades

Caracte-
riza a

baixa, em
guerras

(?)
Portinari:

pintou
"Mestiço"

Vitamina
de ação

antigripal

Veste
esportiva

Imitar "a 
voz" do

gato

(?)-Mar,
avenida
de Forta-
leza (CE)

Associação
Médica

Brasileira
(sigla)

Mais-(?), 
fonte do lu-
cro capita-
lista (Marx)

Formação 
de largada
da corrida

de F-1

Teste de
Aptidão 
de Tiro
(Mil.)

Ciência
(?): Mate-
mática ou

Física

Símbolo
ecológico
festejado
em 21/09

Indiferente
Amado de
Afrodite
(Mit.)

Pedido de
silêncio
O lixo

eletrônico

(?) Vox, líder da
banda U2
Dança de

origem africana

Carro de
serviços 

na ferrovia
Dado 

publici-
dade de
Persona

(?) 
grata: a
visita in-
desejada

(lat.)
Ausência
de asseio
Mensa-

gem curta
enviada

por
celular
(pop.)

Pedido do mochileiro
em estradas

O primeiro povo mono-
teísta da História

Executor
de crime
Pôr às

avessas
Estrondo,
em inglês
(?) Polo,
mercador

Intran-
sitivo

(abrev.)
Sarcasmo

Dengue ou
rubéola

Opõe-se à
chegada

Violência urbana
contra a qual é

desaconselhável
reagir

Essa
coisa

Limpar
com água

Quadros
(Pint.)

Ideia cen-
tral (fig.)

3/din — non. 4/grid — spam. 5/short — valia.

“Eu tenho idade para te fazer feliz, 
Luiza!” alega Cartolouco para Luiza 

Ambiel em clima de paquera

Jim Carrey como Joe Biden rende 3ª maior 
audiência do século no Saturday Night Live

Sou cancelada há décadas
Com mais de quarenta 
anos de carreira, Paula 
Toller abriu o jogo 
sobre como lida com 
as críticas que recebe 
e sobre a fama de 
antipática. A cantora 
e compositora partici-
pou de uma live com o 
pesquisador musical 

Rodrigo Faour na 
noite de domingo 
(4).

“ A p a n h e i 
m u i t o.  H o j e 
em dia fala-se 
muito de can-

celamento, mas eu 
sou cancelada pela 
crítica há décadas. 
Estou acostumada. 
Era um massacre, um 
bullying. Atualmente 
teria mil nomes para 
isso. É claro que eu 
também estava apren-
dendo. Fazia um monte 
de coisa que deu certo 
e um monte de coisa 
que não deu. Mas eu 
tinha, sim, a ambição 
de ser uma compo-
sitora, uma cantora, 
uma artista”.

A estreia da 46ª tem-
porada de “Saturday Night 
Live” foi uma das mais 
assistidas do veterano 
programa humorístico 
durante o século 21. Exi-
bida no sábado (3/10) na 
rede NBC, a atração contou 
com participação do come-
diante Chris Rock (“Gente 
Grande”) como apresenta-
dor e da rapper Megan Thee 
Stallion como convidada 
musical, mas o assunto 
mais comentado nas redes 
sociais foi a primeira apari-
ção de Jim Carrey (“Sonic 
– O Filme”) como Joe Biden, 
que entrou nos Trending 
Topics do Twitter com mais 
de 40 mil menções.
Carrey irá participar de 
toda a temporada do pro-
grama, interpretando o 
candidato do Partido Demo-

crata à eleição presidencial 
dos EUA. No programa ini-
cial, ele reencenou o debate 
da semana passada com o 
presidente Donald Trump, 
vivido por Alec Balwin (“30 
Rock”) na sátira humorís-
tica, e acertou em cheio. 
Além da dupla, o esquete 
também contou com Maya 
Rudolph (“Missão Madri-
nha de Casamento”) como 
a senadora Kamala Harris, 
candidata a vice na chapa 
de Biden.
Ao todo, o programa atraiu 
7,7 milhões de espectadores 
ao vivo e uma classificação 
de 1,68 na demo (adultos de 
18 a 49), o que representa 
a terceira maior estreia 
do “SNL” no século, atrás 
apenas dos episódios inau-
gurais de 2016 e 2008.
Em comparação com a 

estreia do ano passado, a 
transmissão da noite pas-
sada aumentou em 27% o 
total de espectadores (7,7 
milhões contra 6,1 milhões) 
e em 26% a audiência da 
demo (1,68 contra 1,33).
O “SNL” tradicionalmente 
tem picos de audiência 
durante o período que 
antecede as eleições presi-
denciais. A maior abertura 
deste século, 12 anos atrás, 
também foi durante um 
ano eleitoral. Na ocasião, 
a personificação de Sarah 
Palin, candidata a vice, 
interpretada por Tina Fey 
(“30 Rock”), dominou a 
cultura pop americana e 
rendeu prêmio para a atriz 
no Emmy.
No Brasil, o “SNL” é exi-
bido pelo canal pago Sony.
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CÂMARA DE ARAPOTI

ARAPOTI

ARAPOTI

EXTRATO DO CONTRATO N° 11 / 2020

PROCESSO Nº 21 / 2020
CONVITE Nº 01 / 2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços técnicos de manutenção 
preventiva e corretiva em ambientes virtualizados 
com servidores, firewall, rede de computadores e 
equipamentos de informática, suporte técnico aos 
servidores e outras atividades correlatas, visando 
atender as necessidades da Câmara Municipal 
de Arapoti.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARA-
POTI
CONTRATADA: EVALDO ALVAREZ LEITE 
00026329930
CNPJ: 28.909.691/0001-60
VALOR MENSAL: R$ 1.100,00 (hum mil e cem 
reais).
VALOR TOTAL: R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos 
reais).
VIGÊNCIA: 28.09.2020 à 28.09.2021
ELEMENTO DE DESPESA:
01.001.01.031.0051.2.001.3.3.90.40.57.00 – 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS 
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATI-
VAS DA CÂMARA MUNICIPAL – SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI-
CAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS.
ASSINAM:
MARINEO JOÃO MENDES FERREIRA – pela 
CONTRATANTE
EVALDO ALVAREZ LEITE – pela CONTRATADA

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

Edital Inexigibilidade nº 08/2020.

Processo nº 77/2020.

Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica espe-
cializada em acolhimento de adultos (18 a 59 anos) 
ambos os sexos com múltiplas necessidades.

Início do Credenciamento: A partir das 08h00min 
do dia 07 de Outubro de 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) 3512-3032, no horário das 08h00min 
às 11h30min e das 13h00min às 17h30min / site: 
www.arapoti.pr.gov.br / email: licitacao@arapoti.
pr.gov.

Data Edital: 02/10/2020.

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

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

EXTRATO
AVISO DE LICITAÇÃO REMARCADA

Edital de Concorrência Pública nº 001/2020.
Processo nº 12/2020.
A Prefeitura Municipal de Arapoti, por meio da Comis-
são de Licitação, comunica a quem possa interessar 
que a licitação na modalidade de Concorrência Pú-
blica nº 001/2020 com a finalidade de    Permissão de 
direito real de uso, a título oneroso, de salas co-
merciais situadas no Centro Comercial Municipal, 
localizadas na Rua Telêmaco Carneiro – Centro. 
Arapoti/Pr. Após homologação parcial, teve remar-
cada a sessão de julgamento para a data informada 
abaixo, na Sala de Licitações, no 1º (primeiro) andar 
da sede do Centro Administrativo Municipal Elvira 
Possatto Novochadlo, situada à Rua Ondina Bueno 
de Siqueira, nº 180, no Bairro Centro Cívico, na cidade 
de Arapoti, Estado do Paraná, CEP: 84.990-000. O 
Edital e todas as informações pertinentes ao mesmo 
estão disponíveis no sítio: www.arapoti.pr.gov.br, se 
preferir, a empresa interessada poderá solicitar o 
edital, pelo e-mail: licitacao@arapoti.pr.gov.br.

Protocolo dos Envelopes: Das 08h00min até as 
08h30min, do dia 10/11/2020.

Abertura dos Envelopes: Dia 10/11/2020, às 
09h00min. 
Arapoti, 05/10/2020.

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
EDITAL DE HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

Edital de Concorrência nº 01/2020.

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

EXTRATO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Despacho do Presidente do Fundo Municipal de 
Saúde.
De 01/10/2020

Homologando e Adjudicando o procedimento licitató-
rio realizado na modalidade de Pregão Eletrônico n° 
07/2020, a empresa:

Empresa
Valor (R$)

GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PRO-
DUTOS HOSPITALARES LTDA
R$ 6.006,00

Objeto: Formação de registro de preços para futuras 
e eventuais aquisições de medicamentos visando 
atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde.
Marcio de Carvalho Martins
PRESIDENTE DO FMS

EXTRATO DE AVISO DE SUSPENSÃO DE LICI-
TAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 63/2020.
Processo nº 120/2020.
A Prefeitura Municipal de Arapoti, através da Comis-
são de Licitação comunica aos interessados que a 
licitação referente ao Pregão Eletrônico nº 63/2020, 
objetivando o Registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de insumos de ostomia visando 
atender as necessidades do Centro de Abastecimento 
Farmacêutico, está SUSPENSO, tendo em vista a 
questionamentos apresentados no Edital. O Edital 
será republicado com uma nova data para abertura. 
Informações pelo site do Município de Arapoti: www.
arapoti.pr.gov.br ou pelos telefones: (43) 3512-3033, 
(43) 3512-3032, (43) 3512-3162 e (43) 3512-3160. 
Arapoti, 05 de Agosto de 2020.
Ana Aline Santos Mendes
Pregoeira

Processo nº 12/2020.
A Comissão Permanente de Licitação, designada pelo 
Decreto n° 5.576/2020, comunica aos interessados 
no objeto da licitação supra referenciada, que após 
a análise e verificação da documentação de habili-
tação, decidiu habilitar a(s) seguinte(s) empresa(s) 
licitante(s):
Nº
Empresa
01
Carlos Vitor de Assis 036.307.989-0
02
Roberto Alves de Oliveira
E INABILITAR as seguintes proponentes
Empresa
J. C. de Oliveira & Cia S/S Ltda
Sergio de Jesus Moreira Mecânica
Kelly Cristina Lopes 830.656.369-72
Luis Mario Rodrigues
Ainda, a Comissão Permanente de Licitação, de-
signada pelo Decreto n° 5576/2020, comunica aos 
interessados no objeto da licitação supra referenciada, 
a presente classificação:
LOTE
ITEM 
SALA
EMPRESA
VALOR MENSAL R$
09
01
09
Carlos Vitor de Assis 
950,00
10
01
10
Roberto Alves de Oliveira – MEI
1.202,00
Arapoti, em 30 de setembro de 2020.



Radar FOLHA EXTRA terça-feira, 06 de outubro de 2020 - Edição 2399

5

Da Redação

Da Redação

Da Redação

e
[TRÂNSITO]

Colisão entre carro e carreta deixa motorista 
gravemente ferido em Wenceslau Braz

Acidente aconteceu no perímetro urbano da rodovia PR-092 na noite deste domingo

Um grave de trânsito 
registrado na noite deste 
domingo (04) deixou uma 
pessoa em estado grave. 
De acordo com informa-
ções apuradas pela repor-
tagem, a colisão aconteceu 
por volta das 19h30 no 
trecho da rodovia que 
passa em frente a empresa 
Integradas. Uma carreta 
Mercedes Benz que seguia 
sentido Wenceslau Braz a 
Siqueira Campos acabou 
colidindo frontalmente 
com um automóvel Fiat/
Uno que estava no sentido 
contrário. 
Com a violência do impacto, 
o veículo ficou com a frente 
destruída e o motorista, que 
estaria sozinho no carro, 
preso às ferragens. Equi-
pes de socorro estiveram no 
local para prestar atendi-

mento a vítima que recebeu 
os primeiros socorros e foi 
encaminhada em estado 
grave pela equipe do SAMU 
(Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) para a 
Santa Casa de Jacarezinho. 
Havia suspeita de fraturas 
nas pernas e traumatismo 
craniano. 
Equipes da Policia Mili-
tar de Wenceslau Braz e 
Polícia Rodoviária Esta-
dual de Siqueira Campos 
também estiveram no local 
prestando atendimento à 
ocorrência e orientando o 
trânsito que ficou parcial-
mente interditado devido 
aos veículos estarem em 
uma das pistas. Não foram 
divulgadas informações 
sobre o estado de saúde do 
motorista do caminhão.

Menor de idade armado  morre em 
abordagem da Polícia Militar

[NORTE PIONEIRO]

Um menor de idade 
morreu após sacar um 
revólver durante uma 
abordagem da Polícia 
Militar. A ocorrência foi 
registrada na madrugada 
do último sábado (04) em 
Nova Santa Barbara. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, 
após a equipe receber 
informações sobre um 
homicídio registrado na 
data anterior em São Jerô-
nimo da Serra, onde uma 
mulher e uma criança de 
cinco anos foram mortas a 
tiros, os policiais estavam 
realizando diligências 
quando avistaram três 
indivíduos em um local 
escuro e em atitude sus-

peita, momento em que a 
equipe deu voz de aborda-
gem ao trio. 
Porém, um dos indivíduos 
não acatou a ordem e 
sacou uma arma de fogo 
apontando em direção aos 
policiais, momento em que 
a equipe realizou um dis-
paro contra o menor para 
se defender da ameaça. Na 
sequência, foi acionada a 
equipe do SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência) para prestar 
atendimento ao menor, 
mas ele não resistiu e 
veio a óbito no local. Em 
sua posse, a equipe da PM 
apreendeu um revólver 
calibre 38 com numeração 
suprimida. O local foi iso-

lado para o trabalho dos 
investigadores. 
Na sequência, os policiais 
encontraram um indi-
víduo transitando com 
uma motocicleta, o qual 
ao perceber a presença da 
viatura empreendeu fuga 
e dispensou uma embala-
gem contendo maconha 
e cocaína. Em buscas na 
residência do suspeito, a 
equipe localizou 612g de 
maconha e embalagens 
eppendorfs vazias, além de 
demais objetos utilizados 
para o tráfico de drogas e 
uma quantia em dinheiro. 
Frente aos fatos, todos os 
objetos e drogas apreendi-
dos foram encaminhados a 
delegacia da Polícia Civil. 

Um corpo foi encon-
trado as margens da rodo-
via PR-436 próximo ao 
município de Bandei-
rantes. A ocorrência foi 
registrada na manhã da 
última sexta-feira (2). 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, 
a equipe recebeu um 
chamado informando 
que populares haviam 
encontrado um cadáver 
as margens da rodovia 
PR-436 no trecho que liga 
os municípios de Bandei-
rantes a Itambaracá. Com 
isso, a equipe se dirigiu 
ao local informado para 
averiguar a situação. 
No local, solicitante rela-
tou a equipe que estava 
passando pela rodovia 
quando acabou perce-
bendo uma pessoa caída 

e, ao se aproximar, notou 
que a mesma estava morta 
e, com isso, chamou a polí-
cia. Ao verificar o corpo, 
os policiais observaram 
que a vítima apresentava 
ferimentos na cabeça 
causados por tiros. Em 
consulta ao sistema, foi 
averiguado ainda um 
boletim que dava o homem 
como desaparecido desde 
a data anterior. Frente aos 
fatos, as equipes da Polí-
cia Civil e IML (Instituto 
Médico Legal) de Jacarezi-
nho foram acionadas para 
dar sequência ao aten-
dimento da ocorrência. 
Informações extra-oficiais 
dão conta que a vítima 
teria deixado a cadeia 
há poucos dias após ficar 
preso por cerca de um ano 
pelo crime de homicídio. 

Populares encontram cadáver com 
tiros na cabeça ao lado de rodovia
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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
TERMO DE ANULAÇÃO PARCIAL DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 57/2020

Processo nº 115/2020

Objeto: Formação de Registro de Preços para futuras e 
eventuais aquisições de combustíveis: Óleo diesel S10, 
Óleo diesel S500, etanol e gasolina direto da bomba.

Motivo: Anulação e Recondução da fase de lances, 
somente para empresas já habilitadas.
Nova data da fase de lances: Dia 07 de outubro de 
2020 as 09hrs00min.
Local: Rua Ondina Bueno Siqueira, 180 – Centro 
Cívico – Arapoti/Pr.

Data: 02/10/2020.

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 DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE 
ESPAÇO PÚBLICO

Termo de Permissão n° 09/2020.
Concorrência  n° 01/2020.
Permitente: Prefeitura Municipal de Arapoti.
Permissionário: Carlos Vitor de Assis – 036.307.989-00.
CNPJ: 23.807.504/0001-13

Itens Registrados:
Descrição
Und
Quant.
Valor Unit.
R$
Valor Total
R$
Permissão de uso de espaço público situado no Centro 
Comercial Municipal situado na rua Telêmaco Carneiro 
– identificado como Sala 09.
Mês
60
950,00
57.000,00

Validade do Termo: 60 (sessenta) meses.
Data da assinatura: 30/09/2020.

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 DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO 
DE ESPAÇO PÚBLICO

Termo de Permissão n° 10/2020.

Concorrência  n° 01/2020.

Permitente: Prefeitura Municipal de Arapoti.

TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2020, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 
E LEI 10.520/02, ORIUNDA DA LICITAÇÃO DA MODALIDADE DE PREGÃO Nº 07/2020 E DO PROCESSO 
Nº 11/2020.

CONTRATANTE:  O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pela sua Secretaria Municipal de Saúde, entidade 
de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 09.277.712/0001-27, situada na Rua Ondina Bueno Siqueira, 
nº 180, neste ato representado pelo Presidente o Senhor MARCIO DE CARVALHO MARTINS, brasileiro, 
portador da Carteira de Identidade/RG nº 7.154.031-6 e inscrito no CPF/MF 942.843.349-72, residente e 
domiciliado em Arapoti – PR.

CONTRATADA: GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pes-
soa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.472.278/0001-64, representada pelo Senhor 
MARCELO MAROSTICA, inscrito no CPF/MF sob o nº 820.347.290-72

Os CONTRATANTES têm entre si justos e avençados, e celebram o presente termo aditivo a ATA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS sob o n° 85/2020, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Das Alterações
Em face da adjudicação e homologação parcial dos itens, em virtude da desistência da primeira colocada, 
e a RECLASSIFICAÇÃO do item abaixo ao sexto classificado no certame, tendo como base o disposto no 
art. 4º, incs. XX, XXI e XXII, da Lei Federal nº 10.520/02, o presente termo aditivo inclui os itens informados 
abaixo, passando a vigorar na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

Item CódigoDescrição do Item Unid. Quant. Marca
V a l o r 
Unitário

Valor To-
tal

169 30054
HIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM:25 
MG CPR 300.300,00

M E D 
QUIMICA0,02 6.006,00

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Ratificação
Todas as demais Cláusulas não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste termo aditivo 
permanecem em vigor e obrigando as partes conforme originalmente pactuadas.

E por estarem assim justos e avençados, firmam o presente Instrumento, redigido em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, para um só efeito.

Arapoti, em 01 de Outubro de 2020.

MARCIO DE CARVALHO MARTINS
-Contratante-

MARCELO MAROSTICA
 -Contratada-

Permissionário: Roberto Alves de Oliveira - MEI.
CNPJ: 32.502.849/0001-50
Itens Registrados:
Descrição
Und
Quant.
Valor Unit.
R$
Valor Total

R$
Permissão de uso de espaço público situado no 
Centro Comercial Municipal situado na rua Telêmaco 
Carneiro – identificado como Sala 10.
Mês
60
1.202,00
72.120,00
Validade do Termo: 60 (sessenta) meses.
Data da assinatura: 30/09/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO 
SUL

PORTARIA Nº 094/2020
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado 
do Paraná, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,
RESOLVE
DESIGNAR a  servidora  efetiva,  Sra.    DEISE 
CRISTINA  RABELO  GONÇALVES,   para  ocupar    
temporariamente,  o  cargo  de  Chefe da Divisão 

JUNDIAÍ DO SUL

de Contabilidade e  desempenhar  todas  as  funções  
a  ele inerentes durante o período de gozo de férias 
da ocupante do cargo, Sra. Eunice Paulina Ferreira 
que tem início em 01 de outubro de 2020 e término 
em 30 de outubro de 2020.
Concede-se a servidora substituta o pagamento da 
mesma Função Gratificada FG 01 durante o período 
de gozo de férias da titular do cargo.
Dê-se posse do cargo a servidora designada e con-
comitantemente, tome-lhe o compromisso de bem e 
fielmente desempenhar as atividades do cargo sob 



Cidades e 4 Associação dos Jornais
DIÁRIOS DO INTERIOR do Paraná

NA DISPUTA

A desembargadora Lídia Maejima é a única mulher 
entre os quatro candidatos à presidência do Tribunal 
de Justiça do Paraná. Os candidatos disputam os votos 
de 120 magistrados que comparecerão às urnas no 
dia 9 de novembro. Dos quatro candidatos inscritos, 
Maejima é também a única que não faz parte da atual 
cúpula que comanda o judiciário paranaense.

MORADIA EXCLUSIVA

Foz do Iguaçu terá o segundo condomínio exclusivo 
para idoso construído em parceria com o Estado. O 
primeiro idoso foi entregue pelo governador Ratinho 
Junior em Jaguariaíva. O de Foz já atingiu 70% de 
execução. Serão 40 casas exclusivas para moradores 
da terceira idade.

RESSURGIU

Jaime Lerner, afastado da política, entrou na cam-
panha eleitoral de 2020. O arquiteto e urbanista, três 
vezes prefeito de Curitiba e duas vezes governador 
do Paraná, aparece em um vídeo ao lado de Gerson 
Guelmann, antigo colaborador e coordenador de 
diversas campanhas eleitorais ao longo dos últimos 
35 anos é agora filiado ao PDT e candidato a vereador 
em Curitiba.

NOTÍCIAS DE QUALIDADE

A holding que controla o Google, a Alphabet, anun-
ciou  que separou US$ 1 bilhão (R$ 6,6 bilhões) para 
pagar veículos de imprensa por seu conteúdo. O valor 
integra um projeto global do mecanismo de busca 
para valorizar notícias de qualidade e para combater 
a desinformação nas redes.   

PRECATÓRIOS

O Estado pagou R$ 2.038.316.786,35 em precatórios até 
meados de setembro de 2020.  “A quitação dos precatórios 
é parte de um compromisso de encerrar questões judiciais 
muito antigas, e neste ano eles foram fundamentais para 
injetar recursos na economia em um momento de necessi-
dade, principalmente entre os mais vulneráveis”, afirma o 
governador Ratinho Junior.  

DISPARO EM MASSA

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou um canal de 
denúncias para contas suspeitas de disparo em massa pelo 
WhatsApp. Disparo em massa é quando uma pessoa, uma 
empresa, um robô ou um grupo de pessoas envia uma men-
sagem para muitas pessoas ao mesmo tempo. O disparo em 
massa é proibido pela legislação eleitoral.

REDES SOCIAIS

Restringir a forma como candidatos utilizam as redes 
sociais para fazer campanhas deve ser o próximo tema 
julgado pelo TSE. A discussão não será algo fácil pelo fato 
da campanha virtual ter ganho ainda mais importância em 
razão da pandemia da covid-19, que restringe ou dificulta 
eventos públicos presenciais de rua, como comícios, reu-
niões, caminhadas, distribuição de material gráfico, entre 
outras modalidades de propaganda eleitoral tradicionais 
em disputas anteriores.
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Dois municípios do Norte Pioneiro 
são destaque nas notas do IDEB

Dois municípios do 
Norte Pioneiro tiveram 
destaque nas notas do Ideb 
(Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica), divul-
gadas recentemente pelo 
MEC (Ministério da Edu-
cação). O melhor desem-
penho da região foi obtido 
por Sertaneja, que ficou em 
5° lugar no Estado com 8.1. 
Joaquim Távora aparece 
logo na sequência, em 10º 
no Estado, com 7.7 
pontos. Guapirama, 
Quatiguá e São José 
da Boa Vista também 
receberam pontuação 
bem acima da meta 
estipulada para os pri-
meiros anos do ensino 
fundamental em 2019.
A meta projetada para 
Joaquim Távora era 
5.9, mas o município 
de 12 mil habitantes 
chegou aos 7.7 pontos. 
“Não é um trabalho de 
agora. Em 2005, tínhamos 
o projeto de olimpíada 
municipal de matemática 
e, nesse mesmo ano, inicia-
mos os estudos das matri-
zes de referência de língua 
portuguesa e matemática. 
O grande diferencial foi 
saber que muda a gestão, 

muda a equipe, mas cada 
um deu continuidade a 
esse trabalho”, comenta 
a secretária municipal de 
Educação, Delzuíta Vieira 
de Souza.
O município tem 1.394 
alunos entre educação 
infantil, creche e ensino 
f u n d a m e n t a l .  S o u z a 
comenta que a secretaria 
sempre trabalhou com 
atividades voltadas para a 

Prova Brasil (exame utili-
zado na avaliação do Ideb), 
com aplicação de simu-
lados mensais a todos os 
alunos dos primeiros anos 
escolares.
Os dados dos simulados são 
compilados para análise 
e redirecionamento dos 

esforços. “Fazemos um grá-
fico, não é para divulgação, 
mas para chamarmos os 
coordenadores e diretores, 
porque com esse sistema 
conseguimos observar até 
se uma professora está 
usando a linguagem ideal 
para que os alunos se fami-
liarizem com os termos 
utilizados nas provas, por 
exemplo”, menciona.
A nota está acima da média 

paranaense, que é de 
6.4 para o mesmo nível 
escolar, porém, houve 
estagnação. Joaquim 
Távora conquistou 
a mesma pontuação 
obtida em 2017. “A 
gente identificou que 
[o problema] foi a dis-
torção de idade-sé-
rie, com a inclusão 
de alunos em idade 
não correspondente à 
série. A gente já sabia, 
vimos as prelimina-

res, vimos que as notas de 
proficiência aumentaram, 
mas que haveria essa ques-
tão da distorção”, aponta. 
A proposta é continuar 
reforçando o conteúdo em 
trabalho contínuo com as 
escolas.

Das Agências

[EDUCAÇÃO]

A gente identificou 
que [o problema] foi 
a distorção de idade-
série, com a inclusão 
de alunos em idade 
não correspondente 

à série.
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JUNDIAÍ DO SUL

responsabilidade funcional, civil e criminal.
Revogam-se as disposições contrárias e com pos-
terior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do 
Sul – PR, 01 de outubro de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito

PORTARIA Nº 095/2020
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado do 
Paraná, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, considerando o Artigo 105, Seção VI, 
da Lei Municipal nº 90/97, de 20/03/1997,
RESOLVE
Conceder Licença Sem Vencimentos por 02 anos a 
servidora municipal, Sra. Luzia de Oliveira Marques, 
ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços 
Gerais, admitida em 03.06.1996,  portadora da CTPS 
nº 41287 Série 00043PR, com início  em 01 de outu-
bro de 2020 e término em 30 de setembro de 2022.
Revogam-se as disposições contrárias e com pos-
terior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do 
Sul – PR, 01 de outubro de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito 

EDITAL N° 10/2020
CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA OBRA
PROCESSO N° 122/2020
A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura 
Municipal de Pinhalão, no exercício das atribuições 
que lhe confere a Portaria nº 65/2020, de 01/09/2020, 
torna público, para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar no dia 10 de novembro de 2020, 
às 08:30:00 horas, no endereço, RUA GERALDO 
VIEIRA, 410, CENTRO, PINHALÃO-PR, a reunião de 

PORTARIA Nº 73/2020
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE
EXONERAR, a senhora: RENATA MARIA MARTINEZ 
FRAIZ, portadora do RG: 8.986.652-9 e do CPF: 
058.727.439-55, ocupante do Cargo de AUXILIAR 
DE INFORMÁTICA, a pedido (arquivado do Depar-
tamento de Pessoal) da mesma. 
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão
         Em 02 de outubro de 2020.
                                                    REGISTRE-SE E 
PUBLIQUE-SE
    SERGIO INACIO RODRIGUES
   Prefeito Municipal

PINHALÃO

WENCESLAU BRAZ

PINHALÃO

EDITAL N° 11/2020
CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA OBRA
PROCESSO N° 124/2020
A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura 
Municipal de Pinhalão, no exercício das atribuições 
que lhe confere a Portaria nº 65/2020, de 01/09/2020, 
torna público, para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar no dia 11 de novembro de 2020, 
às 08:30:00 horas, no endereço, RUA GERALDO 
VIEIRA, 410, CENTRO, PINHALÃO-PR, a reunião 
de recebimento e abertura das documentações e pro-
postas, conforme especificado no Edital de Licitação 
N° 11/2020-CC na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA PARA OBRA.
Informamos que a íntegra do Edital poderá ser so-
licitada através do e-mail: licita03@pinhalao.pr.gov.
br ou pelo site: https://e-gov.betha.com.br/transpa-
rencia/01037-055/con_licitacoes.faces 
Objeto da Licitação:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLO-
CAÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO EM VIAS 
URBANAS.

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº
006/2020 (PMWB) - 1ª REPETIÇÃO PARTICIPAÇÃO – AMPLA
CONCORRÊNCIA O MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ, ESTADO DO
PARANÁ, torna público que fará realizar às 09:00 (nove) horas, do dia
23 (vinte e três) de Outubro de 2020, na Sala de Reuniões da Prefeitura
de Wenceslau Braz, na Rua Barão do Rio Branco, nº 271, Centro, CEP
84.950-000, Wenceslau Braz, Estado do Paraná, TOMADA DE PREÇOS,
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a possível contratação
de empresa especializada, para o fornecimento de material e mão de
obra, para execução de calçamento com pedras irregulares
poliédricas, incluindo serviços de placa de sinalização e rampa para
PNE, no Bairro Bela Vista, nesta municipalidade, de acordo com o
Contrato de Repasse nº 889413/2019/MDR/CAIXA, com 2.600,60m² de
calçamento; pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços
Urbanos, conforme descrição no Edital de Tomada de Preços nº
006/2020 (PMWB) e seus anexos.A pasta técnica, com o inteiro teor do
Edital, poderá ser examinada no endereço supramencionado a partir do
dia 07 de Outubro de 2020 no horário comercial, ou acessar através do
site do município, www.wenceslaubraz.pr.gov.br. Wenceslau Braz-PR,
02 de Outubro de 2020. Thaiane Fernandes Correa Presidente da
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº
007/2020 (PMWB) PARTICIPAÇÃO – AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ, ESTADO DO PARANÁ, torna
público que fará realizar às 09:00 (nove) horas, do dia 26 (vinte e seis)
de Outubro de 2020, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Wenceslau
Braz, na Rua Barão do Rio Branco, nº 271, Centro, CEP 84.950-000,
Wenceslau Braz, Estado do Paraná, TOMADA DE PREÇOS, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a possível contratação de
empresa especializada, para o fornecimento de material e mão de
obra, para execução de uma Quadra Poliesportiva na Vila Santa
Maria II, nesta municipalidade, de acordo com o Contrato de
Repasse nº 889413/2019/MDR/CAIXA; pela Secretaria Municipal de
Esportes, conforme descrição no Edital de Tomada de Preços nº
007/2020 (PMWB) e seus anexos. A pasta técnica, com o inteiro teor do
Edital, poderá ser examinada no endereço supramencionado a partir do
dia 07 de Outubro de 2020 no horário comercial, ou acessar através do
site do município, www.wenceslaubraz.pr.gov.br. Wenceslau Braz-PR,
02 de Outubro de 2020. Thaiane Fernandes Correa-Presidente da
Comissão Permanente de Licitação

recebimento e abertura das documentações e pro-
postas, conforme especificado no Edital de Licitação 
N° 10/2020-CC na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA PARA OBRA.
Informamos que a íntegra do Edital poderá ser so-
licitada através do e-mail: licita03@pinhalao.pr.gov.
br ou pelo site: https://e-gov.betha.com.br/transpa-
rencia/01037-055/con_licitacoes.faces 
Objeto da Licitação:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBA-
NIZAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS NA RUA 
MANOEL RIBAS.
Critério de Julgamento: Empreitada por preço global, 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
Pinhalão, 05 de outubro de 2020
Guilherme Henrique Barbosa Martinez
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

HOMOLOGAÇÃO 
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
os pareceres da Comissão Permanente de Licitação 
e da Consultoria Jurídica
RESOLVE:
Homologar a Concorrência Pública para Obra n° 
09/2020 a favor do proponente:
1) PAVILLUZZO PAVIMENTACAO EIRELI – 
EPP, inscrita no CNPJ sob n° 82.570.342/0001-01, 
da cidade de TOMAZINA/PR, vencendo o único item, 
perfazendo o valor total de R$ 758.637,61 (setecentos 
e cinquenta e oito mil e seiscentos e trinta e sete reais 
e sessenta e um centavos).
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
Em 02 de outubro de 2020.
SERGIO INÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

Critério de Julgamento: Empreitada por preço global, 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
Pinhalão, 05 de outubro de 2020
Guilherme Henrique Barbosa Martinez
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 04/2020 - Contrato Nº: 168/2019
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: MAINARDES CONSTRUCOES, LO-
CACOES E
PRESTACAO DE SER
Valor............: 34.390,86 (trinta e quatro mil trezentos 
e noventa reais e
oitenta e seis centavos)
Vigência.......: Início: 05/10/2020 Término: 27/11/2020
Licitação......: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. 
Engenharia Nº.: 5/2019
Recursos.....: Dotação: 1.042.4.4.90.51.00.00.00.00 
(81)
Objeto..........: Fica acrescido o valor do contrato em 
R$ 34.390,86 (trinta e
quatro mil, trezentos e noventa reais e oitenta e seis 
centavos) referente a
serviços executados de muro, travessia, aumento de 
tubos de 0,40 metros,
colocação de tubos de 0,80 metros, caixas de ligação, 
bocas de lobo, e outros.
Pinhalão, 5 de Outubro de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo de Supressão Nº.: 03/2020 - Contrato Nº: 
168/2019
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: MAINARDES CONSTRUCOES, LO-
CACOES E
PRESTACAO DE SER
Valor............: 47.811,37 (quarenta e sete mil oitocen-
tos e onze reais e
trinta e sete centavos)
Vigência.......: Início: 02/10/2020 Término: 27/11/2020
Licitação......: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. 
Engenharia Nº.: 5/2019
Objeto..........: Fica suprimido o valor do contrato em 
R$ 47.811,37
(quarenta e sete mil, oitocentos e onze reais e trinta 
e sete centavos)
referente a serviços não executados de calçada de 
passeio e canaleta de
concreto.
Pinhalão, 2 de Outubro de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 128/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: VALE COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICOS E
HOSPITALARES -
Valor............: 141,20 (cento e quarenta e um reais 
e vinte centavos)
Vigência.......: Início: 02/10/2020 Término: 02/10/2020
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 42/2020
Recursos.....: Dotação: 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 
(557),
2 . 0 7 1 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 6 0 ) , 
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (572),
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (582)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVER-

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 129/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
DE LIMPEZA
LTDA - ME
Valor............: 690,90 (seiscentos e noventa reais e 
noventa centavos)
Vigência.......: Início: 02/10/2020 Término: 02/10/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 42/2020
Recursos.....: Dotação: 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 
(557),
2 . 0 7 1 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 6 0 ) , 
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (572),
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (582)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS 
DESTINADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMBATE, 
PREVENÇÃO E
ATENDIMENTO DIRETO AO COVID 19
Pinhalão, 2 de Outubro de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 130/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, 
COMERCIO,
IMPORTAC
Valor............: 1.274,50 (um mil duzentos e setenta e 
quatro reais e
cinqüenta centavos)
Vigência.......: Início: 02/10/2020 Término: 02/10/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 42/2020
Recursos.....: Dotação: 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 
(557),
2 . 0 7 1 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 6 0 ) , 
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (572),
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (582)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS 
DESTINADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMBATE, 
PREVENÇÃO E
ATENDIMENTO DIRETO AO COVID 19
Pinhalão, 2 de Outubro de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 131/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS 
EIRELI
Valor............: 1.362,80 (um mil trezentos e sessenta e 
dois reais e oitenta
centavos)

PINHALÃO

SOS DESTINADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMBATE, 
PREVENÇÃO E
ATENDIMENTO DIRETO AO COVID 19
Pinhalão, 2 de Outubro de 2020

Vigência.......: Início: 02/10/2020 Término: 02/10/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 42/2020
Recursos.....: Dotação: 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 
(557),
2 . 0 7 1 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 6 0 ) , 
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (572),
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (582)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVER-
SOS DESTINADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMBATE, 
PREVENÇÃO E
ATENDIMENTO DIRETO AO COVID 19
Pinhalão, 2 de Outubro de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 132/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: N.N.A SOARES COMERCIO DE BRIN-
QUEDOS - EIRELI
Valor............: 1.870,00 (um mil oitocentos e setenta 
reais)
Vigência.......: Início: 02/10/2020 Término: 02/10/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 42/2020
Recursos.....: Dotação: 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 
(557),
2 . 0 7 1 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 6 0 ) , 
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (572),
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (582)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVER-
SOS DESTINADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMBATE, 
PREVENÇÃO E
ATENDIMENTO DIRETO AO COVID 19
Pinhalão, 2 de Outubro de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 133/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: T A - INDUSTRIA E FACCAO DE AR-
TIGOS PARA O
VESTUARIO LTDA
Valor............: 3.900,00 (três mil e novecentos reais)
Vigência.......: Início: 02/10/2020 Término: 02/10/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 42/2020
Recursos.....: Dotação: 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 
(557),
2 . 0 7 1 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 6 0 ) , 
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (572),
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (582)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVER-
SOS DESTINADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMBATE, 
PREVENÇÃO E
ATENDIMENTO DIRETO AO COVID 19
Pinhalão, 2 de Outubro de 2020

[NORTE PIONEIRO]

Dois municípios da região tem apenas 
um candidato a prefeito

Em todo o Paraná 14 municípios também registraram apenas um candidato a vaga na prefeitura

As eleições de 2020 
prometem ser atípicas em 
14 municípios do estado do 
Paraná. Isso porque, nestas 
cidades apenas uma chapa 
se candidatou para dispu-
tada da vaga da prefeitura, 
isso é, há somente um 
candidato a prefeito e vice. 
Duas destas situações estão 
acontecendo em Tomazina 
e Santana do Itararé, no 
Norte Pioneiro. 
Em Tomazina, após cum-
prir seu primeiro mandato 

o atual prefeito e candidato 
a reeleição, Flávio Zan-
rosso, irá concorrer ao 
pleito de 15 de novembro 
sem concorrentes. Pergun-
tado sobre a experiência 
de disputar uma eleição 
sem concorrentes dire-
tos, Zanrosso comentou a 
situação. “A candidatura 
única reflete o momento 
que a Cidade passa e é con-
sequência de um mandato 
que foi de encontro com 
os anseios da população 

Tomazinense. É fruto de 
muito trabalho”, pontuou.
A situação é atípica, mas já 
aconteceu em outras elei-
ções em Tomazina como no 
pleito em que o candidato a 
prefeito Antônio Zé do Nas-
cimento também disputou 
a chefia da prefeitura sem 
concorrentes.
Já no município de Santana 
do Itararé a situação não é 
diferente. Sem o registro 
de outros candidatos, o 
ex-prefeito José de Jesus 

Isac, o Zé Isac, é o único can-
didato a disputa pela vaga 
frente ao Poder Executivo 
do município. 
Paraná
Além de Tomazina e San-
tana do Itararé, outros 12 
municípios paranaenses 
também tem chapa única 
para disputa da prefeitura. 
Essa situação foi registrada 
em Cafezal do Sul, Fran-
cisco Alves, Indianópolis, 
Juranda, Moreira Sales e 
Santa Cruz de Monte Cas-

telo, na região Noroeste; 
em Catanduvas, Corbélia 
e São José das Palmeiras 
na região Oeste, e em Pran-
chita e Salgado Filho na 
região Sudoeste. 
Com exceção das cidades 
de Corbélia, Catanduvas e 
Moreira Sales, os demais 
municípios com apenas um 
candidato a prefeito tem 
menos de 10 mil habitantes. 

Em todo o país, há 117 cida-
des nesta situação, segundo 
levantamento da Confedera-
ção Nacional de Municípios 
(CNM) com base em dados do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Em 2016, 97 cidades 
tiveram candidaturas únicas. 
Em 2012, 106, de acordo com o 

TSE. “Os eleitores reclamam 
que a eleição ficou sem graça. 
Eu não reclamo. Prefiro mil 
vezes assim que uma disputa 
acirrada”, disse Gusmão.
Ao menos 70 desses municí-
pios têm menos de 5 mil habi-
tantes. Vários motivos expli-
cam o fenômeno. Em Itinga, 

a candidatura de Gusmão 
reuniu cinco partidos. Além 
de acordos políticos locais, 
candidatos que reclamam de 
falta de recursos para montar 
candidaturas de oposição 
também ajudam a explicar a 
falta de concorrência.

[BRASIL]

Redação com Agências

De acordo com os regi-
mentos da lei eleitoral, 
mesmo que apenas um 
candidato dispute a 
vaga para prefeitura 
é necessário que seja 
realizado o processo de 
votação. Nesse cenário, 
para que o candidato 

seja eleito ele necessita 
de apenas um voto e, 
caso isso não ocorra, 
a lei rege que um novo 
pleito seja marcado. 
Apesar disso, esta é 
uma situação pouco 
provável. 

[LEI]



Política Editais2 11
FOLHA EXTRA terça-feira, 06 de outubro de 2020 - Edição 2399

FOLHA EXTRA terça-feira, 06 de outubro de 2020 - Edição 2399

e

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

Prêmio para a 
conscientização

A pandemia do novo coronavírus exigiu uma série de 
protocolos e de cuidados que mudaram a vida das pessoas. 
Com as medidas de isolamento social, o SENAR-PR 
seguiu a orientação das autoridades de saúde e cancelou 
a edição deste ano do Programa Agrinho, que envolve, a 
cada ano, 800 mil crianças e adolescentes e mais de 50 mil 
professores. Nem por isso, o SENAR-PR deixou de investir 
em conscientização ambiental e saúde. E o melhor: com 
prêmio para alunos e professores.

A entidade lançou duas campanhas, a “Agro pela 
água” e a “Todos contra a dengue”. Ambas as ações 
disponibilizaram materiais didáticos e materiais de ensino 
a distância, para formação e conscientização de alunos 
das redes pública e particular do Paraná. Para celebrar 
o aprendizado, as campanhas contam, agora, com um 
concurso que vai premiar os melhores trabalhos, nas 
categorias Desenho, Redação e Prática Pedagógica 
(esta, voltada a professores).

Ao todo, serão 400 prêmios, entre tablets, notebooks 
e projetores multimídia – itens que poderão ser usados 
pelos alunos e docentes no próprio desenvolvimento 
pessoal. As inscrições vão até 26 de outubro e podem 
ser feitas completamente de modo remoto, com os 
trabalhos enviados pela internet. O regulamento de 
cada concurso está disponível no site do Sistema FAEP/
SENAR-PR (www.sistemafaep.org.br). 

sistemafaep.org.br

[ATENÇÃO]
Sementes vindas da China são 

perigosas e Paraná já registrou 26 
casos, alertam autoridades

Moradores de diversas regiões do estado têm 
recebido as sementes misteriosas que podem trazer 

pragas para a agricultura paranaense

A Superintendência Federal 
de Agricultura do Paraná 
(SFA-PR/Mapa) está orien-
tando moradores do estado 
que têm recebido pacotes de 
sementes não solicitadas. No 
total, a Superintendência 
recebeu 26 pacotes, sendo o 
primeiro em 17 de setembro 
de 2020.
Os moradores relatam ter 
recebido pelos Correios 
pacotes de sementes sem 
que as tivessem solicitado. 
Os cidadãos dizem ter reali-
zado compras pela internet 
e ao abrir as encomendas se 
depararam com pequenos 
pacotes com sementes. Em 
alguns casos, inclusive, as 
sementes chegaram após a 
entrega da encomenda que 
solicitaram.
O Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) orienta ao cidadão 
não abrir as embalagens das 

sementes não solicitadas e 
que entre em contato por 
meio do telefone (41) 3361-
4000, pelo e-mail dda.pr@
agricultura.gov.br ou pes-
soalmente em uma unidade 
do MAPA no Paraná, para 
providenciar o encaminha-
mento ou realizar a entrega 
das sementes.
O Serviço de Fiscalização de 
Insumos e Sanidade Vege-
tal da SFA-PR (SISV-PR) 
encaminhará os pacotes 
de sementes para o Labo-
ratório Federal de Defesa 
Agropecuária em Goiás 
(LANAGRO/Mapa).
O LANAGRO realizará 
a devida análise de diag-
nóstico fitossanitário e 
identificação das espécies, 
visando verificar os pos-
síveis riscos, já que junto 
com essas sementes podem 
estar presentes pragas que 
não existam ou que já foram 

erradicadas no país e que 
podem causar prejuízos à 
agricultura e aos recursos 
naturais nacionais.
Até o momento, a SFA-PR 
recebeu amostras de semen-
tes entregues em Curi-
tiba, Foz do Iguaçu, Ponta 
Grossa, Paranavaí, Lon-
drina, Maringá e Marechal 
Cândido Rondon, que estão 
sendo encaminhadas ao 
LANAGRO para a rea-
lização das análises. Os 
resultados devem sair em 
aproximadamente quinze 
dias. “Ainda aguardamos 
os resultados, porém são 
sementes ilegais e que serão 
destruídas”, explica o Audi-
tor Fiscal Federal Agrope-
cuário Ricardo Hilman, que 
está à frente dos trabalhos 
técnicos no Paraná.
A Agência de Defesa Agrope-
cuária do Paraná (Adapar) 
também está atuando em 

parceria com a Defesa 
Agropecuária do Mapa 
e recebendo as embala-
gens em suas 130 Unida-
des Locais de Sanidade 
Agropecuária (ULSA) 
e 33 Postos de Fisca-
lização do Trânsito 
Agropecuário (PFTA), 
para posterior envio 
ao laboratório de aná-
lises. Os endereços e 
telefones das unidades 
podem ser consultados 
no link:  http://www.
adapar.pr.gov.br/modu-
les/conteudo/conteudo.
php?conteudo=375 .

Assim, orienta-se que 
as sementes devam ser 
mantidas nas emba-
lagens originais, não 
sejam abertos os pacotes 
de sementes, mas caso 
abra é necessário acon-
dicionar as sementes 
em sacos plásticos bem 
fechados e principal-
mente não realizar o 
plantio. É importante 
que sejam encaminha-
dos os pacotes de semen-
tes à unidade do MAPA 
ou da ADAPAR mais 
próxima.

Das Agências

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 135/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: FERNANDO PEREIRA EIRELI
Valor............: 6.950,00 (seis mil novecentos e cin-
quenta reais)
Vigência.......: Início: 02/10/2020 Término: 02/10/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 42/2020
Recursos.....: Dotação: 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 
(557),
2 . 0 7 1 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 6 0 ) , 
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (572),
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (582)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVER-
SOS DESTINADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMBATE, 
PREVENÇÃO E
ATENDIMENTO DIRETO AO COVID 19
Pinhalão, 2 de Outubro de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 136/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: MARINGA HOSP DIST DE MEDICA-
MENTOS E
CORRELATOS
Valor............: 7.605,00 (sete mil seiscentos e cinco 
reais)
Vigência.......: Início: 02/10/2020 Término: 02/10/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 42/2020
Recursos.....: Dotação: 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 
(557),
2 . 0 7 1 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 6 0 ) , 
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (572),
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (582)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVER-
SOS DESTINADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMBATE, 
PREVENÇÃO E
ATENDIMENTO DIRETO AO COVID 19
Pinhalão, 2 de Outubro de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 134/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: CIRURGICA PLENA PRODUTOS 
HOSPITALARES - EIRELI
Valor............: 6.472,10 (seis mil quatrocentos e se-
tenta e dois reais e dez centavos)
Vigência.......: Início: 02/10/2020 Término: 02/10/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 42/2020
Recursos.....: Dotação: 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 
(557),
2 . 0 7 1 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 6 0 ) , 
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (572),
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (582)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVER-
SOS DESTINADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMBATE, 
PREVENÇÃO E
ATENDIMENTO DIRETO AO COVID 19
Pinhalão, 2 de Outubro de 2020

PINHALÃO JUNDIA DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVÍÇOS Nº. 09/2020
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Enfermeira 
Padrão Vanessa Lopes Ferreira, CPF nº 102.420.639-
42, COREN-PR 000.580.018
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo Modalidade 
Processo de Dispensa de Licitação nº 11/2020, nos 
termos das Leis Federal nº 8.666/93, e suas alterações 
posteriores. 
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviços nº. 09/2020.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência, com 
autorização legal do artigo 57, Inciso II, da Lei 8.666/93 
e alterações posteriores, permanecendo inalteradas 
as demais cláusulas do Contrato Original.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas despendidas com o cumprimento da 
presente licitação correrão por conta da seguinte do-
tação orçamentária com previsão na Lei e Resolução 
Orçamentária nº 584 de 13 de dezembro de 2019.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.
DATA DA ASSINATURA: 02/10/2020.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – Pr.
Jundiaí do Sul – PR, 02 de outubro de 2020.
Eclair Rauen
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº 42/2020
Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada 
através da Portaria nº. 01/2020 de 16 de janeiro2020, 
que declarou Dispensável a Contratação de pessoa 
jurídica com profissional de nível superior, qualificado 
para ministrar capacitações para os conselhos ligados 
à área da Assistência Social e sistemas de garan-
tias de direitos, conforme solicitação realizada pelo 
Departamento Municipal de Assistência Social, com 
fundamento no Art. 24, Inciso II. Perfazendo o valor 
para a prestação dos serviços de R$3.300,00 (três mil 
e trezentos reais) em favor da empresa Lucilei Araujo 
Guerra 02759601960 CNPJ: 23.526.541/0001-53. 
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, 02 de outubro de 2020
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 08/2020
O Pregoeiro do Município Senhor Walderlei Leme 
Fernandes e a Equipe de Apoio devidamente nomea-
dos através da Portaria nº 01/2020, de 16/01/2020, 
não havendo nenhuma interposição de recurso por 
parte das licitantes, torna público a ADJUDICAÇÃO 
do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presen-
cial nº 08/2020, tendo como objetivo a Aquisição de 
insumos e materiais para implantação de unidades 
demonstrativas de fruticultura (maracujá unidades 

e abacaxi unidades), conforme Termo de Convênio 
255/2020 - SEAB - Secretaria Estadual de Agricultura 
e Abastecimento, conforme quantitativos e especifica-
ções constantes no Termo de Referência deste Edital 
de Licitação, de acordo com a solicitação feita pelo 
Departamento Municipal de Departamento Agricultura, 
Abastecimento e Meio Ambiente, ficando vencedora 
do certame para execução integral do objeto, a Em-
presa Cleide Bento Candido Representações - ME, 
CNPJ Nº 04.760.456/0001-00, situada na cidade de 
Abatia, Estado do Paraná, na rua 07 de setembro, nº 
93, Bairro: Centro, CEP: 86.460-000, no valor total 
de R$ 21.229,00 (vinte e um mil duzentos e vinte e 
nove reais).
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 autoridade supe-
rior a homologação do presente Pregão Presencial 
nº 08/2020
Jundiaí do Sul- PR, 02 de outubro de 2020.
Walderlei Leme Fernandes
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 08/2020
HOMOLOGO a decisão do senhor Walderlei Leme 
Fernandes e a Equipe de Apoio devidamente nomea-
dos através da Portaria nº 01/2020, de 16/01/2020, 
que não havendo nenhuma interposição de recurso 
por parte das licitantes, tornou público a ADJUDI-
CAÇÃO do Processo Licitatório Modalidade Pregão 
Presencial nº 08/2020 tendo como objetivo a Aqui-
sição de insumos e materiais para implantação de 
unidades demonstrativas de fruticultura (maracujá 
unidades e abacaxi unidades), conforme Termo de 
Convênio 255/2020 - SEAB - Secretaria Estadual de 
Agricultura e Abastecimento, conforme quantitativos 
e especificações constantes no Termo de Referência 
deste Edital de Licitação, de acordo com a solicitação 
feita pelo Departamento Municipal de Departamento 
Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, ficando 
vencedora do certame para execução integral do 
objeto, a Empresa Cleide Bento Candido Represen-
tações - ME, CNPJ Nº 04.760.456/0001-00, situada 
na cidade de Abatia, Estado do Paraná, na rua 07 de 
setembro, nº 93, Bairro: Centro, CEP: 86.460-000, no 
valor total de R$ 21.229,00 (vinte e um mil duzentos 
e vinte e nove reais).
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 do presente Pregão Presencial 
nº 08/2020.
Jundiaí do Sul- PR, 02 de outubro de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal
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[ENERGIA LIMPA]

Primeira usina solar da Copel 
no Paraná está em fase de 

conclusão no Norte Pioneiro
Sistema vai ter potência instalada total de 5,36 MWp e a primeira 

fase deve entrar em operação ainda em 2020
A primeira usina solar 

da Copel, em construção no 
município de Bandeirantes, 
no Norte do Estado, está 
recebendo a parte final 
das estruturas e módulos 
fotovoltaicos. A linha de 
distribuição que vai conec-

tar os parques geradores à 
rede da Copel também já 
está em fase de implantação. 
O sistema vai ter potência 
instalada total de 5,36 MWp 
(megawatt-pico, unidade de 
potência de energia fotovol-
taica) e a primeira fase deve 

entrar em operação ainda 
em 2020.
“Estamos satisfeitos com 
o andamento do projeto e 
temos orgulho de imple-
mentar esse novo produto, 
que agora está à disposição 
de clientes comerciais e 

industriais que desejem eco-
nomizar energia”, destaca o 
superintendente da Direto-
ria de Desenvolvimento de 
Negócios da Copel, Ricardo 
Rothstein.

[GERAÇÃO DISTRIBUÍDA]
No modelo oferecido 

pela Copel o consumidor 
não precisa fazer investi-
mento inicial. A companhia 
implanta e opera as unida-
des de geração distribuída 
de energia e o cliente assina 
um contrato de aluguel da 
usina, obtendo desconto na 
fatura de energia.
Os parques em Bandei-
rantes vão funcionar em 
regime de minigeração 
distribuída, em que a ener-
gia gerada é utilizada para 

compensar o consumo de 
energia elétrica, resul-
tando em desconto na 
fatura do consumidor. Este 
modelo de compensação de 
energia elétrica está des-
crito na Resolução Aneel 
482/2012.
São duas modalidades: 
geração compartilhada e 
autoconsumo remoto. Na 
geração compartilhada é 
possível considerar duas 
ou mais unidades consumi-
doras reunidas através de 

consórcio ou cooperativa 
para usar uma parcela da 
energia gerada pela usina 
na redução da fatura de 
energia. Já no autocon-
sumo remoto, as unidades 
consumidoras devem ser 
de mesma titularidade, 
ou seja, vinculadas a um 
mesmo CNPJ. Em ambos 
os casos é preciso que as 
unidades consumidoras 
estejam na área de conces-
são da Copel.

O projeto de Bandei-
rantes é implantado em 
parceria com a Sistechne 
participações. O segmento 
vem crescendo no Brasil. 
Hoje, estão em operação 
no País ativos de gera-
ção distribuída solar com 
cerca de 2,5 gigawatts em 

capacidade, segundo dados 
da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), 
contra cerca de 1 gigawatt 
em junho do ano passado.
A Copel está à disposição 
para desenvolver outros 
projetos semelhantes, ini-
cialmente para clientes 

comerciais e industriais. 
Empresas interessadas em 
compensar seu consumo 
de energia por meio da 
geração distribuída podem 
entrar em contato com a 
Copel através do site www.
copel.com/geracao-distri-
buida.

[PARCERIA]

AEN

O Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade) aprovou 
em abril a aquisição por 
parte da Copel de 49% em 
uma empresa que detém 
ativos de geração distri-
buída de energia solar. “A 
Copel tem como objetivo 
pesquisar e implantar 

negócios de geração que 
ampliem a matriz ener-
gética e sigam os precei-
tos de desenvolvimento 
sustentável que estão 
na missão da empresa”, 
afirma o diretor-geral 
de Desenvolvimento de 
Negócios da Copel, Cassio 
Silva.

[NOVA MODALIDADE]
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outubro de 2020 
Edição 2399

Primeira usina 
solar da Copel 
no Paraná está 
em fase de 
conclusão no 
Norte Pioneiro

Sistema vai ter 
potência instalada 

total de 5,36 MWp e 
a primeira fase deve 
entrar em operação 

ainda em 2020

Acesse a 
Folha na 
internet,
folha
extra.com

ACESSE-ME

Colisão entre 
carro e carreta 
deixa motorista 
gravemente ferido 
em Wenceslau Braz

Acidente aconteceu no perímetro 
urbano da rodovia PR-092 na 
noite deste domingo

[TRÂNSITO]

Menor de idade 
armado  morre 
em abordagem da 
Polícia Militar

[NORTE PIONEIRO]

Populares 
encontram 
cadáver com 
tiros na cabeça 
ao lado de 
rodovia

[NORTE PIONEIRO]

Dois municípios 
da região têm 
apenas um 
candidato a 
prefeito
Em todo o Paraná 14 municípios 
também registraram apenas um 
candidato a vaga na prefeitura


