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Editais
ARAPOTI JABOTI

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 CONTRATO

Contrato n° 334/2020.

Processo de Dispensa n° 48/2020.

Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.

Contratada: Felipe Domingues Possatto.
CNPJ: 29.689.716/0001-20.

Objeto: Fornecimento de refeições em embalagem 
térmica descartável (marmitex).
Valor Global: 10.994,00 (dez mil novecentos e no-
venta e quatro reais). 
D o t a ç ã o  O r ç a m e n t á r i a : 
0200104122003720063390300000. 
Prazo de Execução/Entrega: 30 (trinta) dias.

Prazo de Vigência: 60 (sessenta) dias.

Data da assinatura: 19/10/2020.

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 CONTRATO

Dispensa n° 47/2020
Processo nº 138/2020

Contrato n° 336/2020

Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.

Contratada: Sinal Center Comércio e Sinalização 
Eireli

Valor Global: R$ 16.485,40 (Dezesseis Mil Qua-
trocentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta 
Centavos).

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviço na confecção de placas de 
sinalização turística vertical, visando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico.

Dotação Orçamentária: 
14.001.22.691.0017.1451.3.3.90.39.00000

Prazo de Execução/Vigência: 60 (sessenta) dias.

Data da assinatura: 21/10/2020

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 RATIFICAÇÃO

Ratifico o processo de Dispensa de Licitação nº 

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 RATIFICAÇÃO

Ratifico o processo de Dispensa de Licitação nº 
47/2020, para contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviço na confecção de placas de 
sinalização turística vertical, visando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico, a favor da empresa SINAL 
CENTER COMERCIO E SINALIZAÇÃO EIRELI, 
inscrita CNPJ sob nº 38.414.523/0001-57, no valor de 
R$ 16.485,40,  baseadas no inciso II, art. 24, da Lei 
nº 8.666, de 21.06.93, e com as demais disposições 
da Medida Provisória nº 961/2020 em seu art. 1º, 
inciso I, alínea “b”.

Arapoti, em 19 de Outubro de 2020.

NERILDA APARECIDA PENNA
Prefeita Municipal

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 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Município de Arapoti, através da Prefeita Municipal, 
a Senhora NERILDA APARECIDA PENNA, no uso 
de suas atribuições legais e, considerando haver a 
Comissão de Licitação cumprida todas as exigências 
do procedimento de dispensa de licitação, cujo objeto 
é a Contratação de pessoa jurídica para prestação 
de serviço na confecção de placas de sinalização 
turística vertical, visando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econô-
mico, vem, HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente 
Dispensa de Licitação nº 47/2020, para que produze 
os devidos efeitos legais e jurídicos.
Assim, no termo de legislação vigente, fica o presente 
processo licitatório HOMOLOGADO e ADJUDICADO 
em favor da empresa SINAL CENTER COMERCIO 
E SINALIZAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 
38.414.523/0001-57, no valor de R$ 16.485,40.
Arapoti, em 19 de Outubro de 2020.
NERILDA APARECIDA PENNA
Prefeita Municipal

48/2020, para Fornecimento de refeições em emba-
lagem térmica descartável (marmitex), para atender 
as necessidades do Gabinete da Prefeita, a favor da 
empresa FELIPE DOMINGUES POSSATO inscrita 
no CNPJ sob nº 29.689.716/0001-20 no valor de 
R$10.994,00 (dez mil novecentos e noventa e quatro 
reais), conforme proposta nos autos, em conformidade 
com o art. 26 da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 
8.883/94, com base no artigo 24, da Lei nº 8.666/93.

Arapoti, 19 de outubro de 2020.

NERILDA APARECIDA PENNA
Prefeita Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N. º 65/2020
EXCLUSIVO ME - EPP
(Resumo para fins de publicação)

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABOTI, 
Estado do Paraná, torna público que fará realizar 
licitação, conforme segue: 

1 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº.65/2020. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. TIPO 
DE ENCERRAMENTO: ABERTO. 

2 – OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE 
PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE 
LAVANDERIA HOSPITALAR.Nos termos da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019., Nos termos da 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019,

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 15.452,10 (quinze mil qua-
trocentos e cinquenta e dois reais e dez centavos).

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 04/11/2020 
às 13:30 no site www.bllcompras.org.br “Acesso 
Identificado no link - licitações” 

5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Departa-
mento de Licitação, Prefeitura Municipal de Jaboti, na 
Praça Minas Gerais, 175, no horário das 08h00minh 
às 11h00min. e das 13h00minh às 16h00min. Edital 
completo, demais anexos, atas e contratos futuros 
no diário do município no site www.jaboti.pr.gov.br.
Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 19/10/2020.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº02/2020.

EDITAL N0 55/2020
PREGÃO ELETRÔNICO
Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC N°123/2006 ale-
trada pela LC N° 147/2014)
A Comissão de Pregão, da Prefeitura Municipal de 
Pinhalão, no exercício das atribuições que lhe confere 
a Portaria nº 39/2020, de 22/05/2020, torna público, 
para conhecimento dos interessados que receberá até 
às 08:00:00 horas do dia 05/11/2020, propostas para:
 Objeto da Licitação:
Aquisição de lavadoras de roupas semiautomáticas 
destinadas à Secretaria Municipal de Saúde e à 
Administração, conforme especificações constantes 
no edital.
Critério de Julgamento – Menor Preço POR ITEM.
O recebimento será exclusivamente por meio de sis-
tema eletrônico: www.bll.org.br
Os interessados poderão obter maiores informações 
e retirar o edital completo pelos sites: http://www.bll.
org.br, https://e-gov.betha.com.br/transparencia, atra-
vés do e-mail licitacaophl03@gmail.com e no setor 
de licitações, localizado na Rua Geraldo Vieira, 410, 
Centro, Pinhalão-PR, no horário das 08:30 às 12:00 
e das 13:00 às 17:00 horas. 
Pinhalão, 20 de outubro de 2020.
Raíssa Pimentel Vilas Boas
       Pregoeira
       

PINHALÃO
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Ratinho Jr destaca geração de empregos 
na retomada da economia

Governador destacou que quer reforçar o apoio ao setor produtivo e 
acelerar a geração de emprego com investimentos públicos

O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior 
destacou nesta terça-feira 
(20) a importância da aber-
tura de empreendimentos 
do setor comercial para a 
geração de empregos no 
momento de retomada da 
economia paranaense. Ele 
participou da inaugura-
ção da 13ª loja da rede de 
supermercados Festval em 
Curitiba.
Ratinho Junior disse 
também que a equipe de 
governo prepara um pla-
nejamento para reforçar 
o apoio ao setor produtivo 

e acelerar a geração de 
emprego com investimen-
tos públicos.
“Fechamos o mês de agosto 
com 17 mil novos empregos. 
Temos que agradecer esses 
empresários que geram 
emprego e acima de tudo 
que acreditam no Paraná”, 
disse o governador.
Para o vice-governador e 
presidente da Fecomércio, 
Darci Piana, o grupo Beal 
demonstra confiança com 
abertura de novas lojas 
em plena pandemia do 
coronavírus. “Empregos 
serão gerados, recursos 

serão gastos no comércio, 
formando um círculo eco-
nômico que tanto a gente 
precisa”, afirmou.
A nova loja da rede Festval 
na capital gerou 200 postos 
de empregos diretos. Ao 
todo, o investimento foi de 
R$ 10 milhões no espaço 
onde ficava o supermer-
cado Pão de Açúcar.
Uma marca da Cia Beal de 
Alimentos, que desde 1972 
atua no varejo paranaense, 
a rede Festval surgiu em 
1995 e integra o grupo desde 
2004. Hoje, a companhia 
possui 18 lojas no Paraná.

[PLANEJAMENTO]

AEN

Cerca de 80% dos 
cursos das Universidades 
Estaduais do Paraná con-
quistaram as melhores 
notas na última edição do 
Exame Nacional de Desem-
penho dos Estudantes 
(Enade), divulgado nesta 
terça-feira (20) pelo Insti-
tuto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep).
A prova avalia o conheci-
mento dos estudantes do 
último ano dos cursos de 

graduação sobre o con-
teúdo programático, suas 
habilidades e competên-
cias. O conceito do Enade é 
apresentado em cinco cate-
gorias (de 1 a 5), sendo que 
1 é o resultado mais baixo 
e 5 é o melhor resultado 
possível, na área.
Dos 81 cursos das universi-
dades estaduais avaliados 
pelo Enade, 17 obtiveram 
conceito 5, 47 foram avalia-
dos com nota 4 e 17 tiveram 
nota 3. “O resultado do 

Enade comprova a quali-
dade constante dos cursos 
de graduação das nossas 
universidades estaduais, 
formando cada vez mais 
profissionais e pesquisado-
res qualificados”, destacou 
o superintendente de Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino 
Superior, Aldo Bona.
Os cursos com a nota 
máxima da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM) 
foram Arquitetura e Urba-
nismo, Engenharia Civil, 

Agronomia e Medicina no 
campus de Maringá, além 
de Engenharia Civil no 
campus de Umuarama.
Na Universidade Estadual 
de Londrina (UEL) o des-
taque do MEC foi para os 
cursos de Engenharia Civil, 
Agronomia, Fisioterapia, 
Enfermagem e Medicina 
Veterinária.
A Universidade Estadual 
de Ponta Grossa (UEPG) 
se destacou nos cursos de 
Agronomia, Engenharia 
Civil e Farmácia. Já na 
Universidade Estadual do 
Centro-Oeste (Unicentro) 
os bacharelados em Agro-
nomia, Medicina Veteriná-
ria e Educação Física foram 
os melhores classificados. 
O curso de Farmácia da 
Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná (Unioeste) 
também conquistou nota 
máxima.
A Universidade Estadual 
do Norte do Paraná (UENP) 

e a Universidade Estadual 
do Paraná (Unespar) soma-
ram 5 cursos com conceito 
4, entre eles Agronomia, 
Medicina Veterinária, 
Odontologia e Educação 
Física na UENP e Enfer-
magem na Unespar.
ÁREAS AVALIADAS - A 
prova, aplicada em 2019, 
avaliou o conhecimento de 
estudantes de Agronomia, 
Arquitetura e Urbanismo, 
Biomedicina, Educação 
Física, Enfermagem, Enge-
nharia Ambiental, Enge-
nharia Civil, Engenharia 
de Alimentos, Engenharia 
de Computação, Engenha-
ria de Controle e Auto-
mação, Engenharia de 
Produção, Engenharia 
Elétrica, Engenharia Flo-
restal, Engenharia Mecâ-
nica, Engenharia Química, 
Farmácia, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Medicina, 
Medicina Veterinária, Zoo-
tecnia e Odontologia.

Universidades estaduais do Paraná 
conquistam nota máxima no Enade

AEN
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SABATINADO
O senador Oriovisto Guimarães (PODE) questionou o 
ministro indicado ao TCU. Na sabatina do ministro da 
Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oli-
veira, o senador usou como base as exigências para ser um 
membro do TCU contidas na Constituição Federal e deixou 
perguntas intrigantes aos participantes da Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) como,  “os senhores acham 
correto um membro do TCU fazer política partidária? Isso 
não briga contra o papel institucional do TCU?”.

SABATINADO II
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da Repú-
blica, Jorge Oliveira, foi indicado ao cargo de ministro do 
Tribunal de Contas da União, por conta da aposentadoria 
do ministro e atual presidente do órgão, José Múcio Mon-
teiro Filho, que se aposentará no fim dezembro.

SAMU inicia operações 
na base de Arapoti

Atendimento começou a ser realizado nesta 
segunda-feira através do número 192

Teve início na última segun-
da-feira (19) os serviços na 
base operacional do SAMU 
(Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) de 
Arapoti, um pedido antigo 
aguardado pelos morado-
res do município. 
Para tornar o projeto rea-
lidade, a prefeitura de Ara-
poti realizou a reforma e 
adaptação do prédio anexo 
a Defesa Civil para ser a 
sede da base de atendi-
mento. Também atuou na 
busca de uma ambulância 
junto aos órgãos estaduais 
para ser utilizada nos aten-
dimentos no município e 
cumpriu com licitações 
para aquisição de materiais 
equipamentos. 
Jeovane Varela, chefe de 
gabinete e secretário de 
governo de Arapoti falou 
sobre o início das ativida-
des. “Ficamos muito feli-
zes em estar iniciando os 

trabalhos do Samu aqui em 
Arapoti, pois representa 
um ganho enorme para 
nossa cidade. Era algo que 
a nossa população vinha 
esperando a muito tempo”, 
destacou. 
Já o CIMSAMU, que admi-
nistra o serviço, foi o res-
ponsável pela realização 
do PSS (Processo Seletivo 
Simplificado) para con-
tratação dos profissionais 
que irão atuar na unidade 
e realizar os atendimentos 
a população. Ao todo, o 
local deve contar com três 
equipes atuando 24 horas. 
O consórcio ainda é respon-
sável pelo gerenciamento 
da central de atendimento 
192 que irá redirecionar os 
chamados para os socor-
ristas. 
Anteriormente, o municí-
pio já contava com aten-
dimentos do SAMU que 
eram realizados pela base 

de Jaguariaíva, porém, 
com a instalação e equipes 
do próprio município, a 
expectativa é de que o aten-
dimento se torne mais ágeis 
aumentando as chances 
de salvar vidas, inclusive, 
para atendimentos de aci-
dentes na rodovia. 
José Roberto Ferrari, coor-
denador do Samu em Ara-
poti, falou sobre como irão 
funcionar os atendimentos. 
“O SAMU aqui de Arapoti 
vai funcionar 24 horas com 
uma equipe formada por 
dois socorristas, um condu-
tor socorrista e um técnico 
socorrista. Quem precisar 
do Samu deve ligar para 
central 192 que ira redi-
recionar as informações 
para nossa equipe que vai 
se deslocar para o endereço 
informado”, explicou. 

Da Redação

[CAMPOS GERAIS]

Conhecimento para 
escolher a formação certa

Quem atua e trabalha no meio rural paranaense, 
certamente conhece o SENAR-PR, instituição que há décadas 
vem levando conhecimento técnico de qualidade por meio de 
suas formações, a todos os municípios do Estado.

São centenas de títulos de cursos, cada um para 
suprir uma necessidade diferente da família do campo 
paranaense. Além das formações profissionais, que 
ajudam a tornar a propriedade rural mais rentável e 
produtiva, seja qual for a atividade desempenhada, 
existem os cursos na área de promoção social, que 
ajudam os integrantes da família rural paranaense a 
encontrarem seu lugar no mundo.

Agora todos estes cursos estão reunidos de forma 
clara e fácil de encontrar, em um site construído 
especialmente para facilitar a vida dos produtores rurais. 
Além da descrição de cada formação, os interessados 
também podem assistir a um vídeo explicativo, no qual 
o próprio técnico do SENAR-PR responsável por aquela 
formação explica ao produtor o que ele irá encontrar em 
sala de aula. Este tipo de informação é fundamental para 
escolher o curso correto para a sua empreitada.

Vale lembrar que os cursos presenciais do SENAR-PR 
ficaram suspensos até o último dia 13 de outubro. Após 
esta data 150 capacitações voltaram a ser oferecidas 
em municípios em que não há restrição. Os cursos 
na modalidade Ensino a Distância (EaD) continuam a 
todo vapor. Entre no site e veja qual é a formação mais 
indicada para você!

sistemafaep.org.br
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Adolescente é apreendido suspeito 
de envolvimento com homicídio

[RIBEIRÃO DO PINHAL]

A equipe da Polícia 
Civil de Ribeirão do Pinhal 
segue investigando um 
homicídio registrado em 
agosto deste ano no muni-
cípio e, com isso, um adoles-
cente de 14 anos foi apreen-
dido nesta terça-feira (20) 
suspeito de envolvimento 
com o crime. 
De acordo com informações 
da Polícia Civil, o menor 
teria participação no crime 
que tirou a vida de Renato 
Pereira Cabral, mais conhe-
cido como “Maguilinha”. 
Segundo as investigações, 

a vítima foi surpreendida 
por duas pessoas que dis-
pararam contra o rapaz. 
Os policiais deram início 
a apuração do caso sendo 
constatado que não haviam 
testemunhas ou câmeras 
de monitoramento pró-
ximo ao local do crime 
que aconteceu no bairro 
Portelinha. Com isso, os 
investigadores contaram 
com provas técnicas para 
chegar até o menor que foi 
o segundo apontado como 
envolvido com o crime. 
As investigações ainda 

apontam que a morte de 
Maguilinha teria culmi-
nado em outro crime regis-
trado no dia 23 de setembro 
deste ano e que tirou a vida 
de William Aparecido da 
Silva, mais conhecido como 
“Magrão”. Segundo apurou 
a polícia, o crime teria ocor-
rido como vingança, pois a 
vítima era ligada ao grupo 
que teria matado Maguili-
nha. Os crimes estariam 
relacionados ao tráfico de 
drogas. O suspeito do assas-
sinato de Magrão também 
foi preso. 

A equipe da Polí-
cia Civil de Tibagi segue 
investigando as causas da 
morte de um empresário 
encontrado morto em uma 
represa situada no muni-
cípio de São Jerônimo da 
Serra no último sábado 
(17).
Até o momento, o que se 
sabe é que a vítima, identi-
ficada como Juarez Manys, 
de 51 anos, era dono de uma 
pizzaria situada no muni-
cípio de Ventania, local 
onde o empresário residia. 
Ele estava desaparecido 
a aproximadamente uma 
semana quando foi visto 
pela última vez em seu 
automóvel VW/Voyage. 
Segundo as investigações, 

Manys também atuava 
transportando pessoas 
entre municípios vizinhos. 
De acordo com o delegado 
responsável pelo caso, a 
perícia apontou lesões na 
região da cabeça da vítima, 
mas até a definição do laudo 
ainda não se sabe se estas 
foram provocadas por dis-
paros de arma de fogo ou 
golpes de arma branca. 
Sem divulgar mais deta-
lhes, o delegado ainda disse 
que as investigações estão 
avançadas e já há alguns 
suspeitos. 
O corpo da vítima foi loca-
lizado na manhã do último 
sábado por um pescador na 
represa e resgatado já em 
estado de decomposição. 

Perícia encontra lesões 
na cabeça de empresário 

localizado morto no Norte 
Pioneiro

Um grave acidente 
de trânsito registrado na 
noite da última segunda-
-feira (19) deixou um ado-
lescente ferido. A situação 
foi registrada na PR-092 em 
Arapoti. 
De acordo com informações 
de José Adão do portal Voz 
do Povo de Arapoti, a coli-

são envolvendo um auto-
móvel e uma motocicleta 
aconteceu no local conhe-
cido como “Santinha”. 
Um automóvel VW/Fox e 
uma motocicleta Honda/
CG colidiram. Com isso, o 
menor que conduzia a moto 
teve ferimentos e foi enca-
minhado pela equipe do 

SAMU (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência) 
ao hospital municipal 18 de 
Dezembro. Já a condutora 
do veículo não se feriu. 
A moto foi recolhida pela 
equipe da Polícia Rodoviá-
ria Estadual devido estar 
sem placa e com a nume-
ração do chassi suprimida. 

Acidente na PR-092 deixa 
adolescente ferido

[TRÂNSITO]

Da Redação
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 150/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: S. M. BUDNIAK & CIA LTDA
Valor............: 39.992,80 (trinta e nove mil novecentos 
e noventa e dois
reais e oitenta centavos)
Vigência.......: Início: 20/10/2020 Término: 20/12/2020
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 43/2020
Recursos.....: Dotação: 2.011.3.3.90.39.00.00.00.00 
(548),
2.013.3.3.90.39.00.00.00.00 (550)
Objeto..........: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PEDREIRO E AGENTE DE SERVI-
ÇOS.
Pinhalão, 20 de Outubro de 2020

PINHALÃO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 151/2020

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, 
e tendo em vista o Parecer da Consultoria Jurídica
RESOLVE:
Homologar a Inexigibilidade de Licitação n° 23/2020 
a favor do proponente: 
1) SAMP AUTOVEICULOS LTDA, inscrita no 
CNPJ sob n° 78.066.800/0001-00, da cidade de 
SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR, vencendo todos 
os itens, perfazendo o valor total de R$ 1.195,84 (um 
mil e cento e noventa e cinco reais e oitenta e quatro 
centavos).
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
Em 20 de outubro de 2020.
SERGIO INÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA
Valor............: 1.279.890,60 (um milhão duzentos e 
setenta e nove mil
oitocentos e noventa reais e sessenta centavos)
Vigência.......: Início: 20/10/2020 Término: 20/10/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 49/2020
Recursos.....: Dotação: 2.032.3.3.90.39.00.00.00.00 
(303),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 3 0 4 ) , 
2.032.3.3.90.39.00.00.00.00 (305),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 3 0 6 ) , 
2.032.3.3.90.39.00.00.00.00 (307),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 1 3 ) , 
2.032.3.3.90.39.00.00.00.00 (515),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 1 6 ) , 
2.071.3.3.90.39.00.00.00.00 (559),
2 . 0 7 1 . 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 6 8 ) , 
2.071.3.3.90.39.00.00.00.00 (569),
2.032.3.3.90.39.00.00.00.00 (578)
Objeto..........: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSOM, RAIO-X, 

TOMOGRAFIA E
MAMOGRAFIA PARA REALIZAÇÃO EM CASOS DE 
URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA.
Pinhalão, 20 de Outubro de 2020

folhaextra.com
acesse
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e atos preceden-
tes, face aos autos do presente Processo Licitatório, 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL 027/2020, 
CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA MATERIAL 
DE EPI, PARA SAUDE E ASSINTECIA SOCIAL/
CRAS, HOMOLOGO o procedimento licitatório, com 
fundamento no Inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93.
Salto do Itararé, de 05 de Agosto de 2020.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e atos preceden-
tes, face aos autos do presente Processo Licitatório, 
referente ao PREGÃO ELETRONICO 033/2020, 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 
DE TUBOS, LAJES E LAJOTAS, HOMOLOGO o 
procedimento licitatório, com fundamento no Inciso 
VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93.
Salto do Itararé, de 25 de Agosto de 2020.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e atos preceden-
tes, face aos autos do presente Processo Licitatório, 
referente ao PREGÃO ELETRONICO 032/2020, 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 
DE PNEUS PARA MAQUINAS E CAMINHÕES DO 
SETOR RODOVIARIO, HOMOLOGO o procedimento 
licitatório, com fundamento no Inciso VI, do art. 43, 
da Lei nº 8.666/93.
Salto do Itararé, de 17 de Setembro de 2020.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e atos preceden-
tes, face aos autos do presente Processo Licitatório, 
referente ao PREGÃO ELETRONICO 029/2020, 
AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO 0KM, HATCH, PARA 
SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE, HOMOLOGO 
o procedimento licitatório, com fundamento no Inciso 
VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93.
Salto do Itararé, de 03 de Setembro de 2020.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SALTO DO ITARARÉ

SANTANA DO ITARARÉ

SANTANA DO ITARARÉ WENCESLAU BRAZ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 080/2020
REFERENTE À TOMADA DE PREÇO N° 003/2020.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTANA DO ITARARÉ - PR
CONTRATADA: MARISA F. M. LOPES - EPP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 
PARA ASSENTAMENTO DE LAJOTA SEXTAVADA 
DE CONCRETO E MEIO-FIO PARA PAVIMENTA-
ÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS.
 
Valor: R$ 118.671,54 (cento e dezoito mil seiscentos 
e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

Data da Assinatura do Contrato: 20/10/2020.
Data da Vigência do Contrato: 16/02/2021.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

Tendo em vista as manifestações e os autos, bem 
como todo o atendimento da Lei 8.666/93, ADJUDI-
CO o objeto licitado em favor da empresa MARISA 
F. M. LOPES - EPP, CNPJ: 08.087.723/0001-81, no 
valor de R$: 118.671,54 (cento e dezoito mil seis-
centos e setenta e um reais e cinquenta e quatro 
centavos), como vencedora do Processo Licitatório 
– Tomada de Preço 003/2020, em conformidade com 
o julgamento proferido pela Comissão Julgadora 
de Processos Licitatórios, instituída pela Portaria 
Municipal 317/2020.
Santana do Itararé, 20 de outubro 2020.
JOÁS FERRAZ MICHETTI
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista as manifestações e atos precedentes, 
face aos autos do presente Processo Licitatório, 
referente à Tomada de Preço 003/2020 HOMOLO-
GO o procedimento licitatório, com fundamento no 
Inciso VI, do Artigo 43, da Lei 8.666/93, em favor 
do licitante vencedor:

MARISA F. M. LOPES - EPP, no valor de R$: 
118.671,54 (cento e dezoito mil seiscentos e setenta 
e um reais e cinquenta e quatro centavos).

Santana do Itararé, 20 de outubro 2020.
JOÁS FERRAZ MICHETTI
PREFEITO MUNICIPAL

 

Extrato – Contrato - Termo de Colaboração nº 07/2020 - 
Inexigibilidade de Licitação nº 0172020 - Processo 
administrativo nº 107/2020 - Órgão gestor: Fundo Municipal 
De Assistência Social Do Município De Wenceslau Braz – 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF nº 13.612.526/0001-74. Objeto: 
“Repasse de verba no valor de R$ 100.00,00 (Cem mil reais), 
com relevância para o auxílio na aquisição de Gêneros 
alimentícios, combustíveis, uniformes para os alunos, materiais 
de expediente, materiais de limpeza e higiene, material escolar, 
materiais elétricos, materiais hidráulicos, materiais de pintura, 
vidros, manutenção de veículos, materiais pedagógicos, 
utensílios domésticos, sendo que tal repasse será realizado 
pelo Município de Wenceslau Braz/Pr a Associação de Pai e 
Amigos dos Excepcionais/APAE de Wenceslau Braz/PR, o qual 
terá por incumbência atender as pessoas com Deficiência 
Intelectual e/ou Múltiplas Deficiências, e Transtornos Globais 
de desenvolvimento de 0 a 66 anos, nas áreas da saúde, 
educação, assistência social e transporte”. Prazo de vigência: 
12 (doze) meses, ou seja, 21 de outubro de 2020 a 20 de 
outubro de 2021. Contrato nº 040/2020 – Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais/APAE, CNPJ/MF nº 
78.060.613/0001-01, pelo valor total de R$ 100.00,00 (Cem mil 
reais). Wenceslau Braz-PR, 20 de outubro de 2020. Josiane 
de Lima - Secretária Municipal de Assistência Social 

 
 

 ERRATA - RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 23/2020 A Presidente da Comissão
Permanente de Licitação do Município de Wenceslau
Braz, Estado do Paraná, torna público para todos os
fins e efeitos legais, que a publicação da Ratificação de
Dispensa de Licitação nº 23/2020 levada a efeito em
data de 16 de Outubro de 2020, no Diário Eletrônico do
Município de Wenceslau Braz, edição 0929, fls. 04 e em
data de 20 de Outubro de 2020, no Jornal Folha Extra,
Edicão 2406, fls. 10, que tem por objeto AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS PARA ESCOLA DE CIRCO, no uso de
suas atribuições, publica ERRATA referente ao valor
total dos itens, de forma que: onde se lê:“ no valor de
R$ 5.485,00 (Cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco
reais)” leia-se: “ no valor de R$ 5.755,00 (Cinco mil,
setecentos e cinquenta e cinco reais)” Junte-se ao
procedimento - Publique-se, Wenceslau Braz-PR, 20 de
Outubro de 2020. Thaiane Fernandes Correa
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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