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ACESSE-ME

Ratinho Junior 
confirma colégios 
cívico-militares 
em oito cidades do 
Norte Pioneiro
É o maior projeto do País nessa área. Contamos 
com apoio da sociedade civil organizada, dos 
deputados e das lideranças do Estado

[EDUCAÇÃO]

Homem é 
executado a 
tiros em bar

[TRÂNSITO]

Idosa morre 
em acidente 
entre carro 
e caminhão

Colisão entre 
moto e carro 
deixa jovem 
em estado 
grave na 
PR-090

Com 17 pacientes ativos, Wenceslau Braz se 
aproxima dos 200 casos da Covid-19

PANDEMIA Os números do informe mostram que, dos 197 pacientes, 17 
permanecem com a doença ativa e seguem em isolamento
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Geral e
[EDUCAÇÃO]

Ratinho Jr anuncia que aulas presenciais da rede 
estadual podem voltar em novembro

‘Onde estiver mais ameno [o índice de infecção], obviamente que volta de 
forma mais rápida à normalidade’, afirmou o governador

A volta das aulas pre-
senciais na rede estadual de 
ensino do Paraná durante 
a pandemia de coronavírus 
ganhou uma nova possível 

data. Ao anunciar a criação 
de 215 escolas cívico-milita-
res no estado nesta segun-
da-feira (26), o governador 
Ratinho Jr (PSD) afirmou 

que o retorno pode aconte-
cer na segunda quinzena 
de novembro, conforme o 
índice de contaminação 
por regiões.

Por causa da pandemia, 
as aulas presenciais no 
Paraná foram suspensas 
em 20 de março. Neste 
mês,  54 escolas estaduais 

retomaram as atividades 
extracurriculares presen-
ciais.

Das Agências

De acordo com Rati-
nho Jr, as secretarias 
estaduais de Saúde e Edu-
cação estão avaliando o 
retorno. As aulas pre-
senciais na rede estadual 
estão suspensas desde 20 de 
março, início da pandemia. 
Entretanto, sete meses 
depois, em 19 de outubro, 
54 escolas estaduais reto-
maram aulas presenciais 
extracurriculares em 30 
municípios com menos 
casos de covid-19. Todas 
elas são em áreas urbanas 
para evitar aglomeração 
no transporte escolar.
“Começamos há dez dias o 

retorno das aulas extracur-
riculares e também reforço 
escolar e isso está sendo 
ampliado pela Secretaria 
de Educação para outras 
escolas. Até o momento 
está indo muito bem orga-
nizado. Não temos tido 
nenhum tipo de problema 
tanto de segurança para 
os professores e para os 
alunos”, enfatizou o gover-
nador. “Quando estiver 
mais ameno [o índice de 
contaminação], obvia-
mente voltaremos de forma 
mais rápida à normali-
dade”, concluiu o gover-
nador.

[AVALIAÇÃO]

Os alunos da rede estadual 
do Paraná devem ter aulas 
de educação financeira a 
partir de 2021, de acordo 
com secretário estadual de 
Educação, Renato Feder. O 
anúncio também foi feito 
nesta segunda-feira.
“Teremos, para os nossos 
jovens, aula de educação 
financeira. É muito impor-
tante educação financeira. 

Aliás, a gente se pergunta: 
como que a escola, em 
geral, não ensina educação 
financeira. Qual o sentido 
disso? Não faz sentido, 
então isso está mudando 
no Paraná. A partir do ano 
que vem, educação finan-
ceira – os jovens aprendem 
a não se endividar, a não 
comprar o que não precisa, 
a negociar juros”, afirmou 

Renato Feder.
Ao G1, a Secretaria da Edu-
cação e do Esporte (Seed) 
informou que um convênio 
para essas aulas está sendo 
fechado. A nova matéria, 
conforme a pasta, não vai 
ser aplicada para todos os 
anos da rede estadual. Não 
foi informado quais anos 
receberão as aulas de edu-
cação financeira.

As escolas estaduais do 
Paraná têm, ao todo, 1,07 
milhão de alunos.
Renato Feder também 
afirmou que, em novembro 
deste ano, será lançada 
uma nova forma de cor-
reção das redações. Ela 
será feita por inteligência 
artificial.
“A ‘Redação Paraná’ cor-
rige 90%, 80% da redação 

automaticamente através 
da inteligência artificial. 
Facilita o trabalho do pro-
fessor, o professor só faz a 
parte de argumentação. Ao 
invés de o professor ficar 
corrigindo cedilha, pon-
tuação, acentuação, ele vai 
entender a lógica do aluno 
porque o resto do trabalho 
o computador faz”, disse o 
secretário.

[MAIS QUALIDADE]
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ELEIÇÕES 2020

O Centro de Ope-
rações de Emergências 
(COE) em Saúde Pública, 
da Secretaria da Saúde do 
Paraná, aprovou uma série 
de orientações para condu-
tas durante o período de 
campanha eleitoral e para 
a data das eleições. Embora 
o Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) já tenha publicado 

documento semelhante, 
o COE estipula condutas 
específicas e regionaliza-
das para o território para-
naense. Todas as condutas 
estão na Nota Orientativa 
Número 51.
“Nunca é demais rever 
as normas e pedir que as 
pessoas sigam as regras”, 
afirma o secretário da 

Saúde, Beto Preto, enfati-
zando que o período elei-
toral  tem potencial para 
propagar transmissão do 
coronavírus.  “Pedimos 
para os candidatos e toda a 
população que mantenham 
o distanciamento físico, 
que usem sempre máscaras 
e que higienizem muito as 
mãos”, afirmou.

Saúde regulamenta medidas de prevenção 
à Covid-19 no período eleitoral

AEN

Das Agências

No período de cam-
panha eleitoral é comum 
ocorrerem manifesta-
ções, reuniões, carreatas 
e encontros de eleitores ou 
simpatizantes. Para esse 
tipo de situação a Secre-
taria da Saúde recomenda 
evitar encontros presen-
ciais, para que as aglome-
rações não aconteçam.
No que se refere ao contato 

direto dos candidatos e seus 
apoiadores, as orientações 
são as seguintes: Visitas 
domiciliares devem ser 
evitadas e, caso ocorram, 
devem garantir o afasta-
mento mínimo de 1,5 metro 
entre as pessoas e, tanto 
candidato quanto o eleitor, 
devem estar fazendo uso 
de máscara facial;  Consi-
derando o deslocamento 

realizado pelos candidatos 
em diferentes locais, é indi-
cado que os mesmos não 
adentrem nas residências; 
Os abraços e apertos de 
mãos, tão comuns nesta 
época, devem ser evitados. 
Os gestos de carinho e 
cumprimento devem ser à 
distância; 

[CAMPANHA]

Os cuidados pessoais para evitar 
a infecção pelo Sars-CoV-2 devem ser 
mantidos e reforçados durante o período 
eleitoral. A higienização das mãos e o 
uso de máscaras são essenciais.
Além das recomendações elencadas, a 
Secretaria da Saúde sugere que o elei-
tor leve sua própria caneta para assinar 
o caderno de votação, evitando assim 
o contato com o objeto que será de uso 
coletivo.

Pessoas dos grupos de risco não 
devem ser indicadas como fiscais. No dia 
das eleições, deve-se evitar a permanên-
cia de fiscais dentro das salas, os quais 
devem permanecer nos ambientes exter-
nos dos locais de votação a uma distância 
mínima de 1,5 metro de outras pessoas.

[CUIDADOS PESSOAIS]

[FISCAIS]

[NOVOS TEMPOS]
De olho nos eleitores jovens, 

TRE-PR adere ao TikTok

Na última quinta-
-feira (22), o Tribunal 
Regional Eleitoral do 
Paraná (TRE-PR) fez sua 
estreia no TikTok (@TRE_
PR), uma das redes sociais 
com mais influência no 
mundo, com 800 milhões 
de usuários, parceira do 
Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) no combate à 
desinformação. O TRE-PR 
é o segundo regional elei-
toral a entrar na plata-
forma, onde está presente 
ainda a Justiça Eleitoral 
gaúcha.
Uma das prioridades da 
gestão do presidente do 
TRE-PR, desembargador 
Tito Campos de Paula, 
a Comunicação Social, 
no primeiro semestre de 
2020, por meio dos perfis 
do Tribunal nas redes 
sociais - Facebook, Insta-
gram e Twitter -, realizou 
814 postagens referentes 
a campanhas e serviços 
da Justiça Eleitoral, que 
tiveram um alcance de 
mais de 387 mil pessoas no 
período. “Onde estiver um 
eleitor, ali estará presente 

o Tribunal Regional
A coordenadora da Comu-
nicação Social do TRE-PR, 
Rubiane Kreuz, explica 
que é importante levar 
informações de qualidade 
para todos os eleitores. 
“Com o TikTok, a inten-
ção é também chamar a 
atenção do público jovem 
para temas relevantes 
como cidadania e demo-
cracia, por meio de uma 
linguagem lúdica, com 
vídeos curtos e animados”, 
explica.
Segundo a pesquisa do 
Digital 2020, divulgada 
em fevereiro pela agência 
We Are Social, o TikTok 
aparece entre os 15 aplica-
tivos de redes sociais mais 
utilizados no mundo e está 
em ascensão. Além disso, 
a pesquisa aponta que, 
atualmente, 97% das pes-
soas que possuem celular, 
o utilizam para navegar 
em plataformas de comu-
nicação social como Insta-
gram, Facebook, TikTok e 
Whatsapp, entre outros.

Existem algumas 
formas de criar uma conta 
no aplicativo. O cadastro 
por ser realizado por meio 
do número de telefone, 
de e-mail, pela conta de 
outras redes sociais, do 
Google ou ID Apple. O 
processo é simples, basta 
baixar o aplicativo no 

celular e escolher a opção 
“Criar conta”.
Os vídeos do TikTok estão 
sendo produzidos pelos 
estagiários de Jorna-
lismo da Coordenadoria 
de Comunicação Social 
do TRE-PR. Envie sua 
sugestão para ascom@
tre-pr.jus.br.

[PARA FAZER O CADASTRO NO TIKTOK]
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HOSPITAL DA CRIANÇA

O governador Ratinho Junior (PSD) esteve nas obras 
do Hospital da Criança, a unidade de 164 leitos está 
sendo construído com recursos do Governo do Estado, 
governo federal e Organização Mundial da Família 
(OMF). A obra está 80% concluída e deve ser finali-
zada até novembro, a inauguração está prevista para 
ocorrer no primeiro trimestre de 2021.

NOVA ROTA

A Voepass vai antecipar em um dia o início das ope-
rações da nova rota aérea entre Ponta Grossa e Foz 
do Iguaçu. O voo inaugural, previsto para ocorrer 
neste domingo, dia 25 de outubro, foi antecipado pela 
empresa, remarcado para sábado, dia 24.  Victor Hugo 
de Oliveira, superintendente aeroportuário em Ponta 
Grossa, destaca o início desses voos como uma grande 
conquista, pois potencializará o turismo regional.

REDUÇÃO NO FATURAMENTO

O faturamento do setor de turismo no Brasil foi de R$ 
70,4 bilhões no acumulado de janeiro a agosto de 2020, 
resultado que representa uma redução de 33,6% em 
comparação a igual período de 2019.  O levantamento 
é da Fecomercio-SP, baseado em dados do IBGE.

IMPUGNAÇÃO

A Justiça Eleitoral decidiu pela impugnação da candi-
datura do prefeito de Arapongas e candidato à reeleição, 
Sérgio Onofre (PSC). O pedido do MP aponta que o TCE 
reprovou as contas de Onofre no período entre 2006 a 
2008, quando ele era presidente da Câmara de Verea-
dores. A defesa de Onofre vai recorrer da sentença.

SUPERFATURAMENTO

A fiscalização prévia do TCE/PR evitou que as prefei-
turas paranaenses gastassem mais de R$ 26 milhões 
na compra de insumos necessários ao enfrentamento 
da pandemia do Covid-19, segundo dados divulgados 
pelo órgão.  A economia foi garantida após a suspensão 
ou alteração de editais de licitação e de contratações 
pelos municípios após alertas do TCE contra suspeitas 
de superfaturamento.

RETOMADAS

A empresa responsável pelas obras de ampliação e revi-
talização das avenidas Pedro Basso, Ranieri Mazzilli e 
José Maria de Brito, em Foz do Iguaçu retomaram os 
trabalhos no início deste mês. Em 2016, a PF apresen-
tou o resultado das investigações de uma das etapas 
da Operação Pecúlio, concluindo superfaturamento de 
obras de asfalto em quatro avenidas de Foz do Iguaçu. 
De acordo com o secretário do município, Cezar Furlan, 
a retomada das obras pela mesma empresa licitado 
em 2014, foi possível por meio de em acordo entre a 
prefeitura, Ministério Público e a construtora Samp. 

Com 17 pacientes ativos, 
Wenceslau Braz se aproxima 

dos 200 casos da Covid-19

[PANDEMIA]

O município de Wen-
ceslau Braz ficou muito 
próximo de bater a marca 
dos 200 casos já registra-
dos da Covid-19 desde o 
início da pandemia. 
De acordo com o boletim 
informativo divulgado 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde do município 
nesta segunda-feira (26), 
desde o início da pande-
mia da Covid-19 a cidade 
já registrou 197 pacientes 
diagnosticados com a 
doença.
Os números do informe 
mostram que, dos 197 

pacientes, 17 permane-
cem com a doença ativa 
e seguem em isolamento 
recebendo acompanha-
mento médico domiciliar. 
Ao todo, 174 pessoas vence-
ram o novo coronavírus e, 
infelizmente, seis pessoas 
vieram a óbito. Cinco pes-
soas aguardam resultados 
de exames e 1.118 casos 
foram descartados. 
Nesta segunda, uma 
pessoa recebeu alta da 
doença, enquanto outra 
teve o diagnóstico confir-
mado através de exames. 
Após a liberação do fun-

cionamento da Circular e 
entrada de menores de 12 
anos em estabelecimen-
tos comerciais, a equipe 
da Secretaria de Saúde 
reforça o pedido para que 
as pessoas mantenham 
as medidas de higiene e 
prevenção à doença uti-
lizando máscara, álcool 
em gel e mantendo o 
distanciamento social. A 
orientação também é para 
que a população evite aglo-
merações e passeios que 
podem ser adiados tanto 
fora quanto na cidade. 

Da Redação

Os números do informe mostram que, dos 197 
pacientes, 17 permanecem com a doença ativa e 

seguem em isolamento
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Radar e
Homem é executado 

a tiros em bar

[CRIME]

Homicídio aconteceu na noite do sábado 
em São Jerônimo da Serra

Da Redação

Da Redação

Da Redação

Um homem foi morto 
a tiros na noite do último 
sábado (24). O crime foi 
registrado em um bar 
situado em São Jerônimo 
da Serra, no Norte Pio-
neiro. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, a 
equipe foi acionada por 
volta das 22h00 para pres-
tar atendimento a uma 
ocorrência envolvendo 
disparo de arma de fogo 
em um bar localizado no 
bairro Jardim Alvorada. 
Diante do chamado, os 

policiais foram ao ende-
reço informado para ave-
riguar a situação. 
No local, foi constatado 
que uma pessoa estava 
morta e, durante averi-
guação, os policiais obser-
varam que a vítima havia 
sido atingida por tiros na 
região da cabeça. Em con-
tato com a proprietária do 
estabelecimento, a mesma 
disse não ter presenciado 
o crime, pois estaria aos 
fundos do bar no momento 
do crime. Já uma testemu-
nha contou aos policiais 

que um homem com o 
rosto coberto por uma 
balaclava entrou no local, 
se dirigiu a vítima e reali-
zou os disparos. 
Diante da situação, foram 
acionadas as equipes do 
IML (Instituto Médico 
Legal) e da Polícia Civil 
para dar sequência ao 
atendimento da ocorrên-
cia. Até o fechamento 
desta edição não havia sido 
divulgadas demais infor-
mações sobre a vítima ou 
do suspeito. 

Colisão entre moto 
e carro deixa jovem 
em estado grave na 

PR-090

[TRÂNSITO]

Um grave acidente de 
trânsito deixou um adoles-
cente ferido e um jovem em 
estado grave na noite deste 
domingo na PR-090. 
De acordo com informa-
ções do Portal Curiúva, a 
colisão aconteceu no trecho 
da rodovia que passa pelo 
município de São Jerônimo 
da Serra. A moto e um 
veículo Jeep colidiram e, 
com isso, um jovem de 18 
anos identificado como 

Maicom Henrique Subtil 
acabou ficando gravemente 
ferido. Ele foi transferido 
com traumatismo craniano 
para o Hospital Evangélico. 
Já um adolescente que 
estava na garupa da moto 
sofreu ferimentos leves. 
Não foram divulgadas 
demais informações sobre 
o estado de saúde do con-
dutor do Jeep. O caso deve 
ser investigado. 

Uma mulher de 70 
anos perdeu a vida após o 
veículo em que ela estava 
se envolver em um acidente 
com um caminhão. A situa-
ção aconteceu na madru-
gada do último sábado (24) 
na rodovia Raposo Tavares 

próximo a Ourinhos/SP.
De acordo com as primei-
ras informações da Polícia 
Rodoviária Estadual, o 
acidente aconteceu no Km 
363 da rodovia. O caminhão 
estaria fazendo uma mano-
bra em um retorno quando 

acabou sendo atingido pelo 
automóvel. Com isso, Lucia 
Garcia Sanches que estava 
no banco do passageiro e 
chegou a ser socorrida por 
uma equipe do Corpo de 
Bombeiros e encaminhada 
a Santa Casa de Ourinhos, 

mas não resistiu e veio a 
óbito. 
Já Valderi Mendes Vilela 
Junior, condutor do auto-
móvel e filho da vítima, foi 
socorrido e encaminhado 
a uma Unidade de Pronto 
Atendimento em Ourinhos. 

Um adolescente que estava 
no bando de trás do veículo 
e o motorista do caminhão 
não ficaram feridos. 
As causas e circunstâncias 
do acidente devem ser apu-
radas pela Polícia Civil. 

Idosa morre em acidente entre carro e caminhão
Situação foi registrada na rodovia Raposo Tavares e vítima era moradora do município de Bandeirantes
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VCV
SIGNIFICADO

DERAOT
DRAMATURGO

OTSLED
RAPOUBECOE
GRANJASAC

OSOLORO
AVALGLUTEN

DEAROFF
BAGAGEMI

HABILIDOSA
LITASIN
AACNERÇ

ESTRATEGIA

Vazio de
(?): sem
sentido

Repre-
sentam
acordes
musicais

 Sófocles
ou

Eurípedes

Sem
rumo ou
objetivo
definido

(?)-shirt:
camiseta 
de malha 

Roentgen
(símbolo)

Alguns
Rua

estreita e
sem saída

Ilha natal
do Pai da
Medicina

(Ant.)
Abreviatu-
ra do livro
bíblico de

Esdras
Serviço

de recla-
mações

de firmas
Han (?):
Harrison
Ford, em 

"Star Wars"

Volumes
de uma 
enciclo-
pédia

Associa-
ção Brasi-

leira de
Imprensa

Romance
de José 

de Alencar 
Pecado,

em inglês

Afecção
comum 
na pele
oleosa

(?) de
Lisboa,

plano de
desenvol-
vimento
da UE

aprovado
em 2000

Editores
(abrev.)
Grama

(símbolo)

Em (?): a entrevista
realizada com o

gravador desligado
Gigante, em inglês

Animal
bravio

Crustáceo
marinho

Bola, em
inglês
Poeta

medieval

Proteína
de cereais
Incitar à
violência

Pequena
fazenda
Garantia

contratual

Ondas
Tropicais

(sigla)
Tosou

Material de janelas
de carros blindados

(?) pensar: de
jeito nenhum!

Governante da antiga
República de Veneza

Haste das
plantas

É concedido pelo parlamento
ao primeiro-ministro

Provida de
destreza 

É guar-
dada no
porta-

malas do
carro

3/off — sin. 4/ball — doge. 5/giant.

e
Júnior Lima e 
Monica Benini 
comemoram 
6 anos de 
casados: "Pura 
cumplicidade"

Neymar começa a seguir pai de Marquezine no 
Instagram e levanta suspeitas de reconciliação

Eliminada da 'Fazenda', Luiza 
Ambiel troca indireta com 
Jojo Todynho e briga na TV

Brumar pode está 
vivo. Ao que tudo indica 
existe a possibilidade de 
Neymar e Bruna Marque-
zine reatarem o namoro 
em breve.
O jogador do PSG come-
çou a seguir no Instagram 
Telmo Marquezine, o pai 

da atriz. Isso já pode ser 
considerado um sinal de 
que eles podem estar se 
comunicando ou se envol-
vendo as escondidas.
Recentemente, Neymar 
participou do quadro 
“pego, penso ou passo” no 
canal de Matheus Mazza-

fera, e relembrou de seu 
namoro com Marquezine. 
Ao ser questionado por 
Mazzafera se pegaria a 
ex-namorada novamente, 
o jogador do PSG disse: 
“Pô! Essa aí não tem “p” 
na resposta para ela. Já 
amei, já foi”, explicou.

A mãe de Lexa, 
Darlin Ferrattry, fez ani-
versário recentemente e 
a cantora não deixou a 
data passar em branco. A 
funkeira fez uma home-
nagem, organizando uma 
festa surpresa. A celebra-
ção contou com tgestes 
obrigatórios de Covid-19, 
feitos no local, além de 
abadá para os convida-
dos. “É uma festa muito 
responsável. Tá todo 

mundo fazendo exame 
hoje. Quem der posi-
tivo, não participa”, disse 
Lexa.
“Eu fiz exame ontem e 
deu negativo, o da minha 
mãe deu negativo. Ressal-
tando que [a festa] é para 
pouquíssimas pessoas, 
para a família, para a 
equipe que está sempre 
com a gente e mais três 
amigos”, completou Lexa 
em seu perfil nas redes 

sociais.
Ainda em seu Instagram, 
Lexa parabenizou a mãe 
com um texto emocio-
nante: “Feliz aniversário 
mãezinha, amor da minha 
vida, meu eterno lar. Que 
Deus abençoe a senhora, 
mãe. Vamos curtir o ani-
versário da senhora que 
tanto amamos. A senhora 
é minha fortaleza”.

Lexa organiza 
festa com teste 

de Covid-19 
obrigatório

Luiza Ambiel pro-
tagonizou momentos 
polêmicos durante a 
"Hora do Faro", exi-
bida neste domingo 
(25). A sexta eliminada 
da "Fazenda 12" foi a 
convidada especial do 
programa da Record 
TV no qual conversou 

com os apresentado-
res Leo Dias, Fabíola 
Gadelha, Sabrina Sato 
e Victor Sarro. Durante 
o bate-papo, a ex-peoa 
trocou indiretas com 
Jojo Todynho, discutiu 
com jornalista, rebateu 
críticas por fofocas e deu 
um beijo em Cartolouco.
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Radar e
[PR-431] [CONFUSÃO]

Carreta tomba e três 
adultos e um bebê ficam 
feridos em Jacarezinho

Mulher e amante 
brigam em motel e 
caso vai parar na 

delegacia
Um acidente de trân-

sito envolvendo uma car-
reta e um automóvel deixou 
quatro pessoas feridas 
no início da tarde deste 
domingo (25).
A situação foi registrada 
na PR-431 no trevo que dá 
acesso a Vila Silas, em Jaca-
rezinho. A carreta estava 

carregada com madei-
ras e acabou tombando, 
momento em que invadiu 
a pista contrária. Nesse 
momento, o condutor do 
automóvel tentou desviar, 
mas acabou atingindo um 
arbusto. No veículo, dois 
adultos e um bebê tiveram 
lesões leves. O motorista 

da carreta também teve 
lesões leves. 
Equipes de socorro e da 
Polícia Rodoviária Esta-
dual estiveram no local 
prestando atendimento 
às vítimas e orientando o 
trânsito.

Da Redação

Da Redação

Da Redação

Vítima disse ter sido agredida 
após atender uma ligação do 

marido. Já o suspeito afirma que 
discussão começou quando as 

drogas acabaram

Uma confusão regis-
trada em um motel acabou 
virando caso de polícia no 
município de Andirá. A 
ocorrência foi registrada 
na noite do sábado (24).
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, a 
equipe foi acionada para 
prestar atendimento a 
uma ocorrência de violên-
cia e agressão registrada 
em um motel. Diante do 
chamado, os policiais 
foram ao endereço infor-
mado para averiguar a 
situação. 
No local, a solicitante 
passou a relatar a equipe 
que mantém um relacio-
namento extraconjugal 

há três anos e, nesta data, 
estava com o amante no 
motel quando, ao rece-
ber uma ligação de seu 
marido, o homem ficou 
com ciúmes e lhe agrediu. 
Já em contato com o sus-
peito, este relatou que, na 
verdade, a confusão come-
çou quando as drogas que 
consumiam acabaram, 
sendo que ele também 
havia sido agredido. 
Frente aos fatos e devido a 
mulher apresentar hema-
tomas, o homem recebeu 
voz de prisão e foi encami-
nhado a delegacia da Polí-
cia Civil para que fossem 
tomadas as providências 
cabíveis ao caso. 

[VIOLÊNCIA]

Uma briga de casal termi-
nou em acidente de trânsito 
e uma criança ferida na 
tarde do último sábado (24) 
em Andirá. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, uma 
jovem de 24 anos procurou 
a sede da PM e relatou aos 
policiais que, por volta 
das 17h00, havia tido um 
desentendimento com seu 
convivente, um homem 
de 38 anos, que deixou a 

residência do casal em um 
veículo após a discussão. 
Com isso, a mulher pegou 
seu carro e saiu atrás do 
homem e, quando encon-
trou seu veículo, estava 
lhe seguindo momento em 
que o homem freou o carro 
e ela acabou batendo na 
traseira. Na sequência, o 
homem teria dado ré no 
seu automóvel e causado 
mais uma colisão. O resul-
tado da confusão entre o 

casal acabou afetando uma 
criança de três anos que 
é filha da mulher e ficou 
ferida com o acidente. 
Frente aos fatos, foi lavrado 
o boletim de ocorrência 
da situação e a mulher 
foi orientada quanto aos 
procedimentos cabíveis ao 
caso. Não foram divulga-
das maiores informações 
sobre o estado de saúde da 
criança. 

Briga de casal termina com 
criança ferida em Andirá
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PODER JUDICIÁRIO  JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE TOMAZINA – PR Rua Conselheiro Avelino Antônio Vieira, 34 – 
Centro Tomazina/PR – CEP 84935-000EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO Edital de leilão do bem penhorado do devedor VANDERLI 
BAUM (CPF/CNPJ 709.090.249-87),  com possibilidade de arrematação da seguinte forma: PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 12 de novembro de 
2020 às 13:00, se feriado, primeiro dia útil subsequente, que se realizará no Átrio do Fórum; Rua Conselheiro Avelino Antônio Vieira, 34 - Centro - 
Tomazina/PR, por lance não inferior ao valor da avaliação.SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA:  Dia 27 de novembro de 2020 às 13:00, se feriado, 
primeiro dia útil subsequente, que se realizará no Átrio do Fórum; Rua Conselheiro Avelino Antônio Vieira, 34 - Centro - Tomazina/PR. .  A venda 
poderá ocorrer pela maior proposta, desde que não configure em preço vil, considerado como tal aquele que não atingir 50% do valor da avaliação. 
DADOS DO PROCESSO: Autos nº.0000889-46.2016.8.16.0171 - Cumprimento de sentença Vara de Família e Sucessões de Tomazina Exequente 
(01) Terezinha de Fátima da Cunha (CPF/CNPJ 822.176.539-20)End. Exequente Sítio Belo Horizonte, s/n, bairro Sumiera  , Pinhalão/PR CEP: 
84.925-000 mov.1.1 fl.04Adv. Exequente Fabio Henrique Curan (OAB/PR 37260) e ELTON CESAR NAVARRETE DE AZEVEDO(OAB/PR 27099) 
mov.1.2 fl.08Executado (a) (01) VANDERLI BAUM  (CPF/CNPJ 709.090.249-87)End. Executado(a) (01) CHÁCARA NOSSA SENHORA 
APARECIDA, S/N, MUNICIPIO DE JAPIRA, BAIRRO DOS POLACOS , IBAITI/PR CEP: 84900-00 mov.1.1 fl.04Adv. Executado SALIM GEORGE 
CHUEIRE (OAB/PR 4004) mov.1.4 FLS. 32Depositário Fiel (1) VANDERLEI BAUNEnd. da Guarda (01)CHÁCARA NOSSA SENHORA APARECIDA, 
S/N, BAIRRO DOS POLACOS, MUNICIPIO DE JAPIRA, IBAITI/PR CEP: 84900-00 mov.60.2 fl. 178Penhora realizada  11/12/2018 (mov.60.2 fl. 
178)Débito Primitivo R$ 76.575,28 - 26/07/2018 (mov.40.1 fl. 127)Débito Atualizado R$ 104.148,51 - 15/07/2020 Qualificação do(s) Bem (01) R$ 
218.941,41Um Imóvel rural com a área de 74.778,00m², ou sejam 3,09 alqueires ou ainda 7,47 ha, situados no lugar denominado Sítio Santo Antônio 
da Bela Vista, no Município de Japira-PR. Com as seguintes divisas e confrontações: Com ponto de partida denominado de (PP-F, marco cravado na 
divisa com Carlos Tadeu Biaggi e outros, e com Ademir Antônio de Oliveira, segue-se daí por divisa seca com rumo de 33º30'NE em 208,00 metros; 
sendo que cruzou a Rodovia PR-T 272, segue-se com 37º30"NE em 319,00 metros; e, 74º00'NE  em 265,00 metros, indo ao PI no córrego, daí 
segue-se pelo córrego na confrontação com Leonel Cândido Ribeiro com rumo de 03º19'SE, em 17,50 metros, e, 05º15'SO, em 111,00 metros, indo 
ao P18, sendo que em 95,00 metros passou a confrontar com Pedro Silvério, segue-se agora na divisa seca, na confrontação com Neide Maria de 
Oliveira com rumo de 74º30'SO em 205,00 metros; 39º00'SO em 245,00 metros; 33º30'SO em 245,00 metros, indo ao P25, sendo que neste trecho 
cruzou a Rodovia PR-T 272, segue-se agora na confrontação com Carlos Tadeu Biaggi e outros, com rumo de 57º25"NO em 98,00 metros, e com 
este remo retornou no marco inicial deste levantamento. Benfeitorias; Uma casa em alvenaria de aproximadamente setenta metros. Incra 
711.071.000.574-0 - Matrícula 11.101 - CRI de Ibaiti/PR. - Venda "Ad Corpus". Avaliação Primitiva R$ 210.000,00 - 18/11/2019 mov.61.1 fl. 
96Avaliação Atualizada R$ 218.941,41 - 15/07/2020 ÔNUS – NÃO LEVANTADO – ÁREA RURALÔNUS DA MATRÍCULA: R.02/11.101– COMPRA E 
VENDA – Adquirentes: MARIA APARECIDA MACHADO  e  AMILTON MARTINS DA SILVA - Vendedores: MILTON HILÁRIO DO NASCIMENTO e  
LEONILDE NASCIMENTO DE MENEZES.R.4/11.101 - PENHORA: Autos 0000889-46.2016.8.16.0171 - Vara de Família e Sucessões de Tomazina - 
Exequente: Terezinha de Fátima da Cunha - Executado: VANDERLEI BAUM.LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. 
JUCEPAR 12/048L. Os honorários do leiloeiro deverão ser depositados no ato da arrematação – tal como o preço. Em se tratando de arrematação, 
corresponderão a 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, cujo pagamento ficará a cargo do arrematante e não se inclui no valor do lance, 
o que deverá ser previamente informado aos interessados.AD-CAUTELAM: Fica(m) o(s) devedor(es) VANDERLI BAUM (CPF/CNPJ 709.090.249-
87),  e seu(s) cônjuge(s) se casado(s) for(em), devidamente intimado(a)(s) das designações para a realização dos leilões/praça no caso de não 
ser(em) encontrado(a)(s) para a intimação e de que o prazo para apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos de expropriação 
como embargos ou recurso terá seu início contado da Hasta Pública, independentemente de nova Intimação, e de que poderá remir a execução 
pagando o principal e acessórios, até antes da arrematação e/ou adjudicação (art. 826 do CPC), e que as hastas públicas somente serão suspensas 
com a comprovação tempestiva do  pagamento de todos os valores devidos, inclusive custas processuais.   Ficam, ainda, intimados pelo presente 
Edital os interessados relacionados nos incisos II a VIII do art. 889 do CPC (coproprietário de bem indivisível, o titular de usufruto, uso, habitação, 
enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, o credor pignoratício, 
hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, o promitente comprador, o promitente vendedor, a União, o Estado e o 
Município), caso não sejam encontrados para intimação do leilão/hasta designado, para as datas, horários e local acima mencionados, bem assim 
dos termos da Penhora e da Avaliação realizadas nos Autos.OBSERVAÇÕES: Em caso de copropriedade, a verificação do preço vil, se dará 
somente sobre a cota parte do devedor, pois o coproprietário tem direito ao recebimento da integralidade da parte que lhe couber, conforme artigo 
843, § 2º, do NCPC. O arrematante deverá efetuar o pagamento imediato da integralidade do lance mediante depósito em conta judicial vinculada ao 
processo, junto à Caixa Econômica Federal desta Cidade, sendo facultado o depósito de caução de 30% do lance no ato da arrematação, com 
depósito dos 70% restantes no prazo de 15 dias, ciente que ausente o pagamento ocorrerá a perda da caução em favor doexequente (art. 897, 
NCPC). Fica, desde logo, autorizada a arrematação através de parcelamento, observado o seguinte: a) até o início do primeiro leilão, deverá ser 
apresentada proposta escrita de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; b) até o início do segundo leilão, deverá ser apresentada 
proposta escrita de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, ou seja, igual ou inferior a 50% do valor da avaliação ou inferior a 80% 
em caso de imóvel de propriedade de incapaz; c) em qualquer dos casos, deverá haver o pagamento de 25% do valor do lance à vista e o restante 
parcelado em até 30 (trinta) meses, em se tratando de bem imóvel, e 12 (doze) meses, em se tratando de bem móvel; d) o pagamento das parcelas 
deverá ser garantido, em se tratando de imóvel, por hipoteca do próprio bem arrematado (que constará da carta de arrematação, para fins de 
averbação junto ao Registro de Imóveis), e, em se tratando de bem móvel, por caução idônea. A caução idônea referida no item anterior (9º, letra “d”) 
poderá consistir em: (a) caução real, ou seja, oferta de bem imóvel livre e desembaraçado, cuja avaliação seja superior a avaliação do bem 
arrematado; (b) caução fidejussória (fiança) – devendo demonstrar que em face do fiador (e sua esposa e ou companheira) não pendem ações 
executivas ou anotações negativas e cadastros de inadimplentes, além de comprovar que o fiador e eventual cônjuge ou companheiro possui um 
patrimônio mínimo para fazer frente à dívida; (c) seguro bancário. As parcelas deverão ser atualizadas pela média aritmética simples dos índices 
INPC e IGP-DI (Decreto nº 1.544/95), a partir da data da arrematação, com vencimento da primeira 05 (cinco) dias após a intimação da expedição da 
carta de arrematação. a. No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da 
parcela inadimplida com as parcelas vincendas (art. 895, § 4º, NCPC). b. O inadimplemento autorizará o exequente a pedir a resolução da 
arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos presentes autos (art. 
895, § 5º, NCPC). A apresentação de proposta escrita de arrematação mediante prestações não suspende o leilão e somente prevalecerá caso 
inexistente proposta de pagamento do lance à vista. Inexistindo proposta de pagamento à vista e havendo mais de uma proposta de pagamento 
parcelado, estas deverão ser submetidas a apreciação deste juízo, sendo que prevalecerá a proposta de maior valor, ou em iguais condições, a 
formulada em primeiro lugar (art. 895, § 8º, I e II, NCPC). A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o 
respectivo mandado de imissão na posse, será expedida somente depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem 
como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (art. 901, § 1º, NCPC). A intimação do condômino visa 
assegurar o exercício do direito de preferência previsto no art. 1.322, CC (art. 889, II, NCPC). no caso de leilão de bem hipotecado, o executado 
poderá remi-lo até aassinatura do auto de arrematação, oferecendo preço igual ao do maior lance oferecido (art. 902, NCPC).Tomazina, 22 de julho 
de 2020.  Eu, PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi.  Marina de Lima Toffoli Juiza de Direito      5407.DOC 

 
EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO Edital de leilão do bem penhorado do devedor ESPÓLIO DE JOÃO DOS SANTOS - REPRES. POR 
MARIA APARECIDA DOS SANTOS (CPF/CNPJ 060.846.059-15),  com possibilidade de arrematação da seguinte forma: PRIMEIRO(A) 
LEILÃO/PRAÇA: Dia 12 de novembro de 2020 às 13:00, se feriado, primeiro dia útil subsequente, que se realizará no www.nakakogueleiloes.com.br, 
por lance não inferior ao valor da avaliação.SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA:  Dia 27 de novembro de 2020 às 13:00, se feriado, primeiro dia útil 
subsequente, que se realizará no www.nakakogueleiloes.com.br. .  A venda poderá ocorrer pela maior proposta, desde que não configure em preço 
vil, considerado como tal aquele que não atingir 55% do valor da avaliação. Os leilões serão realizados na modalidade interativa, ou seja, presencial 
e online, no sítio www.nakakogueleiloes.com.br DADOS DO PROCESSO: Autos nº.0002096-17.2015.8.16.0171 - Execução Fiscal Vara da Fazenda 
Pública de Tomazina Exequente (01) MUNICÍPIO DE TOMAZINA (CPF/CNPJ 75.697.094/0001-07)End. Exequente Rua Avelino Antônio Vieira,  117,  
Tomazina/PR. CEP:  Tomaz (mov. 1.1, fls. 03).Adv. Exequente Ricardo Melchiori Pereira (OAB/PR. 55.413)  fl. 01 Executado (a) (01) ESPÓLIO DE 
JOÃO DOS SANTOS - REPRES. POR MARIA APARECIDA DOS SANTOS  (CPF/CNPJ 060.846.059-15) End. Executado(a) (01) Rua Major Tomaz , 
s/nº,  Centro ,  Tomazina/PR CEP:  84935-000 (mov. 1.1, fls. 03).Adv. Executado Laercio Ademir dos Santos (OAB/PR. 6.576)  fl. 01 Depositário Fiel 
(1) ESPÓLIO DE JOÃO DOS SANTOS End. da Guarda (01) Rua Major Tomaz , S/N°, Centro , Tomazina/PR CEP: 84.935-000 (mov. 37.1, fls. 
66).Penhora realizada  Penhora realizada – data/fls.  21/05/2019 (mov. 37.1, fls. 66)Débito Primitivo R$ 2.886,54 - 30/05/2020 (mov. 81.1, fls. 
140).Débito Atualizado R$ 3.035,89 – 03/09/2020  -  Qualificação do(s) Bem (01) R$    127.650,10  01 (um) lote de terreno, sito  nesta Cidade, 
medindo doze metros de frente para Rua Major Tomaz, por trinta e quatro metros e meio de fundos, confrontando com Pedro Martins Tosta e Dorly 
Pereira Rosa, havidos pela Transcrição nº 13.670, fls. 266 do livro 3-J, do Cartório desta cidade, tudo conforme Certidão (mov.31.2) anexa ao 
presente processo. Venda “Ad Corpus”. Avaliação Primitiva R$ 120.000,00 - 07/10/2019   (mov. 46.2, fls. 80).Avaliação Atualizada  R$ 127.650,10 - 
03/09/2020 LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L. Os honorários do leiloeiro deverão ser 
depositados no ato da arrematação – tal como o preço. Em se tratando de arrematação, corresponderão a 5% (cinco por cento). Em caso de acordo, 
remição ou adjudicação, a comissão será de 2% (dois por cento).AD-CAUTELAM: Fica(m) o(s) devedor(es) ESPÓLIO DE JOÃO DOS SANTOS - 
REPRES. POR MARIA APARECIDA DOS SANTOS (CPF/CNPJ 060.846.059-15),  e seu(s) cônjuge(s) se casado(s) for(em), devidamente 
intimado(a)(s) das designações para a realização dos leilões/praça no caso de não ser(em) encontrado(a)(s) para a intimação e de que o prazo para 
apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos de expropriação como embargos ou recurso   Pública, independentemente de nova 
Intimação, e de que poderá remir a execução pagando o principal e acessórios, até antes da arrematação e/ou adjudicação (art. 826 do CPC), e que 
as hastas públicas somente serão suspensas com a comprovação tempestiva do  pagamento de todos os valores devidos, inclusive custas 
processuais.   Ficam, ainda, intimados pelo presente Edital os interessados relacionados nos incisos II a VIII do art. 889 do CPC (coproprietário de 
bem indivisível, o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de 
direito real de uso, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, o promitente comprador, o 
promitente vendedor, a União, o Estado e o Município), caso não sejam encontrados para intimação do leilão/hasta designado, para as datas, 
horários e local acima mencionados, bem assim dos termos da Penhora e da Avaliação realizadas nos Autos.OBSERVAÇÕES: Serão aceitos lances 
presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, 
desde que tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência ao leilão.  O 
arrematante deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas 
necessárias para a efetivação da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de averbações de penhoras, junto 
ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou adjudicatário. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de 
hipotecas e demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito 
municipal (IPTU e contribuição de melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza PROPTER REM (art. 908, parágrafo único do 
CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, 
facultando-se aos credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma do art. 130, parágrafo único, do Código 
Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.  O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m), sendo responsabilidade 
do(s) interessado(s) realizar prévia vistoria com o(s) depositário(s) indicado(s). Correrão por conta do adquirente as despesas inerentes à eventual 
regularização, transferência e expedição de carta de arrematação. No caso de bem(ns) móvel(is), o adquirente arcará com o imposto ICMS incidente 
sobre a venda. No caso de bem(ns) imóvel(is), a venda será feita em caráter ad corpus, respondendo o adquirente com os custos inerentes à imissão 
na posse.  Tomazina, 21 de setembro de 2020.  Eu, PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi. Marina de Lima 
Toffoli Juiza de Direito   54 07.DOC 
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO Edital de leilão do bem penhorado do devedor LAERCIO ADEMIR DOS SANTOS (CPF/CNPJ 
091.835.319-04),  com possibilidade de arrematação da seguinte forma: PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 12 de novembro de 2020 às 13:00, se 
feriado, primeiro dia útil subsequente, que se realizará no Átrio do Fórum - Rua Conselheiro Avelino Antônio Vieira, 34 - Centro - Tomazina - PR, por 
lance não inferior ao valor da avaliação.SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA:  Dia 27 de novembro de 2020 às 13:00, se feriado, primeiro dia útil 
subsequente, que se realizará no Átrio do Fórum - Rua Conselheiro Avelino Antonio Vieira, 34 - Centro - Tomazina - PR. .  A venda poderá ocorrer 
pela maior proposta, desde que não configure em preço vil, considerado como tal aquele que não atingir 55% do valor da avaliação. Os leilões serão 
realizados na modalidade interativa, ou seja, presencial e online, no sítio www.nakakogueleiloes.com.br DADOS DO PROCESSO: Autos nº. 
0002113-53.2015.8.16.0171 - Execução Fiscal  Vara Cível de Tomazina Exequente (01)  Município de Tomazina/PR (CPF/CNPJ 75.697.094/0001-
07)End. Exequente ROD. AVELINO ANTONIO VIEIRA, 117, TOMAZINA/PR CEP: 84.935-000 mov.71.1 fl. 163Adv. Exequente RICARDO 
MELCHIORI PEREIRA Executado (a) (01) LAERCIO ADEMIR DOS SANTOS  (CPF/CNPJ 091.835.319-04)End. Executado(a) (01)RUA RACHID 
ANTONIO, 94, TOMAZINA/PR CEP: 84935-000 mov.71.1 fl. 163 Adv. Executado LAERCIO ADEMIR DOS SANTOS (OAB/PR 6576) fl.01 Depositário 
Fiel (1) LAERCIO ADEMIR DOS SANTOSE  End. da Guarda (01)RUA RACHID ANTONIO, 94, TOMAZINA/PR CEP: 84935-000 mov.66.1 
fl.153Penhora realizada  22/10/2019 (mov.66.1 fl.153)Débito Primitivo R$ 21.821,09 - 30/06/2019 mov.63.1 fl. 146  Débito Atualizado R$ 25.911,41 - 
16/07/2020 Qualificação do(s) Bem (01).R$  43.968,83VEÍCULO, MARCA/MODELO FORD/ECOSPORT FSL 1.6, PLACAS AWO 8215, ANO 
DEFABRICAÇÃO/MODELO 2013. CHASSI 9BFZB55P7D8815717, RENAVAN 534108032 - O Veículo encontra-se em perfeito estado de 
conservação. Avaliação Primitiva R$ 42.000,00 - 30/10/2019 mov.71.1 fl. 163 Avaliação Atualizada R$ 43.968,83 - 16/07/2020 ÔNUS DO DETRAN - 
nada consta até 20/07/02020 ALIENAÇÃO VIDUCIÁRIA - BANCO VOLKSWAGEM S/A (BAIXADA – QUITADA )LEILOEIRO: PAULO ROBERTO 
NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L. Os honorários do leiloeiro deverão ser depositados no ato da arrematação – tal como o 
preço. Em se tratando de arrematação, corresponderão a 5% (cinco por cento). Em caso de acordo, remição ou adjudicação, a comissão será de 2% 
(dois por cento).AD-CAUTELAM: Fica(m) o(s) devedor(es) LAERCIO ADEMIR DOS SANTOS (CPF/CNPJ 091.835.319-04),  e seu(s) cônjuge(s) se 
casado(s) for(em), devidamente intimado(a)(s) das designações para a realização dos leilões/praça no caso de não ser(em) encontrado(a)(s) para a 
intimação e de que o prazo para apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos de expropriação como embargos ou recurso   
Pública, independentemente de nova Intimação, e de que poderá remir a execução pagando o principal e acessórios, até antes da arrematação e/ou 
adjudicação (art. 826 do CPC), e que as hastas públicas somente serão suspensas com a comprovação tempestiva do  pagamento de todos os 
valores devidos, inclusive custas processuais.   Ficam, ainda, intimados pelo presente Edital os interessados relacionados nos incisos II a VIII do art. 
889 do CPC (coproprietário de bem indivisível, o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para 
fins de moradia ou concessão de direito real de uso, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, 
o promitente comprador, o promitente vendedor, a União, o Estado e o Município), caso não sejam encontrados para intimação do leilão/hasta 
designado, para as datas, horários e local acima mencionados, bem assim dos termos da Penhora e da Avaliação realizadas nos 
Autos.OBSERVAÇÕES: Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles ofertados pela Internet, através do 
sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida com 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência ao leilão.  O arrematante deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC. Nas hipóteses de 
arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação 
e baixa de averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou adjudicatário. Os arrematantes, adquirentes ou 
adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos 
anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza 
PROPTER REM (art. 908, parágrafo único do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por venda direta e a adjudicação 
têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma 
do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.  O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se 
encontra(m), sendo responsabilidade do(s) interessado(s) realizar prévia vistoria com o(s) depositário(s) indicado(s). Correrão por conta do 
adquirente as despesas inerentes à eventual regularização, transferência e expedição de carta de arrematação. No caso de bem(ns) móvel(is), o 
adquirente arcará com o imposto ICMS incidente sobre a venda. No caso de bem(ns) imóvel(is), a venda será feita em caráter ad corpus, 
respondendo o adquirente com os custos inerentes à imissão na posse.  Tomazina, 24 de julho de 2020.  Eu, PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, 
Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi. Maria de Lima Tóffoli - Juiza Substituta Juiz(a) de Direito          54 07.DOC 
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO Edital de leilão do bem penhorado do devedor LAERCIO ADEMIR DOS SANTOS (CPF/CNPJ 
091.835.319-04),  com possibilidade de arrematação da seguinte forma: PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 12 de novembro de 2020 às 13:00, se 
feriado, primeiro dia útil subsequente, que se realizará no Átrio do Fórum - Rua Conselheiro Avelino Antônio Vieira, 34 - Centro - Tomazina - PR, por 
lance não inferior ao valor da avaliação.SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA:  Dia 27 de novembro de 2020 às 13:00, se feriado, primeiro dia útil 
subsequente, que se realizará no Átrio do Fórum - Rua Conselheiro Avelino Antonio Vieira, 34 - Centro - Tomazina - PR. .  A venda poderá ocorrer 
pela maior proposta, desde que não configure em preço vil, considerado como tal aquele que não atingir 55% do valor da avaliação. Os leilões serão 
realizados na modalidade interativa, ou seja, presencial e online, no sítio www.nakakogueleiloes.com.br DADOS DO PROCESSO: Autos nº. 
0002113-53.2015.8.16.0171 - Execução Fiscal  Vara Cível de Tomazina Exequente (01)  Município de Tomazina/PR (CPF/CNPJ 75.697.094/0001-
07)End. Exequente ROD. AVELINO ANTONIO VIEIRA, 117, TOMAZINA/PR CEP: 84.935-000 mov.71.1 fl. 163Adv. Exequente RICARDO 
MELCHIORI PEREIRA Executado (a) (01) LAERCIO ADEMIR DOS SANTOS  (CPF/CNPJ 091.835.319-04)End. Executado(a) (01)RUA RACHID 
ANTONIO, 94, TOMAZINA/PR CEP: 84935-000 mov.71.1 fl. 163 Adv. Executado LAERCIO ADEMIR DOS SANTOS (OAB/PR 6576) fl.01 Depositário 
Fiel (1) LAERCIO ADEMIR DOS SANTOSE  End. da Guarda (01)RUA RACHID ANTONIO, 94, TOMAZINA/PR CEP: 84935-000 mov.66.1 
fl.153Penhora realizada  22/10/2019 (mov.66.1 fl.153)Débito Primitivo R$ 21.821,09 - 30/06/2019 mov.63.1 fl. 146  Débito Atualizado R$ 25.911,41 - 
16/07/2020 Qualificação do(s) Bem (01).R$  43.968,83VEÍCULO, MARCA/MODELO FORD/ECOSPORT FSL 1.6, PLACAS AWO 8215, ANO 
DEFABRICAÇÃO/MODELO 2013. CHASSI 9BFZB55P7D8815717, RENAVAN 534108032 - O Veículo encontra-se em perfeito estado de 
conservação. Avaliação Primitiva R$ 42.000,00 - 30/10/2019 mov.71.1 fl. 163 Avaliação Atualizada R$ 43.968,83 - 16/07/2020 ÔNUS DO DETRAN - 
nada consta até 20/07/02020 ALIENAÇÃO VIDUCIÁRIA - BANCO VOLKSWAGEM S/A (BAIXADA – QUITADA )LEILOEIRO: PAULO ROBERTO 
NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L. Os honorários do leiloeiro deverão ser depositados no ato da arrematação – tal como o 
preço. Em se tratando de arrematação, corresponderão a 5% (cinco por cento). Em caso de acordo, remição ou adjudicação, a comissão será de 2% 
(dois por cento).AD-CAUTELAM: Fica(m) o(s) devedor(es) LAERCIO ADEMIR DOS SANTOS (CPF/CNPJ 091.835.319-04),  e seu(s) cônjuge(s) se 
casado(s) for(em), devidamente intimado(a)(s) das designações para a realização dos leilões/praça no caso de não ser(em) encontrado(a)(s) para a 
intimação e de que o prazo para apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos de expropriação como embargos ou recurso   
Pública, independentemente de nova Intimação, e de que poderá remir a execução pagando o principal e acessórios, até antes da arrematação e/ou 
adjudicação (art. 826 do CPC), e que as hastas públicas somente serão suspensas com a comprovação tempestiva do  pagamento de todos os 
valores devidos, inclusive custas processuais.   Ficam, ainda, intimados pelo presente Edital os interessados relacionados nos incisos II a VIII do art. 
889 do CPC (coproprietário de bem indivisível, o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para 
fins de moradia ou concessão de direito real de uso, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, 
o promitente comprador, o promitente vendedor, a União, o Estado e o Município), caso não sejam encontrados para intimação do leilão/hasta 
designado, para as datas, horários e local acima mencionados, bem assim dos termos da Penhora e da Avaliação realizadas nos 
Autos.OBSERVAÇÕES: Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles ofertados pela Internet, através do 
sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida com 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência ao leilão.  O arrematante deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC. Nas hipóteses de 
arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação 
e baixa de averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou adjudicatário. Os arrematantes, adquirentes ou 
adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos 
anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza 
PROPTER REM (art. 908, parágrafo único do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por venda direta e a adjudicação 
têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma 
do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.  O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se 
encontra(m), sendo responsabilidade do(s) interessado(s) realizar prévia vistoria com o(s) depositário(s) indicado(s). Correrão por conta do 
adquirente as despesas inerentes à eventual regularização, transferência e expedição de carta de arrematação. No caso de bem(ns) móvel(is), o 
adquirente arcará com o imposto ICMS incidente sobre a venda. No caso de bem(ns) imóvel(is), a venda será feita em caráter ad corpus, 
respondendo o adquirente com os custos inerentes à imissão na posse.  Tomazina, 24 de julho de 2020.  Eu, PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, 
Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi. Maria de Lima Tóffoli - Juiza Substituta Juiz(a) de Direito          54 07.DOC 

 
 
EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO Edital de leilão do bem penhorado do devedor Brisa Maria Facci rep. por Sandra Galvão Elias (CPF/CNPJ 
070.880.289-30), RICARDO TRAUTWEIN FACCI (CPF/CNPJ 057.482.218-61),  RONALDO TRAUTWEIN FACCI ,  GALVÃO ELIAS (CPF/CNPJ 020.565.169-00),   
com possibilidade de arrematação da seguinte forma: PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 12 de novembro de 2020 às 16:00, que se realizará na Local:  , por 
lance não inferior ao valor da avaliação.SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA:  Dia 27 de novembro de 2020 às 16:00, que se realizará na Local: , para a venda a quem 
mais der, desde que não se constitua preço vil, assim considerado o lance inferior a 55% da avaliação.Autos nº.0001000-20.2013.8.16.0176 - Cumprimento de 
sentença Vara Cível de Wenceslau Braz-PR Exequente (01) Sumaia Andraus (CPF/CNPJ 319.816.239-49)End. Exequente  Rua Chile, 952, Rebouças, 
Curitiba/PR CEP: 80215-170 (157.2 fl. 528)Adv. Exequente Manuela Dos Mártires Ramos (OAB/PR 67.201) e Hellen Regina Kirchner Villar (OAB/PR 59.463) 
(mov.148.1 e 149.1 fls. 504 e 506)Executado (a) (01) Brisa Maria Facci rep. por Sandra Galvão Elias  (CPF/CNPJ 070.880.289-30)End. Executado(a) (01) Rua 
Paraná, 2.218, Siqueira Campos/PR CEP: 84940-000 (157.2 fl. 528)Adv. Executado NELSON LUIZ FILHO (OAB/PR 32968) (157.2 fl. 528) Executado (a) (02) 
RICARDO TRAUTWEIN FACCI  (CPF/CNPJ 057.482.218-61)End. Executado(a) (02) Avenida Prof. Nilton Lins , 2274, Condomínio Morada dos Parques, Bloco 1, 
APT.107, MANAUS/AM CEP: 69058-030 (mov.127.2 fl. 465)Adv. Executado RUY MIRAGLIA DA SILVEIRA (OAB/SP 46.428), ARIANE ANDRADE DA 
SILVA(OAB/AM 108090) e ROSANA RAMOS DA SILVA PERES (OAB/PR 24.792) (mov.127.2 fl. 465) Executado (a) (03) RONALDO TRAUTWEIN FACCI  End. 
Executado(a) (03) Rua da Bromélias, S/N, Jardins Verona , Goiania/GO CEP: 74.086-014 (mov.123.2fl.453) Executado (a) (04) SANDRA GALVÃO ELIAS  
(CPF/CNPJ 020.565.169-00) End. Executado(a) (04) Rua Paraná, 2218, Siqueira Campos/PR CEP: 84698-000 (mov.157.2 fl. 527)Adv. Executado NELSON LUIZ 
FILHO (OAB/PR 32968)  (mov.157.2 fl. 527)Depositário Fiel (1) José Francisco da Luz (mov.196.2 fl. 669)End. da Guarda (01) Rua Caetano José de Carvalho, 598, 
Boa Vista, Siqueira Campos/PR CEP: 84940-000 (mov.196.2 fl. 669)Penhora realizada  20/02/2020 (mov.196.2 fl. 669)Débito Primitivo R$ 30.617,43 - 30.06.2017 
(mov.115.1 fl. 443/435) Débito Atualizado R$ 51.085,64 - 01/10/2020 Qualificação do(s) Bem (01) R$ 10.583,9001 (um) veículo marca Toyota Corolla LE, placa 
CAK-9997, ano/modelo 1995 - RENAVAN 63.410723-2 - CHASSI JTA53AEA2S0096120, cor preta, Comb. Gasolina . Com riscos e amassados na lataria, em bom 
estado de conservação e funcionamento. Avaliação Primitiva  R$ 10.000,00 - 20/02/2020 (mov.196.2 fl. 669 )Avaliação Atualizada R$ 10.583,90 - 01/10/2020 
DÉBITOS DETRAN - R$ 367,44,  até 01/10/2020LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L, arbitrando seus 
honorários na seguinte forma: 5% sobre o valor da arrematação, pagos pelo arrematante; em caso de acordo, remição ou adjudicação, a comissão será de 2% (dois 
por cento).AD-CAUTELAM: fica(m) o(s) devedor(es) e seu(s) cônjuge(s) se casado(s) for(em), devidamente intimado(a)(s) das designações para a realização dos 
leilões/praça no caso de não ser(em) encontrado(a)(s) pessoalmente para a intimação e de que o prazo para apresentação de quaisquer medidas processuais contra 
os atos de expropriação como embargos ou recursos começará a fluir após a realização da Hasta Pública, independentemente de nova Intimação, e de que poderá 
remir a execução pagando o principal e acessórios, até antes da arrematação e/ou adjudicação (art. 826 do CPC), e que as hastas públicas somente serão 
suspensas com a comprovação tempestiva do  pagamento de todos os valores devidos, inclusive custas processuais. Ficam, ainda, intimados pelo presente Edital os 
interessados relacionados nos incisos II a VIII do art. 889 do CPC (co-proprietário de bem indivisível, o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 
penhora anteriormente averbada, o promitente comprador, o promitente vendedor, a União, o Estado e o Município), caso não sejam encontrados para intimação do 
leilão/hasta designado, para as datas, horários e local acima mencionados.OBSERVAÇÕES: Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos 
ou, ainda, aqueles ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que tenham realizado cadastramento prévio e envio da 
documentação exigida com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência ao leilão.  O arrematante deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC; Nos 
termos do art. 895 do CPC, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito: (a) até o início do primeiro leilão, proposta de 
aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; (b) até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, na 
forma do item anterior. A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos menos 25% do lance a vista e o restante parcelado em até 30 
meses. O restante parcelado deverá ser garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. Nas 
hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e 
baixa de averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou adjudicatário. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens 
recebem-nos livres de hipotecas e demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos anteriores à aquisição relativos a tributos de 
âmbito municipal (IPTU e contribuição de melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza PROPTER REM (art. 908, parágrafo único do CPC/2015), 
visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos credores a 
sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.  
Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em que se encontram, não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções. 
Poderá ser registrado na Certidão de Praça e Leilão, o último e o penúltimo Lançador do Leilão; se o último não cumprir as formalidades legais, o penúltimo poderá 
ser chamado, a critério do Juízo, desde que o mesmo cumpra as condições do último lançador; Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta 
Pública integram o Edital de Leilão; O representante judicial da Fazenda Pública, deverá ser intimado pessoalmente, da realização do leilão, com a antecedência 
prevista acima (LEF Art. 22,§ 2º).  Dado e passado em 09 de outubro de 2020.  Eu, PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi, 
por ordem e sob autorização do M.M. Juiz(a) de Direito Dr(a). ÉLBERTI MATTOS BERNARDINELLI. PAULO ROBERTO NAKAKOGUE LEILOEIRO PUBLICO 
OFICIAL                                      
        LE0176CV0005419.DOC 

 
 
EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO Edital de leilão do bem penhorado do devedor J. DIOMEDES BARBOSA DOS SANTOS  (CPF/CNPJ 
08.087.731/0001-28), JOSÉ DIOMEDES BARBOSA DOS SANTOS (CPF/CNPJ 141.426.938-98),  KRAUDINÉIA KRAVINSKI (CPF/CNPJ 565.473.699-87),  SIMÃO 
KRAVINSKI  (CPF/CNPJ 177.851.549-53),  VERÔNICA TEIXEIRA KRAVINSKI (CPF/CNPJ 018.154.479-23),   com possibilidade de arrematação da seguinte 
forma: PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 12 de novembro de 2020 às 16:00, que se realizará na Local:  www.nakakogueleiloes.com.br, por lance não inferior ao 
valor da avaliação.SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA:  Dia 27 de novembro de 2020 às 16:00, que se realizará na Local: www.nakakogueleiloes.com.br, para a venda 
a quem mais der, desde que não se constitua preço vil, assim considerado o lance inferior a 30% da avaliação.Autos nº.  0001226-64.2009.8.16.0176 - Execução 
de Título Extrajudicial.Vara Vara Cível de Wenceslau Braz-PRExequente (01) BANCO DO BRASIL S.A. (CPF/CNPJ 00.000.000/073-00 )End. Exequente Rua 
Al. Manoel Ribas, 105, Wenceslau Braz/PR CEP: 84950-000 (mov. 70.2 fls. 362).Adv. Exequente Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/PR. 8.123) e Maria Amélia C. 
Mastrorosa Vianna (OAB/PR. 27.109) e Anne Marie Kutne (OAB/PR 75.088) e Rodrigo L. de Camargo (OAB/PR 60.100)  (mov.27.2 e 95.1 fls.192 e 320) Executado 
(a) (01) J.DIOMEDES BARBOSA DOS SANTOS (CPF/CNPJ 08.087.731/0001-28)End. Executado(a) (01) Rua: Ozório Leal, s/n, Wenceslau Braz/PR CEP: 84950-
000 (mov. 70.2 fls. 362).Adv. Executado Paulo Francisco Reis (OAB/PR. 44.660).   (mov.1.23, fls.69).Executado (a) (02) JOSÉ DIOMEDES BARBOSA DOS 
SANTOS  (CPF/CNPJ 141.426.938-98)End. Executado(a) (02) Rua Paraguai, 571, Wenceslau Braz/PR CEP: 84950-000 (mov.1.23, fls.69).Adv. Executado Paulo 
Francisco Reis (OAB/PR. 44.660). (mov.1.23, fls.69).Executado (a) (03) KRAUDINÉIA KRAVINSKI  (CPF/CNPJ 565.473.699-87)End. Executado(a) (03) Rua 
Paraguai, 571, Wenceslau Braz/PR CEP: 84950-000 (mov.1.23, fls.69).Adv. Executado Paulo Francisco Reis (OAB/PR. 44.660).  (mov.1.23, fls.69).Executado (a) 
(04) SIMÃO KRAVINSKI   (CPF/CNPJ 177.851.549-53 )End. Executado(a) (04) Rua Sítio Boa Vista, S/N , Paixão , Wenceslau Braz/PR CEP: 84950-000 mov.1.23, 
fls.69Adv. Executado Paulo Francisco Reis (OAB/PR. 44.660) mov.1.23, fls.69Executado (a) (05) VERÔNICA TEIXEIRA KRAVINSKI  (CPF/CNPJ 018.154.479-
23)End. Executado(a) (05) Rua Sítio Boa Vista, S/N , Paixão, Wenceslau Braz/PR CEP: 84950-000 (mov.1.23, fls.69).Adv. Executado Paulo Francisco Reis 
(OAB/PR. 44.660) (mov.1.23, fls.69).Depositário Fiel (1) José Diomedes Barbosa Dos SantosEnd. da Guarda (01) Rodovia Parigot de Souza, 142, Motel Floresta, 
Wenceslau Braz/PR CEP: 84950-000 (mov.84.1 FL.304)Penhora realizada  24/02/2010 (mov.1.25 fls. 74).Débito Primitivo R$ 309.128,24  - 20/10/2017 (mov.31.2 
fls.204)Débito Atualizado R$ 499.660,84 - 30/09/2020 Qualificação do(s) Bem (01).R$ 5.398,67Oito máquinas para produção de confecções, Sunspecial, Máquina 
para costura Indl. Reta Lanc. Grande SS 6150B, números de série: 260200133, 260200134, 260200061, 260200095, 260200104,260200128, 26020075, 260200058. 
Avaliação Primitiva R$ 4.800,00. Qualificação do(s) Bem (02)..R$ 2.024,50Uma máquina para produção de confecções, Sunspecial, Máquina para costura Indl. Reta 
Lanc. Elet. Grande SS 6180BE3, série: 251200006. Avaliação Primitiva R$ 1.800,00.Qualificação do(s) Bem (03) R$ 2.361,92Uma máquina para produção de 
confecções, Sunspecial, Máquina para costura Indl. Pesponto, 02 agulhas, barra alternada. Lanc. Grande, Lubrificação Automática, SS 6240B, série: 260430063. 
Avaliação Primitiva R$ 2.100,00.Qualificação do(s) Bem (04)..R$ 5.736,09Três máquinas para produção de confecções, Sunspecial, Máquina para costura Indl. 
Pesponto, 02 agulhas, Lanc Grande, barra fixa, SS 6220B, série: 250230110, 250230125, 250230168. Avaliação Primitiva R$ 5.100,00.Qualificação do(s) Bem (05).  
R$ 3.824,06Duas máquinas para produção de confecções, Sunspecial, Máquina para costura Indl. Interlok, pesada bitola larga, mod. Pegasus, SS 2000-5H, série: 
1500940261, 150940256. Avaliação Primitiva R$ 3.400,00.Qualificação do(s) Bem (06) .R$ 674,83Uma máquina para produção de confecções, Sunspecial, Máquina 
para costura Indl. Overlok, sem identificação e numero de série. Avaliação Primitiva R$.600,00.Qualificação do(s) Bem (07) R$ 4.498,89Uma máquina para produção 
de confecções, Sunspecial, Máquina para costura Indl., fechadeira de braço, 03 agulhas, 02 catracas, SS 926-PL, série: 20060143. Avaliação Primitiva R$ 
4.000,00.Qualificação do(s) Bem (08)  R$ 2.474,39Uma máquinas para produção de confecções, Sunspecial, Máquina para costura Indl. passante com refilador, GK 
3103H12, série: 005230. Avaliação Primitiva R$ 2.200,00.Qualificação do(s) Bem (09).R$ 5.173,72Uma máquina para produção de confecções, Zoje, Máquina para 
costura Indl. Travete Eletrônico, com Direct Drive ZJ 1900HS, série: 50101040. Avaliação Primitiva R$ 4.600,00.Qualificação do(s) Bem (10)..R$ 3.486,64Uma 
máquina para produção de confecções, Sunspecial, Máquina para costura Indl. Elastiqueira, 12 (doze) agulhas, para Jeans, com catraca e Kit anatômico 
transformada, SS 6512P, série: 1002. Avaliação Primitiva R$ 3.100,00.Qualificação do(s) Bem (11) R$ 16.420,95Uma máquina para produção de confecções, 
Sunspecial, Máquina para costura Indl. caseadeira de olho, Suzuki Eletrônica com corte de linha inferior, SE 200 série: J01685. Avaliação Primitiva R$ 
14.600,00.Avaliação Primitiva  R$ 46.300,00 - 03/01/2019 (mov.99 fls.325 e 341). Avaliação Atualizada R$ 52.074,66 - 30/09/2020 LEILOEIRO: PAULO 
ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L, arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% sobre o valor da arrematação, pagos pelo 
arrematante; em caso de acordo, remição ou adjudicação, a comissão será de 2% (dois por cento).AD-CAUTELAM: fica(m) o(s) devedor(es) e seu(s) cônjuge(s) se 
casado(s) for(em), devidamente intimado(a)(s) das designações para a realização dos leilões/praça no caso de não ser(em) encontrado(a)(s) pessoalmente para a 
intimação e de que o prazo para apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos de expropriação como embargos ou recursos começará a fluir após 
a realização da Hasta Pública, independentemente de nova Intimação, e de que poderá remir a execução pagando o principal e acessórios, até antes da 
arrematação e/ou adjudicação (art. 826 do CPC), e que as hastas públicas somente serão suspensas com a comprovação tempestiva do  pagamento de todos os 
valores devidos, inclusive custas processuais. Ficam, ainda, intimados pelo presente Edital os interessados relacionados nos incisos II a VIII do art. 889 do CPC (co-
proprietário de bem indivisível, o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de 
direito real de uso, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, o promitente comprador, o promitente vendedor, 
a União, o Estado e o Município), caso não sejam encontrados para intimação do leilão/hasta designado, para as datas, horários e local acima 
mencionados.OBSERVAÇÕES: Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles ofertados pela Internet, através do sítio 
eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida com 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência ao leilão.  O arrematante deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC; Nos termos do art. 895 do CPC, o interessado em adquirir o 
bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito: (a) até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; 
(b) até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, na forma do item anterior. A proposta conterá, em qualquer 
hipótese, oferta de pagamento de pelos menos 25% do lance a vista e o restante parcelado em até 30 meses. O restante parcelado deverá ser garantido por caução 
idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas 
necessárias para a efetivação da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de averbações de penhoras, junto ao CRI, 
deverão ser suportadas pelo arrematante ou adjudicatário. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e demais ônus 
reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de 
melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza PROPTER REM (art. 908, parágrafo único do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a 
alienação judicial por venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos credores a sub-rogação do valor dos débitos no 
preço ofertado pelo licitante, na forma do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.  Os bens móveis e imóveis serão 
leiloados no estado de conservação em que se encontram, não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções. Poderá ser registrado na Certidão 
de Praça e Leilão, o último e o penúltimo Lançador do Leilão; se o último não cumprir as formalidades legais, o penúltimo poderá ser chamado, a critério do Juízo, 
desde que o mesmo cumpra as condições do último lançador; Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital de Leilão; 
O representante judicial da Fazenda Pública, deverá ser intimado pessoalmente, da realização do leilão, com a antecedência prevista acima (LEF Art. 22,§ 2º).  Dado 
e passado em 30 de setembro de 2020.  Eu, PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi, por ordem e sob autorização do M.M. 
Juiz(a) de Direito Dr(a). MARIA LUÍZA MOURTHÉ DE ALVIM ANDRADE. PAULO ROBERTO NAKAKOGUE LEILOEIRO PUBLICO OFICIAL                              
                                            LE0176CV000 54 19.DOC 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ARAPOTI

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 358/2020
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 64/2020
PROCESSO Nº 126/2020
INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais contratação de pessoa jurídica especializada para 
transporte intermunicipal de pacientes, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
FORNECEDOR: GONZALES & BRONOSKI LTDA -ME, C.N.P.J. 10.369.159/0001-31
VALOR GLOBAL: 427.000,00 (Quatrocentos e Vinte e Sete Mil Reais)
PREÇOS REGISTRADOS:
Código Descrição Marca Uni Qtd Preço uni Preço total
31074 COTA PRINCIPAL - ONIBUS COM 44 

LUGARES COM MOTORISTA  
SERVIÇO KM 11.250,00 7,00 78.750,00

31075 COTA PRINCIPAL - MICRO-ÔNIBUS 
COM 27 LUGARES  COM MOTORISTA 

SERVIÇO KM 22.500,00 6,00 135.000,00

31076 COTA PRINCIPAL - VAN COM 14 LUGA-
RES COM MOTORISTA  

SERVIÇO KM 15.000,00 5,00 75.000,00

31077 CARRO COM 4 LUGARES COM MO-
TORISTA  

SERVIÇO KM 12.000,00 3,50 42.000,00

31078 COTA RESERVADA - ONIBUS COM 44 
LUGARES COM MOTORISTA  

SERVIÇO KM 3.750,00 7,00 26.250,00

31079 COTA RESERVADA - MICRO - ÔNIBUS 
COM 27 LUGARES COM MOTORISTA  

SERVIÇO KM 7.500,00 6,00 45.000,00

31080 COTA RESERVADA - VAN COM 14 LU-
GARES COM MOTORISTA  

SERVIÇO KM 5.000,00 5,00 25.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:10.001.10.301.004.2023.3.3.90.39.00.00303
DATA ASSINATURA: 23/10/2020.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente ata terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu 
extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Arapoti.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 359/2020
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 56/2020
PROCESSO Nº Processo 75/2020/2020
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
OBJETO: Registro de preços para aquisição de CORTINAS PERSIANAS, visando atender as necessidades 
do Fundo Municipal de Assistência Social.
FORNECEDOR: CELSO BERTOLUCI BOTUCATU-ME / C.N.P.J. 01.826.948/0001-63
VALOR GLOBAL: 7.000,00 (Sete Mil Reais)
PREÇOS REGISTRADOS:
LOTE Nº 1
Código 
do pro-
duto

Descrição do produto Marca do 
produto Uni Qtd P r e ç o 

unitário
Preço to-
tal

30876

Persiana vertical - 1,60x1,80, especificações mínimas: 
tecido Nuance,  lâminas de 90 mm de largura, regulagem 
de entrada de claridade, recolhivel e com giro de 180º, 
com sanefa de alumínio revestida com mesmo tecido da 
persiana. 

V I M A Y 
PERSIA-
NA VER-
TICAL

UNI 7,00 159,20 1.114,40

30880

Persiana vertical - 2,60x1,80, especificações mínimas: 
tecido Nuance,  lâminas de 90 mm de largura, regulagem 
de entrada de claridade, recolhivel e com giro de 180º, 
com sanefa de alumínio revestida com mesmo tecido da 
persiana. 

V I M A Y 
PERSIA-
NA VER-
TICAL

UNI 2,00 261,45 522,90

30879

Persiana vertical - 2,80x1,80, especificações mínimas: 
tecido Nuance,  lâminas de 90 mm de largura, regulagem 
de entrada de claridade, recolhivel e com giro de 180º, 
com sanefa de alumínio revestida com mesmo tecido da 
persiana 

V I M A Y 
PERSIA-
NA VER-
TICAL

UNI 14,00 280,70 3.929,80

30878

Persiana vertical - 1,10x1,80, especificações mínimas: 
tecido Nuance,  lâminas de 90 mm de largura, regulagem 
de entrada de claridade, recolhivel e com giro de 180º, 
com sanefa de alumínio revestida com mesmo tecido da 
persiana. 

V I M A Y 
PERSIA-
NA VER-
TICAL

UNI 7,00 110,20 771,40

30877

Persiana vertical 90 mm 2,20x1,80, especificações mí-
nimas: tecido Nuance, lâminas de 90 mm de largura, 
regulagem de entrada de claridade, recolhivel e com giro 
de 180º, com sanefa de alumínio revestida com mesmo 
tecido da persiana. 

V I M A Y 
PERSIA-
NA VER-
TICAL

UNI 3,00 220,50 661,50

VALOR TOTAL R$ 7.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11.001.08.244.0049.2059.3.3.90.30.00936
DATA ASSINATURA: 26/10/2020.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente ata terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu 
extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Arapoti.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI – PR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000
CNPJ Nº  75 .658.377/0001-31 –  CNPJ: 
12.601.793/0001-83

EXTRATO
TERMO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 56/2020
PROCESSO Nº 75/2020

A Pregoeira comunica aos interessados na execução 
do objeto do Edital em epigrafe, que após a analise e 
verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar 
a seguinte proponente:
Empresa
Valor R$

CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME
7.000,00

Arapoti, 09 de Setembro de 2020.
Luana Lordelos Fernandes
Pregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI – PR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000
CNPJ Nº  75 .658.377/0001-31 –  CNPJ: 
12.601.793/0001-83

EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Eletrônico n° 56/2020
Contratantes: Fundo Municipal de Assistência Social.

Objeto: Registro de preços para aquisição de CORTI-
NAS PERSIANAS, visando atender as necessidades 
do Fundo Municipal de Assistência Social.

Contrato n° 359/2020
Contratada: CELSO BERTOLUCI BOTUCATU – ME.
Valor Global: R$ 7.000,00 (Sete Mil Reais).

Dotação Orçamentária:
11.001.08.244.0049.2059.3.3.90.30.00936

Prazo Execução/Vigência: 12 (doze) meses.
Data da Assinatura: 26/10/2020

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 CONTRATOS

Inexigibilidade n° 07/2020-PMA.
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.

Objeto: Chamada Pública para aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreen-
dedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.
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Contrato n° 337/2020-PMA.
Contratada: ADELINO TRAUTENMULLER
Valor Global: R$ 19.985,45 (Dezenove Mil Nove-
centos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco 
Centavos).
Contrato n° 338/2020-PMA.
Contratada: ADRIANA DA SILVA CRUZ
Valor Global: R$ 17.648,66 (Dezessete Mil Seiscentos 
e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos).
Contrato n° 339/2020-PMA.
Contratada: CARLOS ALVES DE MIRA
Valor Global: R$ 19.990,00 (Dezenove Mil Novecen-
tos e Noventa Reais).
Contrato n° 340/2020-PMA.
Contratada: LINCON RAFAEL KIUTEKA DO NAS-
CIMENTO
Valor Global: R$ 19.991,55 (Dezenove Mil Nove-
centos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Cinco 
Centavos).
Contrato n° 341/2020-PMA.
Contratada: FABIO TEIXEIRA ESTEVES
Valor Global: R$ 19.987,65 (Dezenove Mil Nove-
centos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Cinco 
Centavos).
Contrato n° 342/2020-PMA.
Contratada: LAUDILENE ALVES PIMENTA
Valor Global: R$ 11.008,50 (Onze Mil e Oito Reais 
e Cinquenta Centavos).
Contrato n° 343/2020-PMA.
Contratada: ANGELA CLAUDIA ANDERSEN LUI-
ZETTI
Valor Global: R$ 18.332,25 (Dezoito Mil Trezentos e 
Trinta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos).
Contrato n° 344/2020-PMA.
Contratada: ISAURA APARECIDA DOS SANTOS
Valor Global: R$ 12.393,96 (Doze Mil Trezentos e 
Noventa e Três Reais e Noventa e Seis Centavos).
Contrato n° 345/2020-PMA.
Contratada: JOSE SOARES MARTINS
Valor Global: R$ 14.543,35 (Quatorze Mil Quinhentos 
e Quarenta e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos).
Contrato n° 346/2019-PMA.
Contratada: NILSON DE OLIVEIRA DACAL
Valor Global: R$ 13.995,15 (Treze Mil Novecentos e 
Noventa e Cinco Reais e Quinze Centavos).
Contrato n° 347/2020-PMA.
Contratada: EDILSON ALMEIDA PONTES
Valor Global: R$ 19.996,81 (Dezenove Mil Novecen-
tos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos).
Contrato n° 348/2020-PMA.
Contratada: PRICILA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 
PONTES
Valor Global: R$ 19.998,00 (Dezenove Mil Novecen-
tos e Noventa e Oito Reais).
Contrato n° 349/2020-PMA.
Contratada: PEDRO DE ALMEIDA FILHO
Valor Global: R$ 19.997,43 (Dezenove Mil Nove-
centos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Três 
Centavos).
Dotação Orçamentária: 
08.002.12.306.0015.2090. 3.3.90.30.00126
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses. 
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 CONTRATOS

Inexigibilidade n° 07/2020-PMA.

Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.

Objeto: Chamada Pública para aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreen-
dedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.

Contrato n° 350/2020-PMA.
Contratada: GIOVANI ARANTES SIQUEIRA
Valor Global: R$ 16.339,80 (Dezesseis Mil Trezentos 
e Trinta e Nove Reais e Oitenta Centavos).
Contrato n° 351/2020-PMA.
Contratada: JUCIMAR BIANCHIN
Valor Global: R$ 19.944,15 (Dezenove Mil Novecentos 
e Noventa e Quatro Reais e Quinze Centavos).
Contrato n° 352/2020-PMA.
Contratada: MARIA ROSA DA SILVA
Valor Global: R$ 11.290,90 (Onze Mil Duzentos e 
Noventa Reais e Noventa Centavos).
Contrato n° 353/2020-PMA.
Contratada: ELIAS ALMEIDA PONTES
Valor Global: R$ 19.999,98 (Dezenove Mil Novecentos 
e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos).
Contrato n° 354/2020-PMA.
Contratada: ELOIR ANTONIO RODRIGUES DE 
CAMPOS
Valor Global: R$ 9.478,08 (Nove Mil Quatrocentos e 
Setenta e Oito Reais e Oito Centavos).

Dotação Orçamentária: 
08.002.12.306.0015.2090. 3.3.90.30.00126
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses. 
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
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Despacho da Prefeita Municipal.

De 19/10/2020.

Homologando e Adjudicando o procedimento licitatório 
realizado na modalidade de Inexigibilidade n° 07/2020, 
ao(s) fornecedore(s):

Fornecedores
Valor (R$)

Adelino Trautenmuller 
R$ 19.985,45

Adriana da Silva Cruz
R$ 17.648,66

Carlos Alves de Mira 
R$ 19.990,00

Lincon R. Kiuteka do Nascimento 
R$ 19.991,55

Fabio Teixeira Esteves 
R$ 19.987,65

Laudilene Alves Pimenta
R$ 11.008,50

Angela Claudia Andersen Luizetti
R$ 18.332,25

Isaura Aparecida dos Santos
R$ 12.393,96

José Soares Martins 
R$ 14.543,35

Nilson de Oliveira Dacal 
R$ 13.995,15

Edilson Almeida Pontes 
R$ 19.996,81

Pricila Conceição dos Santos Pontes
R$ 19.998,00

Pedro de Almeida Filho 
R$ 19.997,43

Giovani Arantes Siqueira
R$ 16.339,80

Jucimar Bianchin
R$ 19.944,15

Maria Rosa da Silva
R$ 11.290,90

Elias Almeida Pontes
R$ 19.999,98

Eloir Antonio Rodrigues de Campos
R$ 9.478,80

Objeto: Chamada Pública para aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreen-
dedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.

Nerilda Aparecida Penna
Prefeita Municipal

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 22/10/2020

Homologando e Adjudicando o procedimento licita-
tório realizado na modalidade de Pregão Eletrônico 
n° 64/2020, as empresas:

Empresa
Valor (R$)

GONZALES & BRONOSKI LTDA - ME
 R$ 427.000,00 

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais 
contratação de pessoa jurídica especializada para 
transporte intermunicipal de pacientes, visando 
atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde.

MARCIO DE CARVALHO MARTINS
PRESIDENTE DO FMS
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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 DE RATIFICAÇÃO
Ratifico o Processo de Inexigibilidade sob o nº 
07/2020, para Chamada Pública para aquisição 
de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e 
do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao 
atendimento do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar/PNAE, a favor dos fornecedores abaixo, e 
conforme proposta nos autos, em conformidade com 
o Artigo 25 da Lei nº 8.666/93.

Produtores Valor R$
Adelino Trautenmuller R$ 19.985,45
Adriana da Silva Cruz R$ 17.648,66
Carlos Alves de Mira R$ 19.990,00
Lincon R. Kiuteka do Nascimento R$ 19.991,55
Fabio Teixeira Esteves R$ 19.987,65
Laudilene Alves Pimenta R$ 11.008,50
Angela Claudia Andersen Luizetti R$ 18.332,25
Isaura Aparecida dos Santos R$ 12.393,96
José Soares Martins R$ 14.543,35
Nilson de Oliveira Dacal R$ 13.995,15
Edilson Almeida Pontes R$ 19.996,81
Pricila Conceição dos Santos PontesR$ 19.998,00
Pedro de Almeida Filho R$ 19.997,43
Giovani Arantes Siqueira R$ 16.339,80
Jucimar Bianchin R$ 19.944,15
Maria Rosa da Silva R$ 11.290,90
Elias Almeida Pontes R$ 19.999,98
Eloir Antonio Rodrigues de Campos R$ 9.478,80
Arapoti, em 19 de Outubro de 2020.

Nerilda Aparecida Penna
Prefeita Municipal

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

EXTRATO
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO

Edital de Pregão Eletrônico nº 64/2020.
Processo nº 126/2020
A Pregoeira comunica aos interessados na execução 
do objeto do Edital supramencionado, que após a 
análise e verificação das propostas de preços e da 
documentação de habilitação, decidiu classificar e 
habilitar as seguintes proponentes:
Nº
Empresa
Valor

1
GONZALES & BRONOSKI LTDA - ME
 R$ 427.000,00

Arapoti, em 09 de Outubro de 2020.
Ana Aline Santos Mendes
Pregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI – PR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 – CNPJ: 
12.601.793/0001-83

EXTRATO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Despacho da Prefeita Municipal e da Secretária Mun. 
de Assistência Social;
De 26/10/2020

Homologando e Adjudicando o procedimento licita-
tório realizado na modalidade de Pregão Eletrônico 
n° 56/2020, a empresa:

Empresa
Valor (R$)

CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME
7.000,00

Objeto: Registro de preços para aquisição de CORTI-
NAS PERSIANAS, visando atender as necessidades 
do Fundo Municipal de Assistência Social.

NERILDA APARECIDA PENNA
Prefeita Municipal
FABIANA KLUPPEL LISBOA
Presidente do FMAS 

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

ATA DE LICITAÇÃO DESERTA
CONCORRÊNCIA 1/2018

Aos dezenove (19) dias do mês de outubro (10) do ano 
de dois mil e vinte (2020), às nove horas (09h00min), 
no Centro Administrativo Municipal Elvira Possatto 
Novochadlo, na sala de licitações, situada na Rua 
Ondina Bueno de Siqueira, nº 180, bairro Centro 
Cívico, Térreo, 1º andar, Arapoti, Paraná, reuniu-se 
a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - 
CPL da Prefeitura Municipal de Arapoti, instituída 
pelo Decreto Municipal nº 5.576, de 20/03/2020, 
sob a presidência do Senhor IDINEU ANTONIO DA 
SILVA, tendo comparecido os seguintes membros: 
LUCIANO AGUIAR ROCHA e LUANA LORDELOS 
FERNANDES, para ato de encerramento da sessão 
pública, referente a Concorrência Pública nº 1/2018, 
do Processo Licitatório nº 113/2017, destinada à 
permissão de uso de espaço físico da Prefeitura Mu-
nicipal de Arapoti, no Terminal Rodoviário Municipal, 
sito a Avenida Avelino Antonio Vieira, nº 353, bairro 
Centro, neste Município, a empresas especializadas 
em Lojas e Demais Segmentos Relacionados (Afins). 
Aberta a sessão pública pelo Senhor Presidente da 
CPL, ficou constatada o não comparecimento de 
interessados em participar da presente licitação, ca-
racterizando desta forma, nos termos da Lei Federal 
nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, uma LICI-
TAÇÃO DESERTA, isto é, não houve apresentação 
de proposta a presente licitação, mesmo levando 
em consideração a efetiva e ampla publicação do 

AVISO LICITATÓRIO, no Diário Oficial Eletrônico do 
Município de Arapoti – DOE da edição nº 689, do dia 
16/09/2020 (fl. 421), no Diário Oficial Impresso do 
Município de Arapoti – DOM (Jornal Folha Extra), da 
edição nº 2389, do dia 17/09/2020 (fls. 423/424), no 
Diário Oficial do Estado – DIOE, da edição nº 10770, 
do dia 17/09/2020 (fls. 426/427), no Mural de Licitações 
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (www.
tce.pr.gov.br), do dia 16/09/2020 (fl. 429), disponibi-
lizado no Portal de Transparência no Sitio Oficial do 
Município (www.arapoti.pr.gov.br – Links Licitações), 
do dia 16/09/2020 (fl. 431/433), e no Quadro de Aviso 
de Licitações no Centro Administrativo Municipal Elvira 
Possatto Novochadlo.
Na oportunidade, o presidente juntamente como os 
demais membros da CPL, decidiram por comunicar 
a secretaria interessada que é a sexta vez que é 
remarcada a licitação e constata o lote 03 deserto.
Diante disto, a Comissão de Licitação declara en-
cerrada a sessão, da qual para constar, lavrou-se a 
presente Ata, que será assinada pelo Presidente e 
Membros da CPL.
IDINEU ANTONIO DA SILVA - Presidente da CPL
LUCIANO AGUIAR ROCHA - Membro da CPL
LUANA LORDELOS - Membro da CPL

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 ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO

Ordem de Serviço n° 6/2020.
Contrato n° 355/2020.
Tomada de Preços n° 8/2020.
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.
Contratada: TFI Engenharia Ltda.
Objetivo: Contratação de empresa especializa para 
execução de obras de reforma e ampliação da Unidade 
Básica de Saúde - UBS do Jardim Ceres, com forneci-
mento de material e mão de obra, conforme Contrato 
de Financiamento FINISA sob o nº 0525971-71.
Valor Global: R$ 514.559,27 (quinhentos e quatorze 
mil quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e 
sete centavos).
Prazo de Execução: 150 (cento e cinquenta) dias, 
contados a partir da data da ordem de início de serviço.
Data Ordem de Serviço: 26/10/2020
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PINHALÃO

JUNDIAÍ DO SULJABOTI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020
O Município de Jundiaí do Sul, Estado Paraná, torna público que fará realizar 
as 10h01, do dia 10 de novembro de 2020, na sede da Prefeitura Municipal 
de Jundiaí do Sul, à Rua 03 de maio, nº 01, Centro, na sede da Prefeitura 

Municipal de Jundiaí do Sul - PR, licitação na modalidade de PREGÃO PRE-
SENCIAL, tipo menor preço, em regime de menor preço por lote, a preços 

fixo e sem reajuste, objetivando à Aquisição e Instalação de Parque Infantil no 
Município de Jundiaí do Sul/PR, conforme detalhado no Convênio firmado entre 

o Município de Jundiaí do Sul e o Governo Federal, através do Ministério da 
Cidadania, representado pela Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer 

e Inclusão Social, através da Plataforma + Brasil sob o nº 897816/2020, no 
plano de Trabalho e Termo de Referência para instalação no centro de Eventos 
na Cidade de Jundiaí do Sul-PR, constantes do Memorial Descritivo (ANEXO 
I) deste Edital. As despesas oriundas da presente aquisição correrão à conta 
dos recursos financeiros proveniente do Orçamento do Município, conforme 

Lei Orçamentária nº. 547 de 13 de dezembro de 2019, que será regida pela Lei 
Federal nº 10.520, de 07 de dezembro de 2016, Decreto Municipal nº. 07/2006, 
de 09 de maio de 2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações 

posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie por conta de 
recurso financeiro Federal, próprios específicos consignados no orçamento da 
Prefeitura Municipal de Jundiaí do Sul outras providências e pela Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. A documentação completa deste 

Edital poderá ser retirada no município, na Divisão de Compras e Licitação, sito 
Praça Pio X, nº. 260, Centro, Jundiaí do Sul – PR, em horário de expediente 

da Prefeitura, sendo das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, ou solicitada 
por intermédio de E-mail: pmjundiaicompras@yahoo.com.br, via Fone/fax: (43) 

3626-1490, encontrando-se disponível também no sítio oficial do município: 
http://www.jundiaidosul.pr.gov.br. A empresa interessada a participação na lici-
tação deverá apresentar o recibo de entrega/retirada do edital, que poderá ser 
remetido à Comissão Permanente de Licitações por meio de fax ou por E-mail 

no número e endereço eletrônico supracitados, para eventuais informações aos 
interessados. Para o recebimento dos envelopes: “DOCUMENTAÇÃO DE HA-
BILITAÇÃO, PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO”, 
fica determinado até o dia 10 de novembro de 2020, das 08h00 às 09h00, os 

quais deverão ser entregues na seção de protocolo desta Prefeitura Municipal, 
iniciando-se o julgamento às 10h01 do mesmo dia. A proposta em mídia digital 
(CD, DVD, PEN DRIVE OU VIA E-MAIL), deverá ser entregue no dia da abertu-

ra do certame.  
Jundiaí do Sul - PR, 22 de outubro de 2020.

Walderlei Leme Fernandes
Pregoeiro

EDITAL N0 56/2020
PREGÃO ELETRÔNICO
Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC N°123/2006 ale-
trada pela LC N° 147/2014)
COMBATE, PREVENÇÃO E ATENDIMENTO DIRETO 
AO COVID-19 (Lei nº 13.979/20)
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 10/11/2020, propostas para:
 Objeto da Licitação:
Aquisição de materiais diversos para atendimento 
emergencial destinados à Secretaria Municipal de 
Saúde - Combate, Prevenção e Atendimento direto 
ao COVID-19, conforme especificações constantes 
no edital.
Critério de Julgamento – Menor Preço POR ITEM.
O recebimento será exclusivamente por meio de 
sistema 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, 22 de outubro de 2020.
Raíssa Pimentel Vilas Boas
       Pregoeira

EDITAL N0 57/2020
PREGÃO ELETRÔNICO
REGISTRO DE PREÇOS
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 11/11/2020, propostas para:
 Objeto da Licitação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita 
junto a Farmácia Básica do município e medicamentos 
emergenciais/esporádicos, destinados à Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme especificações cons-
tantes no edital.
Critério de Julgamento – Menor Preço POR ITEM.
O recebimento será exclusivamente por meio de sistema 

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, 26 de outubro de 2020.
Raíssa Pimentel Vilas Boas
       Pregoeira

REVOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais:
RESOLVE:
Revogar a licitação na modalidade Tomada de Preços 
n° 04/2020, que tinha por objeto a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de 
configuração de aparelho Mikrotik modelo CCR 1009 
7G-1C-1S+ e suporte técnico mensal, visto que há 
extrema urgência na contratação do referido objeto, 
bem como a possibilidade de realizar a contratação 
dos serviços supramencionados com fulcro no artigo 
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 01/2020 - Contrato Nº: 48/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: CAMILA DE OLIVEIRA CARNASCIALI 
- CLINICA
ODONTOLOGICA
Valor............: 22.560,00 (vinte e dois mil quinhentos 

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° 24/2020 
a favor do proponente: 
1) NOLIVEL VEICULOS, PECAS E SERVICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 06.221.180/0001-18, da 
cidade de OURINHOS/SP, vencendo todos os itens, 
perfazendo o valor total de R$ 4.760,87 (quatro mil e 
setecentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos).
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
Em 22 de outubro de 2020.
SERGIO INÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

24, inciso II, da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
Em 26 de outubro de 2020.
Sergio Inácio Rodrigues
Prefeito Municipal

e sessenta reais)
Vigência.......: Início: 23/10/2020 Término: 23/04/2021
Licitação......: Tomada de Preço p/ Compras e Serviços 
Nº.: 2/2020
Recursos.....: Dotação: 2.021.3.3.90.39.00.00.00.00 
(150)
Objeto..........: Fica prorrogado o prazo de vigência do 
presente contrato,
passando de 23 de outubro de 2020 para 23 de abril 
de 2021, ficando
então alterada a cláusula segunda do referido contrato.
Diante da prorrogação do prazo contratual, acresce-se 
o valor de R$
22.560,00 (vinte e dois mil, quinhentos e sessenta reais) 
referente a 06
(seis) meses de prestação de serviços.
Pinhalão, 22 de Outubro de 2020
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HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais 
e tendo em vista o parecer da Consultoria Jurídica
RESOLVE:
Homologar a Dispensa de Licitação n° 38/2020 a 
favor do proponente: 
1) DOUGLAS MATIAS DA SILVA – ME, inscrita 
no CNPJ sob n° 12.464.964/0001-70, da cidade de 
FERNANDES PINHEIRO/PR, vencendo todos os 
itens, perfazendo o valor total de R$ 4.500,00 (quatro 
mil e quinhentos reais). 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
Em 26 de outubro de 2020.
SERGIO INÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal
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Termo de Colaboração nº 08/2020 - Processo Administrativo nº 
110/2020 - Inexigibilidade de Licitação nº 018/2020 - 
Gestor: Fundo Municipal De Assistência Social Do Município 
De Wenceslau Braz – Paraná, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ/MF nº 13.612.526/0001-74. Objeto: 
“celebração de termo de colaboração referente ao repasse 
será realizado pelo município de Wenceslau Braz/PR, ao 
Asilo São Vicente de Paulo, o qual terá a incumbência de 
atender aos idosos em situação de vulnerabilidade, para o 
auxílio na aquisição de gêneros alimentícios e fraldas 
geriátricas”. Vigência: 12 (doze) meses, ou seja, de 27 de 
outubro de 2020 à 26 de outubro de 2021. Contrato nº 
041/2020 - Asilo São Vicente de Paulo – CNPJ: 
78.600.939/0001-84. Valor total: R$ 144.000,00 (cento e 
quarenta e quarenta mil reais). Wenceslau Braz - PR, 26 de 
outubro de 2020. Josiane de Lima - Secretária Municipal 
de Assistência Social 

 

WENCESLAU BRAZ

ARAPOTI

ARAPOTI

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

EXTRATO 
11º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 114/2017-FMS.
Inexigibilidade n°: 05/2017-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: JR CARNEIRO – CLÍNICA MÉDICA 
EIRELI ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção dos prazos de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 114/2017-FMS, 
estendendo-se até 02/10/2020, com base no inciso 
II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do contrato original a que se refere 
o presente Termo Aditivo. 
Data da Assinatura: 17/09/2020.

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
1º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 133/2020.
Tomada de preços n°: 002/2020.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: PAVILUZZO PAVIMENTAÇÃO - EIRELI.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objetivo 
o ACRÉSCIMO de 3,909297% do valor global do 
CONTRATO sob o nº 133/2020, passando o valor 
de R$ 1.000.200,00 (um milhão e duzentos reais) 
para R$ 1.039.300,79 (um milhão, trinta e nove mil 
e trezentos reais e setenta e nove centavos), após 
o acréscimo correspondente a R$ 39.100,79 (trinta 
e nove mil e cem reais e setenta e nove centavos).
Do fundamento legal: O presente termo aditivo 
decorre de autorização da autoridade competente 
da contratante e encontra amparo legal artigo 65, 
alínea “b” do inciso I, c/c o § 1º, da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 

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

EXTRATO
1º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 241/2020.
Dispensa n°: 36/2020.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: DEUSDEDITH SPINOLA DE CASTRO 
FILHO.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto 
a PRORROGAÇÃO dos prazos de EXECUÇÃO 
e VIGÊNCIA do Contrato sob o nº 241/2020, por 
mais 60 (sessenta) dias, de 19/09/2020 até a data 
de 17/11/2020.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as Partes conforme originalmente 
pactuadas.
Data da Assinatura: 18/09/2020.

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
1º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 292/2019.
Tomada de Preços n°: 09/2019.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: C. S. VIDAL - T. BORBA - EPP.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto 
a PRORROGAÇÃO dos prazos de EXECUÇÃO e 
VIGÊNCIA do contrato sob o nº 292/2019.
Da Execução: Fica prorrogado o prazo de EXECU-
ÇÃO do contrato sob o nº 292/2019 por mais 90 (no-
venta) dias, de 27/09/2020 até a data de 25/12/2020.
Da Vigência: Fica prorrogado o prazo de VIGÊNCIA 
do contrato sob o nº 292/2019 por mais 90 (noventa) 
dias, de 24/02/2020 até a data de 24/05/2021.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste termo aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as partes conforme originalmente 
pactuadas.
Data da Assinatura: 25/09/2020.

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

EXTRATO 
1º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 251/2019-FMS.

não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as partes conforme originalmente 
pactuadas.
Data da Assinatura: 22/09/2020.

Pregão n°: 47/2018-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: LAUNE SOLUCOES LTDA.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a 
PRORROGAÇÃO dos prazos de EXECUÇÃO e VI-
GÊNCIA do Contrato sob o nº 251/2019, por mais 12 
(doze) meses, de 05/09/2020 até a data de 05/09/2021.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as Partes conforme originalmente 
pactuadas.
Data da Assinatura: 04/09/2020.

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

EXTRATO 
1º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 254/2019-FMS.
Inexigibilidade n°: 11/2019-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: MARCOS OSIRES NUNES.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto 
a PRORROGAÇÃO dos prazos de EXECUÇÃO 
e VIGÊNCIA do Contrato sob o nº 254/2019, por 
mais 12 (doze) meses, de 20/09/2020 até a data de 
20/09/2021.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as Partes conforme originalmente 
pactuadas.
Data da Assinatura: 18/09/2020.

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

EXTRATO 
2º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 139/2020-FMS.
Inexigibilidade n°: 05/2017-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: KENNYA H. DE CARVALHO – SERVI-
ÇOS MEDICOS LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção dos prazos de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 139/2020-FMS, por 
mais 60 (sessenta) dias, iniciando-se em 22/09/2020, 
estendendo-se até 20/11/2020, com base no inciso 
II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do contrato original a que se refere 
o presente Termo Aditivo. 
Data da Assinatura: 18/09/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
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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
3º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 282/2019.
Tomada de preços n°: 006/2019.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: ELISETE DE MELLO COSTA & CIA LTDA.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto 
a PRORROGAÇÃO dos prazos de EXECUÇÃO e 
VIGÊNCIA do contrato sob o nº 282/2019.
Da execução: Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO 
do contrato sob o nº 282/2019 por mais 60 (sessenta) 
dias, de 03/09/2020 até a data de 01/11/2020.
Da vigência: Fica prorrogado o prazo de VIGÊNCIA 
do contrato sob o nº 282/2019 por mais 60 (sessenta) 
dias, de 03/10/2020 até a data de 01/12/2020.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as partes conforme originalmente 
pactuadas.
Data da Assinatura: 01/09/2020.

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
3º TERMO ADITIVO
Contrato n°: 99/2019.
Pregão n°: 72/2018.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: J. C. DE OLIVEIRA & CIA S/S LTDA.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto 
a PRORROGAÇÃO dos prazos de EXECUÇÃO e 
VIGÊNCIA do Contrato sob o nº 99/2019, por mais 
60 (sessenta) dias, de 18/09/2020 até a data de 
16/11/2020.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste termo aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as partes conforme originalmente 
pactuadas.
Data da Assinatura: 17/09/2020.

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

EXTRATO 
3º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 266/2019-FMS.
Inexigibilidade n°: 04/2019-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: SARGI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA 
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção dos prazos de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 266/2019-FMS, por 
mais 60 (sessenta) dias, iniciando-se em 10/09/2020, 
estendendo-se até 08/11/2020, com base no inciso II, 
art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas não es-
pecificamente modificadas pelas alterações decorrentes 
deste Termo Aditivo permanecem em vigor e obrigando 
as partes conforme originalmente pactuadas. 
Data de assinatura: 09/09/2020.

RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 
12.601.793/001-83

EXTRATO 
2º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 140/2020-FMS.
Inexigibilidade n°: 05/2017-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: TORTATO, MOROSINI E MISSIMA SER-
VIÇOS MEDICOS LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção dos prazos de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 140/2020-FMS, por 
mais 60 (sessenta) dias, iniciando-se em 24/09/2020, 
estendendo-se até 22/11/2020, com base no inciso 
II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do contrato original a que se refere o 
presente Termo Aditivo. 
Data da Assinatura: 18/09/2020.

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
4º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 282/2019.
Tomada de preços n°: 006/2019.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: ELISETE DE MELLO COSTA & CIA LTDA.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objetivo o 
ACRÉSCIMO de aproximadamente 16,05% do valor 
global do CONTRATO sob o nº 282/2019, passando 
o valor de R$ 187.233,81 (cento e oitenta e sete mil, 
duzentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos) 
para R$ 217.127,31 (duzentos e dezessete mil, cento e 
vinte e sete reais e trinta e um centavos), após o acrés-
cimo correspondente a R$ 29.893,50 (vinte e nove mil, 
oitocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos).
Do fundamento legal: O presente termo aditivo decorre 
de autorização da autoridade competente da contra-
tante e encontra amparo legal artigo 65, § 1º, da Lei 
nº 8.666/93, bem como na Cláusula Décima Quinta do 
referido contrato.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas não es-
pecificamente modificadas pelas alterações decorrentes 
deste Termo Aditivo permanecem em vigor e obrigando 
as partes conforme originalmente pactuadas.
Data da Assinatura: 02/09/2020.

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

EXTRATO 
4º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 199/2018-FMS.

Pregão n°: 33/2018-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: EMERSON DE PAULA PETRINI ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorro-
gação dos prazos de execução e vigência do CON-
TRATO sob o n° 199/2018-FMS por mais 6 (seis) 
meses, iniciando-se em 03/10/2020, estendendo-se 
até 03/04/2021, com base no inciso II, art. 57 da Lei 
nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do Contrato Original a que se refere 
o presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 17/09/2020.

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

EXTRATO 
5º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 283/2019-PMA.
Tomada de Preços n°: 07/2019-PMA.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: C. G. DOS SANTOS & SANTOS INDÚS-
TRIA DA CONSTRUÇAO CIVIL LTDA.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto 
a PRORROGAÇÃO dos prazos de EXECUÇÃO e 
VIGÊNCIA do contrato sob o nº 283/2019.
Da execução: Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO 
do contrato sob o nº 283/2019 por mais 60 (sessenta) 
dias, de 07/09/2020 até a data de 05/11/2020.
Da vigência: Fica prorrogado o prazo de VIGÊNCIA 
do contrato sob o nº 283/2019 por mais 60 (sessenta) 
dias, de 07/10/2020 até a data de 05/12/2020.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste termo aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as partes conforme originalmente 
pactuadas.
Data da assinatura: 04/09/2020.

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
5º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 271/2019.
Tomada de Preços n°: 09/2018.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: J. C. DE OLIVEIRA & CIA S/S LTDA.
Objeto: O presente termo tem por objeto a PRORRO-
GAÇÃO do prazo de VIGÊNCIA do CONTRATO sob o 
n° 271/2019, assinado entre as partes em 25/10/2019.
Da Vigência: Fica prorrogado o prazo de vigência do 
contrato nº 271/2019 por mais 30 (trinta) dias, inician-
do-se em 19/09/2020 e findando-se em 18/10/2020.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste termo aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as partes conforme originalmente 
pactuadas.
Data da assinatura: 18/09/2020.
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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
5º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 30/2019.
Tomada da Preços n°: 07/2018.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: J. C. DE OLIVEIRA & CIA S/S LTDA.
Objeto: O presente termo tem por objeto a PRORRO-
GAÇÃO do prazo de VIGÊNCIA do CONTRATO sob o 
n° 30/2019, assinado entre as partes em 21/02/2019.
Da Vigência: Fica prorrogado o prazo de vigência do 
contrato nº 30/2019 por mais 30 (trinta) dias, inician-
do-se em 03/10/2020 e findando-se em 01/11/2020.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste termo aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as partes conforme originalmente 
pactuadas.
Data da Assinatura: 23/09/2020.

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

EXTRATO 
5º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 146/2019-FMS.
Inexigibilidade n°: 05/2017-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: CARLOS EDUARDO DA SILVA SEABRA 
& CIA S/S LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção dos prazos de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 146/2019-FMS, por 
mais 4 (quatro) meses, iniciando-se em 09/09/2020, 
estendendo-se até 09/01/2021, com base no inciso 
II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do Termo de Credenciamento original 
a que se refere o presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 08/09/2020.

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

AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO

O Município de Arapoti/PR torna público o cancela-
mento da publicação do Extrato de Homologação 
e Adjudicação, do Pregão Eletrônico nº 16/2020, 
publicado no Diário Oficial do Município de Arapoti, 
no dia 15/10/2020, na página 03 edição de nº 709, 
tendo em vista a ausência de autorização de homo-
logação para o Convênio nº 26.23.2017.0222 - da 
Paraná Cidade.
Arapoti, 26 de outubro de 2020.

SALTO DO ITARARÉ

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
010/2020 – Pregão Presencial nº 011/2020
Contratante: Município de Salto do Itararé/PR
Contratada: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOS-
PITALAR LTDA;
CNPJ: 00.802.002/0001-02;
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ÚNICO PARA 
SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, descritos no 
Anexo I do Edital PP nº 011/2020.
Valor: R$ 39.499,10 (trinta e nove mil quatrocentos e 
noventa e nove reais e dez centavos).
Vigência: 04/06/2021.
Data de Assinatura: 04/06/2020.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
011/2020 – Pregão Presencial nº 011/2020
Contratante: Município de Salto do Itararé/PR
Contratada: R. MARTINS – PAPELARIA;
CNPJ: 32.805.736/0001-23;
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ÚNICO PARA 
SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, descritos no 
Anexo I do Edital PP nº 011/2020.
Valor: R$ 15.579,00 (quinze mil quinhentos e setenta 
e nove reais).
Vigência: 04/06/2021.
Data de Assinatura: 04/06/2020.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
012/2020 – Pregão Presencial nº 012/2020
Contratante: Município de Salto do Itararé/PR
Contratada: EDER HENRIQUE MENDES ME;
CNPJ: 12.700.534/0001-00;
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUI-
SIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA 
PISTA DE CAMINHADA NO ESTADIO BEIRA RIO, 
descritos no Anexo I do Edital PP nº 012/2020.
Valor: R$ 69.851,02 (sessenta e nove mil oitocentos 
e cinquenta e um reais e dois centavos).
Vigência: 04/06/2021.
Data de Assinatura: 04/06/2020.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
013/2020 – Pregão Presencial nº 014/2020
Contratante: Município de Salto do Itararé/PR
Contratada: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE 
MOVEIS LTDA ME;
CNPJ: 14.643.102/0001-30;
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUI-
SIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO GIRATORIA 
PRETA, descritos no Anexo I do Edital PP nº 014/2020.
Valor: R$ 13.580,00 (treze mil quinhentos e oitenta 
reais).
Vigência: 10/06/2021.
Data de Assinatura: 10/06/2020.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
014/2020 – Pregão Presencial nº 015/2020
Contratante: Município de Salto do Itararé/PR
Contratada: JOANICLAY VITOR MENGUE 
35815326895;
CNPJ: 22.099.132/0001-55;
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE TONER PARA OS SETORES DA 
MUNCIPALIDADE, descritos no Anexo I do Edital PP 
nº 015/2020.
Valor: R$ 17.718,00 (dezessete mil setecentos e 
dezoito reais).
Vigência: 10/06/2021.
Data de Assinatura: 11/06/2020.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
015/2020 – Pregão Presencial nº 015/2020
Contratante: Município de Salto do Itararé/PR
Contratada: INT - SOLUCOES PARA RECICLAGEM 
LTDA;
CNPJ: 07.703.592/0001-57;
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE TONER PARA OS SETORES DA 
MUNCIPALIDADE, descritos no Anexo I do Edital 
PP nº 015/2020.
Valor: R$ 24.072,00 (vinte e quatro mil setenta e 
dois reais).
Vigência: 10/06/2021.
Data de Assinatura: 11/06/2020.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
016/2020 – Pregão Presencial nº 015/2020
Contratante: Município de Salto do Itararé/PR
Contratada: R RIBEIRO DE SOUZA COMERCIO;
CNPJ: 31.509.265/0001-43;
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE TONER PARA OS SETORES DA 
MUNCIPALIDADE, descritos no Anexo I do Edital PP 
nº 015/2020.
Valor: R$ 18.474,00 (dezoito mil quatrocentos e setenta 
e quatro reais).
Vigência: 10/06/2021.
Data de Assinatura: 11/06/2020.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
017/2020 – Pregão Presencial nº 015/2020
Contratante: Município de Salto do Itararé/PR
Contratada: FERNANDA RIBEIRO PEREIRA 
09813181931;
CNPJ: 33.880.068/0001-61;
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE TONER PARA OS SETORES DA 
MUNCIPALIDADE, descritos no Anexo I do Edital 
PP nº 015/2020.
Valor: R$ 31.018,00 (trinta e um mil e dezoito reais).
Vigência: 10/06/2021.
Data de Assinatura: 11/06/2020.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
008/2020 – Pregão Presencial nº 011/2020
Contratante: Município de Salto do Itararé/PR
Contratada: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA 
LTDA – ME
CNPJ: 84.972.926/0001-39
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ÚNICO PARA 
SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, descritos no 
Anexo I do Edital PP nº 011/2020.
Valor: R$ 81.494,70 (oitenta e um quatrocentos e 
noventa e quatro reais e setenta centavos).
Vigência: 04/06/2021.
Data de Assinatura: 04/06/2020.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
009/2020 – Pregão Presencial nº 011/2020
Contratante: Município de Salto do Itararé/PR
Contratada: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDI-
CAMENTOS E CORRELATOS;
CNPJ: 23.121.920/0001-63;
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ÚNICO PARA 
SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, descritos no 
Anexo I do Edital PP nº 011/2020.
Valor: R$ 47.724,74 (quarenta e sete mil setecentos e 
vinte e quatro reais setenta e quatro centavos).
Vigência: 04/06/2021.
Data de Assinatura: 04/06/2020.
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Ratinho Junior confirma colégios cívico-
militares em oito cidades do Norte Pioneiro

O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior 
confirmou nesta segunda-
-feira (26) a instalação de 
colégios cívico-militares 
em Cambará, Carlópolis, 
Ibaiti, Jacarezinho, Ribei-
rão Claro, Ribeirão do 
Pinhal, Santo Antônio da 
Platina e Siqueira Campos, 
em 2021. O programa que 
será implementado em 
215 colégios estaduais de 
117 municípios é o maior 

do País nessa modalidade.
“A rede estadual do ensino 
evoluiu todas as suas notas 
no Ideb de 2019, o que 
mostra que estamos no 
caminho certo. Para con-
quistar novos lugares esta-
mos apostando, também, 
em novas metodologias, 
alternativas e em progra-
mas como o dos colégios 
cívico-militares, que ofe-
recem mais condições de 
segurança e estabilidade 

de ensino em locais que 
sofrem com problemas his-
tóricos”, afirmou o gover-
nador Ratinho Junior.
O programa é voltado nesse 
primeiro momento para 
municípios com mais de 
dez mil habitantes. Os cri-
térios estabelecidos pela 
lei foram existência de ao 
menos duas escolas esta-
duais na área urbana, alto 
índice de vulnerabilidade 
social, baixos índices de 

fluxo e rendimento escolar 
e que não ofertem ensino 
noturno.
“É o maior projeto do País 
nessa área. Contamos com 
apoio da sociedade civil 
organizada, dos deputados, 
das lideranças do Estado. 
O Paraná avança a passos 
largos para ter a melhor 
educação do País”, comple-
tou Ratinho Junior.

A implantação dos 
colégios será de escolha 
livre da comunidade esco-
lar, por meio de consulta 
pública, já a partir de terça-
-feira (27). A pesquisa será 
em formato de referendo, 
cabendo à população dizer 
sim ou não ao modelo na 
escola em questão. Fazem 
parte da comunidade pro-
fessores, funcionários e 
pais de alunos matricula-
dos na instituição.
Para ter validade, mais 
de 50% das pessoas aptas 
devem participar da con-
sulta. Se uma comunidade 
escolar for formada por 500 
pessoas, é necessário um 
quórum de pelos menos 
251 pessoas, por exemplo. 
Para migrar ao modelo 
cívico-militar basta a acei-
tação de maioria simples 
dos votantes da escola, ou 
seja, 50% mais um voto. 
O resultado deve sair até 
quinta-feira (24).
“É um programa que prevê 
aumentar a integração 
entre professores, alunos 
e a comunidade escolar. 
Na verdade é um conjunto 
de ações. Ele prevê novas 
metodologias, atividades 
e complementa as estraté-
gias do Paraná de moder-
nizar a educação pública”, 
acrescentou o secretário 
estadual de Educação e do 
Esporte, Renato Feder.

[IMPLANTAÇÃO]

Essa nova modali-
dade de ensino funcionará 
com gestão compartilhada 
entre militares e civis em 
escolas do 6º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental e no 
Ensino Médio. As aulas 
continuarão sendo minis-
tradas por professores da 
rede estadual, enquanto os 
militares serão responsá-
veis pelas áreas de infraes-
trutura, patrimônio, finan-
ças, segurança, disciplina e 
atividades cívico-militares. 

Haverá um diretor-geral e 
um diretor-auxiliar civis, 
além de um diretor cívico-
-militar e de dois a quatro 
monitores militares, con-
forme o tamanho da escola.
A Secretaria da Educação 
e do Esporte vai editar os 
atos normativos necessá-
rios à operacionalização, à 
gestão e à implantação do 
programa; apoio técnico e 
financeiro às instituições; 
formação continuada aos 
profissionais da educação 

e da segurança pública que 
atuarão nos colégios cívico-
-militares; e elaboração da 
proposta pedagógica e dos 
regimentos internos.
Confira em quais colégios o 
programa será implemen-
tado no Norte Pioneiro: 
Cambará – Colégio Esta-
dual Angelina R. Vezozzo 
(482 matrículas); Carlópo-
lis – Escola Estadual Pro-
fessora Hercília de Paula 
e Silva (737 matrículas); 
Ibaiti – Colégio Estadual 

Julio Farah (284 matrícu-
las); Ibaiti – Colégio Esta-
dual Antonio M. Mello (901 
matrículas); Jacarezinho 
– Colégio Estadual José 
Pavan (318 matrículas); 
Jacarezinho – Colégio Esta-
dual Anésio de Almeida 
Leite (528 matrículas); 
Ribeirão Claro – Escola 
Estadual João da Rocha 
Chueiri (512 matrículas); 
Ribeirão do Pinhal – Escola 
Estadual Ruth M. Correa 
(554 matrículas); Santo 

Antônio da Platina – Colé-
gio Estadual Dona Mora-
lina Eleutério (313 matrí-
culas); Santo Antônio da 
Platina – Colégio Estadual 
Edith de Souza Prado de 
Oliveira (589 matrículas); 
Siqueira Campos – Colégio 
Estadual Professor Segis-
mundo A. Netto.

[COMO VAI FUNCIONAR]

Da Assessoria


