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2Cidades e

O Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná (TCE-PR) 
expediu medida cautelar 
que suspende a licitação 
do Município de Joaquim 
Távora (Norte Pioneiro) 
para a contratação de 
empresa para adequação 
e substituição de luminá-
rias por tecnologia LED, 
pelo valor máximo de R$ 
1.717.218,28. A medida foi 
tomada em razão 
de o município não 
ter se manifestado 
quanto às irregula-
ridades noticiadas 
em Representação 
da Lei nº 8.666/93 
(Lei de Licitações e 
Contratos), conforme 
certidão de decurso 
de prazo relativa ao 
despacho em que o 
conselheiro relator 
havia oportunizado o 
contraditório à admi-
nistração municipal.
A cautelar foi conce-
dida por despacho do con-
selheiro Fabio Camargo, 

em 6 de 
n o v e m -
bro, e homo-
logada na sessão 
ordinária nº 36/2020 
do Tribunal Pleno, reali-
zada por videoconferência 
nesta quarta-feira (11).
O TCE-PR acatou Repre-
sentação da Lei nº 8.666/93 
formulada pela empresa 
Avante Licitações em face 

da Tomada de Preços nº 
36/2020 da Prefeitura de Joa-

q u i m 
Távora, 

por meio 
da qual apontou 
indícios de irregu-
laridades em rela-
ção à sequência 
de alterações não 
justificadas e não emba-
sadas em normas vigentes 

do descritivo técnico 
do certame.
A representante afir-
mou que a Tomada de 
Preços nº 36/2020 tem o 
mesmo objeto de duas 
licitações lançadas 
anteriormente pelo 
município -
uma fracassada e a 
outra revogada -, mas 
com alterações técni-
cas em relação às lumi-
nárias de LED que não 
respeitam as normas 
da Companhia Para-
naense de Energia 

(Copel) e as disposições da 
Portaria nº 20 do Instituto 

Nacio-
nal de Metro-
logia, Qualidade e 
Tecnologia (Inme-
tro).

Segundo a represen-
tação, as alterações 

do fator de potência, 
da eficiência lumi-

nosa, da vida útil e da 
cor padrão das luminárias 
estão em desacordo com a 
legislação e diferem dos 
padrões do mercado, o que 
limita a competitividade do 
certame.
Ao receber a Represen-
tação da Lei nº 8.666/93, 
Camargo havia conside-
rado necessária a manifes-
tação do município quanto 
às irregularidades aponta-
das, antes do juízo cautelar 
e de admissibilidade do 
feito. Assim, concedera 
oportunidade prévia de 
contraditório à adminis-
tração municipal. Como o 
prefeito, Gelson Mansur 
Nassar, não prestou os 

escla-
recimentos 
requeridos pelo TCE-PR, 
o conselheiro presumiu 
como verdadeiras as ale-
gações da representante.
Finalmente, o relator 
determinou a intimação 
do município, para que 
comprove o cumprimento 
da medida liminar; e a 
abertura de novo prazo, 
de 15 dias, para que os 
responsáveis pela licita-
ção apresentem defesa em 
contraditório. Os efeitos 
da cautelar perduram até 
que seja tomada decisão 
de mérito no processo, a 
não ser que a liminar seja 
revogada antes disso.

Das Agências

Suspensa 
licitação para a 
instalação de 
luminárias 
de LED em 
Joaquim 
Távora

[TCE] Medida foi tomada 
em razão de o 

município não ter se 
manifestado quanto 

às irregularidades 
noticiadas em 

Representação da Lei 
nº 8.666/93

Como a prefeitura 
não prestou os 

esclarecimentos 
requeridos pelo TCE-PR, 
o conselheiro presumiu 

como verdadeiras 
as alegações da 
representante
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Traiano lamenta 
invasão de 
manifestantes na 
Assembleia em 
protesto contra PSS

[OCUPAÇÃO]

Da Redação

Um grupo de mani-
festantes invadiu parte 
do prédio da Assembleia 
Legislativa do Paraná na 
tarde desta quarta-feira 
(18) para protestar contra a 
contratação temporária de 
professores para rede esta-
dual de Ensino em regime 
PSS (Processo Seletivo Sim-
plificado). Após decisão da 
Justiça, o local começou a 
ser desocupado na manhã 
desta quinta-feira (19).
Após decisão liminar do 
juiz substituto Fábio Luiz 
Decoussau Machado que 
fixou multa diária de R$ 
30 mil reais em caso de 
descumprimento da ordem 
desocupação imediata do 
local, os manifestantes dei-
xaram o local de maneira 
pacifica. Porém, após dei-
xarem o prédio, o grupo 

seguiu em direção ao Palá-
cio do Iguaçu onde, até o 
fechamento desta edição, 
permaneciam mobilizados 
realizando uma greve de 
fome, conforme divulgou 
o APP-Sindicato. 
No momento da ocupação, 
os parlamentares estavam 
realizando uma sessão 
remota da Casa de Leis, a 
qual teve de ser suspensa 
devido ao ato. 
A ocupação foi um protesto 
contra o edital aberto pelo 
governo do estado para 
realizar a contratação de 
profissionais através do 
regime de Processo Sele-
tivo Simplificado (PSS). 
Com isso, o grupo requeria 
que os deputados pedissem 
a anulação do edital. 
Em nota, a Alep disse que 
lamenta a ocupação reali-

zada por cerca de 50 pessoas 
no prédio da instituição. 
A Casa ainda explicou 
que os deputados que se 
encontravam no local aten-
deram os manifestantes e 
ouviram suas revindica-
ções. Porém, foi explicado 
que o tema não compete a 
manifestação do plenário 
da Assembleia, visto que o 
mesmo é uma prerrogativa 
do governo do estado. 
O texto ainda reforça que 
o Poder Legislativo trata 
os manifestantes com res-
peito, mas realizou o pedido 
de reintegração de posse 
para manter a ordem no 
local, conforme reforçou o 
presidente da Casa Ademar 
Traiano. “Nós não vamos 
usar a força. Jamais. Mas a 
segurança da estrutura do 
prédio e dos servidores da 

Casa tem que ser mantida, 
por isso nós contamos com 
o apoio de policiais para dar 
essa segurança, mas não 
iremos afrontá-los”, disse 
o deputado.
Traiano ainda frisou que 
a pauta não faz parte das 
discussões a Assembleia e 
lamentou o ocorrido. “Não 
há uma pauta, não há tema 
nenhum sendo discutido 
aqui nesta Casa em relação 
ao que eles estão preten-
dendo. Havia aqui o apoio 
de praticamente todos os 
deputados, mas perderam. 
Quando você toma uma 
inciativa dessa natureza, 
de invasão, de agressão, 
de afronta, você perde o 
direito”, finalizou. 
Ainda nesta quarta-feira, 
o diretor geral da Secre-
taria de Estado da Edu-

cação, Glaucio Dias, e o 
Chefe da Casa Civil Guto 
Silva, e o líder do governo 
na Assembléia, deputado 
Hussein Bakri, receberam 
representantes da APP-
-Sindicato para discutir o 
assunto. 

Traiano lamentou o ocor-
rido e disse ser impor-
tante buscar uma solução 
sem o uso da força

Após deixarem a Assembleia, manifestes foram para frente do Palácio Iguaçu

O deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSB) 
cumprimentou a Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB) pelos 90 anos da enti-
dade completados nesta 
quarta-feira (18). “A OAB 

sempre cumpriu um papel 
muito importante na defesa 
da cidadania, da justiça, 
da democracia, do estado 
democrático de direito, 
nosso bastião na retomada 
democrática no país”, disse 

Romanelli, que é advogado 
inscrito na seccional para-
naense da ordem.
A OAB, segundo Roma-
nelli, é entidade mais res-
peitada da sociedade civil 
e tem a confiança de 66% 

dos brasileiros, conforme 
recente pesquisa e está na 
linha de frente na defesa 
da Constituição Cidadã e 
da ordem jurídica.
“Lembro da participação 
ativa da OAB no movi-

mento Diretas Já, do qual 
participei no Paraná em 
1984, e no apoio na elabo-
ração, formatação e até 
promulgação da Consti-
tuição de 1988”, completa 
Romanelli.

Deputado Romanelli cumprimenta OAB Pelos seus 90 Anos

No Paraná, a direto-
ria da OAB fará uma sole-
nidade com a presença do 
ministro Edson Fachin, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) como convidado de 
honra. O evento será trans-

mitido ao vivo pelo Youtube 
da ordem.
O evento prevê ainda men-
sagens de Alfredo Assis 
Gonçalves Neto, que presi-
diu a seccional paranaense 
da Ordem de 1995 a 1997; 

de Gilberto Giacóia, pro-
curador-geral de Justiça 
do Ministério Público do 
Paraná, e da advogada 
Edni Andrade, detentora 
da medalha Vieira Netto, 
a mais alta honraria con-

cedida pela OAB Paraná.
A maior parte dos parti-
cipantes acompanhará a 
cerimônia remotamente. 
Também tomarão parte 
da celebração autorida-
des dos tribunais para-

naenses, ex-presidentes 
da seccional, conselheiros 
seccionais e presidentes de 
subseções.

[TRANSMISSÃO]

Da Assessoria

[ANIVERSÁRIO]
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HOMESCHOOLING
O deputado federal Diego Garcia (Podemos) informou 
que a Câmara do Distrito Federal aprovou em primeiro 
turno a regulamentação do Homeschooling. “Agora a 
votação vai ao 2º turno. E esse é mais um passo dado para 
que as famílias tenham direito à educação domiciliar. 
No Paraná, Cascavel também já aprovou a modalidade 
de ensino, no âmbito Federal, nós apresentamos um 
requerimento de urgência para que a matéria seja 
votada o quanto antes”, disse Garcia.

ALERTA
O Secretário Estadual de Saúde, Beto Preto, alertou 
sobre o aumento de casos de covid-19 no Paraná. “Nessa 
última semana tivemos uma explosão no aumento 
de casos de covid-19. A doença tomou velocidade de 
contágio novamente. Hoje a nossa ocupação é pouco 
maior de 70%. O que mais nos preocupa no momento é 
a questão do distanciamento social, a conscientização 
das pessoas frente ao risco letal da doença”.

FAKE NEWS
O deputado federal Filipe Barros (PSL) afirma que 
enquanto membro da Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito (CPMI) das fake news tem enfrentado as 
mais as mais absurdas acusações. “Como não podia 
deixar de ser, as mirabolantes teorias da conspiração, 
incluindo a figura mítica do “gabinete do ódio”, nunca 
foram comprovadas, reforçando que aquela CPMI ser-
viria apenas para dar palanque político aos perdedores 
de 2018”, disse Barros.

DOSSIÊ
A Revista do Legislativo Paranaense lançou a chamada 
para publicação de artigos para o dossiê “Políticas 
públicas para as cidades”. “A publicação do dossiê 
tem relevância acadêmica e prática, pois permitirá, 
sobretudo, o compartilhamento de experiências de 
formulação e implementação de políticas públicas 
nas cidades. As soluções políticas para os problemas 
das cidades podem ser encontradas na experiência de 
gestores públicos, que criaram e implementaram polí-
ticas específicas em suas cidades”, afirma o professor 
Alexsandro Eugênio Pereira.

SEM RETORNO
Com a alta dos casos de infecção pelo novo coronaví-
rus no Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) 
divulgou uma nota  informando que está descartado o 
retorno das aulas presenciais, neste momento. “A agu-
dização de casos e óbitos é reflexo da maior circulação 
de pessoas, dos recentes feriados prolongados e também 
da campanha eleitoral, que motivou a elevação das 
ocorrências de coronavírus no Estado. A transmissão 
ainda é comunitária”, diz a nota.

Período de matrículas e 
rematrículas na rede municipal 

de Jaguariaíva começa dia 23

EDUCAÇÃO

A Secretaria Munici-
pal de Educação, Cultura e 
Esporte (SMECE) informa 
que a partir da próxima 
segunda-feira (23) terá 
início o período de matrí-
culas e rematrículas para o 
ano letivo de 2021, na rede 
municipal de ensino.
Entre os dias 23 de novem-
bro e 1º de dezembro aconte-
cerão as rematrículas para 
alunos já matriculados na 
rede municipal de ensino 
tanto nas escolas quanto 
nos Cemei’s. No mesmo 

período, serão feitas as 
matrículas para turmas de 
Infantil IV, cujos respon-
sáveis tenham realizado o 
pré-cadastro com intenção 
de matrícula.
Para os alunos matri-
culados regularmente 
em turmas de Infantil IV 
(Cemei’s) em 2020 e que 
ingressarão nas turmas 
de infantil V (escolas) em 
2021, as matrículas também 
acontecerão entre os dias 
23 de novembro e 1º de 
dezembro.A partir do dia 

02 de dezembro até o dia 09 
de dezembro serão realiza-
das matrículas, para todas 
as turmas, independente 
de pré-cadastro.Para a 
realização das matrículas 
e rematrículas os pais e/
ou responsáveis devem se 
dirigir nos períodos estipu-
lados acima, munidos dos 
documentos necessários, 
ao estabelecimento de 
ensino pretendido.

Das Agências

Para a realização das 
matrículas e rematrículas 
os seguintes documentos 
são obrigatórios para os 
pais ou responsáveis: Cópia 
da carteira de identidade 
– RG e CPF (Cadastro de 
Pessoa Física); Declaração 
de trabalho da empresa ou 
autônomo (somente para 
Cemei’s); Fatura da conces-

sionária de energia elétrica 
atualizada (máximo de 3 
meses). Estende-se essa 
necessidade às rematrí-
culas.
Já os documentos necessá-
rios para o aluno são: Cópia 
da certidão de nascimento; 
Cópia do RG e CPF do aluno 
(caso tenha); Declaração 
de vacina; Cópia do cartão 

do SUS; Cópia de laudo 
médico, caso o aluno seja 
portador de algum tipo de 
“deficiência”; Relatório 
pedagógico/neurológico de 
equipe multidisciplinar do 
aluno, quando oriundo de 
Escola Especial; Cópia de 
receita médica, caso faça 
uso contínuo de algum 
medicamento.

[DOCUMENTOS NECESSÁRIOS]
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Acidente aconteceu na PR-151 no trecho da 
rodovia que liga Jaguariaíva a Piraí do Sul

[TRÂNSITO]

Um acidente de trân-
sito registrado na tarde 
desta quarta-feira (18) 
envolvendo um automóvel 
da secretaria de Saúde de 
Quatigua deixou quatro 
pessoas feridas. 
De acordo com informações 
da secretaria, o automóvel 

retornava de Curitiba com 
pacientes que haviam via-
jado para realizar con-
sultas na capital quando, 
segundo o condutor do 
veículo, tentou desviar de 
uma carreta que realizava 
uma ultrapassagem for-
çada. Com isso, o motorista 

acabou perdendo o controle 
da direção e o Fiat/Mobi 
acabou capotando. 
O acidente aconteceu por 
volta das 14h30 no trecho da 
rodovia PR-151 que liga os 
municípios de Piraí do Sul 
a Jaguariaíva. Apesar do 
susto e da destruição do veí-

culo, felizmente as quatro 
pessoas foram socorridas 
com quadro de saúde está-
vel. Três pacientes foram 
encaminhados para rece-
ber atendimento médico no 
Pronto Socorro de Jagua-
riaíva e um para um hos-
pital de Ponta Grossa. 

Já o automóvel foi reco-
lhido pelas autoridades 
policiais e encaminhado 
para o pátido do Posto da 
Polícia Rodoviária Esta-
dual de Piraí do Sul. 

Da Redação

Da Redação

Carro da prefeitura de 
Quatiguá capota e deixa 

quatro pessoas feridas

O corpo de um homem 
que estava desaparecido 
em um rio de Ibaiti foi 
encontrado pelas equipes 
do Corpo de Bombeiros 
e Defesa Civil na manhã 
desta quarta-feira (18).
A vítima foi identificada 
como Valdinei de Lima, de 
46 anos. Ele estava nadando 
no Rio do Peixe quando 
acabou desaparecendo na 

tarde da terça-feira (17) 
após um mergulho. Equi-
pes da Defesa Civil de Ibaiti 
deram início as buscas e 
contaram com o apoio do 
Corpo de Bombeiros de 
Santo Antônio da Platina. 
O corpo foi localizado por 
volta das 9h00 pelo sargento 
Laertes e soldado David. 
Em fevereiro do ano pas-
sado, um homem de 37 

anos também perdeu a 
vida no mesmo rio em 
situação similar. Na oca-
sião, Augusto Amaral de 
Almeida estava nadando 
no Rio do Peixe com alguns 
amigos quando, após dar 
um mergulho, não retor-
nou a superfície e foi encon-
trado sem vida.

Bombeiros e Defesa Civil encontram corpo de 
homem que desapareceu em rio de Ibaiti

Da Redação

Um acidente de trân-
sito registrado na tarde 
desta quarta-feira (18)
deixou um casal de idosos 
ferido na BR-153 em Santo 
Antônio da Platina.
De acordo com as primei-
ras informações, o aci-
dente aconteceu no km 46 
da rodovia e envolveu um 
automóvel VW/Gol com 
placas de Guapirama e 
uma Ford/Ecosport com 

placas de Tomazina. O 
acidente teria acontecido 
após uma das rodas da 
Ecosport escapar e o veí-
culo ficar desgovernado. 
Com isso, o motorista do 
Gol que seguia no sentido 
contrário tentou desviar, 
mas acabou perdendo 
o controle da direção e 
capotou. 
Um casal de idosos que 
estava no Gol ficou ferido 

e recebeu os primeiros 
socorros das equipes de 
socorristas do Corpo de 
Bombeiros e da conces-
sionária que administra o 
trecho. Felizmente, apesar 
do susto os dois tiveram 
apenas escoriações leves. 
Já os ocupantes da Ecos-
port não tiveram ferimen-
tos e foram liberados. 

Veículo desgovernado causa 
acidente na BR-153

[SUSTO]
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BANCO 1

OAEP
RABUGENTA
DATESTAR

SEAOLARIA
MURROEL

BAROAAVAI
ALOGAFINS

FRENTISTA
SAARANTR

BITOAR
DECOTEDOC

A

TIESMOLA
DIANTEIRAS

CERCEDO
VANTAJOSOS

Opõe-se
ao "X", 
no jogo 
da velha

Classifi-
cação dos 
verbetes no
dicionário

Mal-hu-
morada;
ranzinza

Antigui-
dade

(abrev.) 

Funcio-
nário de
posto de
gasolina

Trabalho
final do

doutorado

"Bom Dia
& (?)",

programa
infantil

Fatos
impre-
vistos

As lan-
ternas da
frente do

carro

Significa 
"Nacional",
em INPE

Antecede
ao "E"

Mar, em
inglês

Vitamina
antigripal
Provei-
tosos

Deserto
africano
Abertura
na blusa

Donativo

Internet
(pop.)

Provar;
demonstrar
Claridade
matutina

Fábrica 
de tijolos

(?) Cardoso,
comediante

Produzir
som forte 
Campeão 4
vezes (red.)

Time catari-
nense (fut.)

Seme-
lhantes

Essa, em
espanhol

Água
congelada

Aqueles que fazem
reportagens

Escritora
de livros

Bahia
(sigla)

Suspender
as atividades
(?) chi chuan,
arte marcial

Parte
do cais
Vexame
(gíria)

Antes 
da hora
Formato
do anzol

Consoantes
de "tina"
Girado;
rodado

Ajusto o
instru-
mento

Soco

Variedade
de batata

Colarinho
(?) marra:

à força
(bras.)

3/esa — sea — tai. 6/decote. 9/paralisar.

Drones agora 
entregam testes 
de Covid Os cliente podem, em seguida, enviar 

a amostra para um laboratório

A rede de supermercados Walmart desenvolveu um 
novo sistema para entregar testes de coronavírus 
aos clientes usando drones

Globo cancela especial 
de fim de ano 2020 com 
Roberto Carlos

Alessandra Scatena revela que namorou 
Gugu quando ela tinha 15 anos de idade

O especial de fim de 
ano com Roberto Carlos 
deste ano foi cancelado 
pela Globo. A emissora 
tomou essa decisão por 
conta da pandemia do 
coronavírus. Ao invés de 
exibir o show exclusivo 
em dezembro, a Globo irá 
exibir o show do ‘Rei’ de 
2011, produzido em Jeru-
salém.

Alessandra Scatena, que foi 
assistente de palco de Gugu Liberato 
durante 12 anos, revelou em entrevista 
ao programa ‘Luciana by Night’, da 
RedeTV!, que namorou o apresentador 
quando ela tinha 15 anos de idade.
“Vocês chegaram a namorar uma 
época, né? Tinham quantos anos?”, 
questionou Luciana.  “Eu tinha 15 
anos”, respondeu Alessandra rindo. 
16 anos mais velho que Scatena, ela 
disse que a relação durou nove meses 
e que existia muito dialogo entre eles. 
“Ele era uma pessoa muito correta e 
honesta. Se eu perguntava alguma 
coisa, ele dava a opinião dele. Se pre-
cisava, dava um puxão de orelha. Ele 
era muito querido. O via como uma 
pessoa muito sábia e inteligente. Eu 
me apaixonei por televisão por causa 
dele e do trabalho dele”, concluiu ela.
Vale lembrar que Gugu morreu em 
novembro do ano passado após sofrer 
um acidente doméstico em sua casa 
em Orlando, nos Estados Unidos.
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Cobra Repórter destaca importância das denúncias 
para prevenção da violência doméstica infantil

[DIA INTERNACIONAL]

O deputado estadual 
Cobra Repórter, nesta 
quinta-feira (19), dia inter-
nacional pela prevenção 
da violência doméstica 
contra crianças e adoles-
centes, desacou a impor-
tância das denúncias para 
promoção da proteção. 
“O Paraná registrou pelo 
Disque Denúncia, entre 
janeiro e agosto deste ano, 
1.168 denúncias relacio-
nadas à violência contra 
crianças e adolescentes. 
Os dados demonstram 
a importância da pre-
venção e enfrentamento 
desse problema grave! É 
essencial neste combate 
a articulação de ações 
intersetoriais, responsa-
bilização dos agressores e 
conscientizar a população 
sobre a importância das 
denúncias”, disse.
O deputado, que é o pre-

sidente da presidente da 
Comissão de Defesa dos 
Direitos da Criança, do 
Adolescente, do Idoso e 
da Pessoa com Deficiên-

cia (Criai) da Assembleia 
Legislativa do Paraná, 
lembra que o Estado possui 
um canal próprio que 
recebe denúncias o “Disque 

181”. O “Disque 100” (Direi-
tos Humanos), também 
recebe ligações de qualquer 
telefone fixo ou móvel. 
Ambos são gratuitos e fun-

cionam 24 horas por dia. As 
denúncias são anônimas.
Cobra Repórter destaca 
ainda que, recentemente, 
a secretaria estadual da 
Justiça, Família e Traba-
lho (Sejuf) lançou o portal 
da Força-Tarefa Infância 
Segura (Fortis) (http://
w w w. i n f a n c i a s e g u r a .
pr.gov.br  ) com o intuito 
de divulgar e ampliar a rede 
de proteção à infância no 
Paraná, que é prioridade 
na gestão do governador 
Ratinho Junior, envol-
vendo diversas áreas como 
da saúde, segurança, edu-
cação e assistência social. 
“Com o portal, vamos infor-
mar a população que existe 
uma rede nas diversas 
áreas para o atendimento 
e proteção da nossa gente”, 
explicou o secretário Ney 
Leprevost no lançamento.

Agências do INSS não abrem na próxima segunda-feira

As agências reaber-
tas do INSS estarão fecha-
das na próxima segun-
da-feira (23) em razão do 
Dia do Servidor. A data 
original de homenagem ao 
funcionalismo federal é em 
28 de outubro, mas o ponto 
facultativo foi adiado para 
manter os atendimentos 
já agendados com os segu-
rados.
A medida consta na Por-
taria 364, publicado no 
“Diário Oficial da União” 
em edição extra de 28 de 
outubro de 2020.
Quem tiver atendimento 
marcado para segunda-
-feira deve receber uma 
ligação do INSS para que 
ele seja reagendado. O 
segurado pode entrar em 
contato com o 135, das 7h 
às 22h, em caso de dúvidas.

As agências do INSS per-
maneceram fechadas de 
março a setembro, quando 
começaram a reabrir gra-
dualmente para os atendi-
mentos. O motivo do fecha-
mento foi a necessidade de 
isolamento social imposto 
pela pandemia de Covid.
No entanto, o segurado 
que busca atendimento 
consegue fazer a maioria 
dos serviços a distância, 
por meio do aplicativo ou 
site Meu INSS, ou, ainda, 
por meio do telefone 135, 
que funciona de segunda a 
sábado, das 7h às 22h.
Quem tiver dúvidas sobre 
benefícios previdenciários, 
atendimento nas agências 
ou precisar consultar o 
andamento de processos 
e resultados de perícias 
pode recorrer à assistente 

virtual do Meu INSS, Helô.
Segundo o instituto, desde 
que foi lançada, em maio 
deste ano, a Helô realizou 
5,9 milhões de atendimen-
tos. O serviço está progra-
mado para esclarecer as 
dúvidas mais frequentes 
dos usuários no Meu INSS.
É possível falar com a Helô 
pelo site do Meu INSS (gov.
br/meuinss), informando 
nome completo e CPF.

Quem tiver atendimento marcado para segunda deve receber uma ligação para que ele seja reagendado

Das Agências
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[PANDEMIA]

Jacarezinho tem 49 novos casos de 
Covid-19 em apenas 24 horas

Na região dos Campos Gerais, Arapoti e Jaguariaíva também voltaram a 
registrar aumento no número de diagnósticos

A situação da pande-
mia do novo coronavírus 
volta a chamar a atenção 
em alguns municípios do 
Norte Pioneiro. A Folha 
Extra, inclusive, fez um 
balanço da situação da 
doença do dia 1º até esta 
terça-feira (17) em 29 muni-
cípios da região e levantou 
que a doença apresen-
tou 14% de crescimento 
neste período. Porém, nesta 
quarta-feira (18) novos 

dados alarmantes foram 
divulgados pelas secreta-
rias municipais de Saúde 
e chamam a atenção pelo 
aumento no número de 
diagnósticos positivos da 
doença. 
Em Jacarezinho, por exem-
plo, o boletim informativo 
divulgado nesta quarta-
-feira apontou que, em um 
intervalo de 24 horas, foram 
diagnosticados 49 novos 
casos da doença no municí-

pio que já se encontra com 
8 pacientes internados. 
Agora, a cidade concentra 
124 casos ativos da doença. 
Além disso, desde o início 
da pandemia já foram diag-
nosticadas 828 pessoas com 
a Covid-19. 
Ainda segundo o boletim 
informativo, na terça-feira 
foram confirmadas duas 
mortes relacionadas a 
doença. Trata-se de duas 
pessoas idosas sendo um 

ex-policial rodoviário e 
uma mulher. 
Outro município que segue 
em alerta em relação a 
situação da doença é Santo 
Antônio da Platina. Isso 
porque entre os boletins 
da terça-feira (17) e desta 
quinta-feira (19), foram 
diagnosticados 25 novos 
casos da Covid-19 no muni-
cípio. Já o número de casos 
ativos subiu de 95 para 108, 
sendo que três pessoas 

permanecem internadas. 
Além disso, as autoridades 
de Saúde seguem monito-
ram 312 casos suspeitos da 
doença. 
De acordo com o último 
informe, a cidade já regis-
trou 525 casos da doença 
desde o início da pandemia, 
dos quais 11 vieram a óbito, 
um esta semana, e 406 se 
recuperaram. 

Da Redação

Diante da situação, o Comitê Gestor da Covid-19 
em Jacarezinho pede para que a população redobre os 
cuidados de prevenção utilizando máscara e álcool gel, 
além de manter o distanciamento social e evitar aglo-
merações. 

[RECOMENDAÇÃO]

Representantes da 
pesquisa que conduzem os 
estudos da vacina Sputinik 
V, apresentaram o trabalho 
desenvolvido e a situação 
atual dos testes de imuni-
zação contra a Covid-19 à 
Anvisa. Os representantes 
da Agência esclareceram 
dúvidas sobre os próximos 
passos e os procedimentos 
para o início de testes clí-
nicos no Brasil.

Em agosto, o governo do 
Paraná assinou um con-
vênio com o embaixador 
da Rússia, Sergey Akopov, 
para produção da vacina 
Sputnik V. O acerto prevê 
o repasse de tecnologia 
para a fabricação da vacina 
pelo governo paranaense. 
Porém, não há previsão 
para que o medicamento 
comece a ser aplicado na 
população. 

[VACINA NA ANVISA]

Outros dois municípios 
que também voltaram a 
registrar crescimento no 
número de diagnósticos são 
Arapoti e Jaguariaíva, nos 
Campos Gerais. 
Em Jaguariaíva, o painel 
da Covid-19 divulgado no 
site da prefeitura mostrou 
que, nesta quarta-feira e 
em um período de 24 horas 
foram diagnosticados nove 
novos casos da doença, 
além de ser confirmada 
mais uma morte relacio-
nada à Covid-19 chegando 

ao décimo óbito. Ao todo, 
o município já registrou 
476 diagnósticos desde 
o primeiro registro da 
doença no município em 
maio. Destes, 409 pessoas 
venceram a doença e dez 
vieram a óbito. A situação 
no momento é preocupante 
porque a cidade está com 53 
casos ativos e 87 suspeitos. 
Em Arapoti o cenário volta 
a ser preocupante, visto que 
a cidade viveu uma onda de 
contágios e viu os números 
da Covid dispararem. Após 

um período de “Trégua”, 
nesta quarta-feira foram 
diagnosticados três novos 
casos da doença. Assim, o 
município chegou à marca 
de 367 diagnósticos do novo 
coronavírus desde o início 
da pandemia no município 
em maio. Outro fator preo-
cupante é que a cidade con-
centra 34 pacientes ativos e 
outros 97 casos suspeitos. 
330 pessoas se recuperaram 
e receberam alta da doença 
na cidade que já registrou 
dois óbitos. 

[CAMPOS GERAIS]
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ARAPOTI

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

EXTRATO
2º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 210/2019.
Pregão n°: 64/2018.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: MM SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 
VIÁRIA EIRELI - ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a pror-
rogação dos prazos de execução e vigência do 
CONTRATO sob o n° 210/2019-PMA, por mais 
60 (sessenta) dias, iniciando-se em 06/10/2020, 
estendendo-se até 06/12/2020, com base no inciso 
II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as 
demais cláusulas do Contrato Original a que se 
refere o presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 04/10/2020.

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 
09.277.712/0001-27

EXTRATO 
3º 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 prorro-
gação dos prazos de execução e vigência do TER-
MO DE CREDENCIAMENTO sob o n° 139/2020-
FMS, por mais 90 (noventa) dias, iniciando-se em 
21/11/2020, estendendo-se até 18/02/2021, com 
base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do contrato original a que se refere 
o presente Termo Aditivo. 
Data da Assinatura: 16/11/2020.

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
6° TERMO ADITIVO

Contrato n°: 26/2019.
Tomada de Preços n°: 010/2018.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: LUCIANO JOSÉ DOS SANTOS - ME.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto 
a PRORROGAÇÃO dos prazos de EXECUÇÃO e 
VIGÊNCIA do Contrato sob o nº 26/2019.
Execução: Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO 
do Contrato nº 26/2019, de 13/08/2020 até a data 
de 08/12/2020.

Vigência: Fica prorrogado o prazo de VIGÊNCIA do 
Contrato nº 26/2019, de 09/11/2020 até a data de 
08/12/2020.
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: 16/10/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 - ARAPOTI - PARANÁ 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

SÚMULA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

A Exma. Senhora Nerilda Aparecida Penna, Prefeita 
do Município de Arapoti, Estado do Paraná, torna 
público que irá requerer junto ao IAT-PR, Licença 
Ambiental Simplificada – LAS, para implantação 
do Projeto Habitacional com 102 unidades junto a 
COHAPAR, em novo Loteamento ao lado do Bairro 
Vila Romana, situado no quadro urbano deste Mu-
nicípio de Arapoti – Pr.

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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contrato n°: 189/2020.
Tomada de Preços n°: 004/2020.
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.
Contratada: C. G. dos Santos & Santos Indústria Da 
Construção Civil Ltda.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto 
a PRORROGAÇÃO do prazo de EXECUÇÃO do 
Contrato firmado entre as partes em 20/07/2020, nos 
termos previstos em sua Cláusula Décima.
Prorrogação: Pelo presente termo aditivo, fica pror-
rogada o prazo de EXECUÇÃO do Contrato, por 
mais 60 (sessenta) dias, iniciando-se o mesmo em 
17/11/2020 e findando em 15/01/2021.
Fundamento Legal: O presente termo aditivo decorre 
de autorização da autoridade competente da contra-
tante, e encontra amparo legal no artigo 57, parágrafo 
1º, da Lei nº 8.666/93
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste termo aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as partes conforme originalmente 
pactuadas.
Data da Assinatura: 16/11/2020.

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

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n° 373 /2020.
Preção n° 68/2020.
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti, repre-
sentada pela Sra. Nerilda Aparecida Penna.
Contratada: Algor Metalúrgica Ltda, representada 
pela Sra. Lourdes Balzan Fabro.

Fiscal do Contrato: Flávio Pontes de Oliveira.
Gestor do Contrato: Ana Carolina Vieira Jayme.
Objeto: Aquisição de máquinas e implementos agríco-
la, visando atender as necessidades dos agricultores 
familiares do Município de Arapoti, conforme Contrato 
de Repasse nº 839694/2016/MDA/CAIXA.
Valor Global: R$ 31.150,00 (trinta e um mil e cento e 
cinquenta reais).
D o t a ç ã o  O r ç a m e n t á r i a : 
1200120608002214704490520000.
Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias corridos, conta-
dos a partir da entrega da respectiva nota de empenho 
ao fornecedor.
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir 
da publicação do resumo do Termo de Contrato, no 
Diário Oficial Eletrônico Municipal - DOE.
Data da assinatura: 18/11/2020.

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

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n° 375/2020.
Preção n° 68/2020.
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti, repre-
sentada pela Sra. Nerilda Aparecida Penna.
Contratada: Foute Indústria Agrícola Ltda, represen-
tada pelo Sr. Maicon Fabio De Souza.
Fiscal do Contrato: Flávio Pontes de Oliveira.
Gestor do Contrato: Ana Carolina Vieira Jayme.
Objeto: Aquisição de máquinas e implementos agríco-
la, visando atender as necessidades dos agricultores 
familiares do Município de Arapoti, conforme Contrato 
de Repasse nº 839694/2016/MDA/CAIXA.
Valor Global: R$ 55.490,00 (cinquenta e cinco mil e 
quatrocentos e noventa reais).
D o t a ç ã o  O r ç a m e n t á r i a : 
1200120608002214704490520000.
Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias corridos, conta-
dos a partir da entrega da respectiva nota de empenho 
ao fornecedor.
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir 
da publicação do resumo do Termo de Contrato, no 
Diário Oficial Eletrônico Municipal - DOE.
Data da assinatura: 18/11/2020.

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

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n° 376/2020.
Preção n° 68/2020.
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti, repre-
sentada pela Sra. Nerilda Aparecida Penna.
Contratada: Metalúrgica Freitas Ltda, representada 
pelo Sr. Sidinei Moises De Freitas.
Fiscal do Contrato: Flávio Pontes de Oliveira.
Gestor do Contrato: Ana Carolina Vieira Jayme.
Objeto: Aquisição de máquinas e implementos agríco-
la, visando atender as necessidades dos agricultores 
familiares do Município de Arapoti, conforme Contrato 
de Repasse nº 839694/2016/MDA/CAIXA.
Valor Global: R$ 38.450,00 (trinta e oito mil e quatro-
centos e cinquenta reais).
Dotação Orçamentária: 
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1200120608002214704490520000.
Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias corridos, 
contados a partir da entrega da respectiva nota de 
empenho ao fornecedor.
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados a 
partir da publicação do resumo do Termo de Con-
trato, no Diário Oficial Eletrônico Municipal - DOE.
Data da assinatura: 19/11/2020.

ARAPOTI

FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO CPF 
286.443.959-04 torna público que irá requerer ao IAT, 
a Licença Prévia para comercio varejista de combusti-
veis para veiculos automotores a ser implantada RUA 
RUI BARBOSA, S/N, CENTRO, PINHALÃO/PR CEP 
84.925-000.  
--

SÚMULA DE  RECEBIMENTO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO

CARVALHO DE PAIVA E CIA LTDA, CNPJ 
05.354.616/0001-84, torna público que recebeu 
do IAP a Licença de operação nº 22223, validade 
30/01/2021, para comércio varejista de combustíveis 
para veículos automotores, Av. Avelino Vieira nº 65, 
Centro, CEP 84.950-000, Wenceslau Braz  – PR.

SÚMULA DE  RECEBIMENTO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO

CARVALHO DE PAIVA E CIA LTDA, CNPJ 
05.354.616/0002-65, torna público que recebeu 
do IAP a Licença de operação nº 22221, validade 
24/02/2021, para comércio varejista de combustíveis 
para veículos automotores, Av. Presidente Vargas nº 
709, Centro, CEP 84.950-000, Wenceslau Braz  – PR.

SÚMULA DE  SOLICITAÇÃO  DA RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

CARVALHO DE PAIVA E CIA LTDA, CNPJ 
05.354.616/0002-65, torna público que requer do 
IAT a Renovação da Licença de operação, para 
comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores, Av. Presidente Vargas nº 709, Centro, 
CEP 84.950-000, Wenceslau Braz  – PR.

SÚMULA DE  SOLICITAÇÃO  DA RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

CARVALHO DE PAIVA E CIA LTDA, CNPJ 
05.354.616/0001-84, torna público que requer do 
IAT a Renovação da Licença de operação, para 
comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores, Av. Avelino Vieira nº 65, Centro, CEP 
84.950-000, Wenceslau Braz  – PR.

PINHALÃO

PINHALÃO

OUTRAS PUBLICAÇÕES

SANTANA DO ITARARÉ

WENCESLAU BRAZ

SANTANA DO ITARARÉ

EDITAL N0 62/2020
PREGÃO ELETRÔNICO
Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC N°123/2006 
aletrada pela LC N° 147/2014)

A Comissão de Pregão, da Prefeitura Municipal 
de Pinhalão, no exercício das atribuições que lhe 
confere a Portaria nº 76/2020, de 11/11/2020, torna 
público, para conhecimento dos interessados que 
receberá até às 08:00:00 horas do dia 03/12/2020, 
propostas para:
 Objeto da Licitação:
Aquisição de computadores desktop destinados à 
Secretaria de Assistência Social.
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, 
através do e-mail licitacaophl04@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, 19 de novembro de 2020.
Mayara Almendanha Mota
       Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITA-
RARÉ – PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N° 027/2020

O Município de Santana do Itararé, Estado do Paraná, 
torna público que ás 09:30 horas do dia 03/12/2020, 
na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Santa-
na do Itararé – PR, realizará Licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por meio da 
utilização de recursos de tecnologia da informação 
– INTERNET, pelo site www.bll.org.br, de acordo 
com as especificações do edital, para aquisição de 
Parque Infantil (Playground) composto por 2 gan-
gorras, 2 balanços, 1 gira-gira, 3 escorregadores, 
1 trepa-trepa, 4 escadas, 1 torre, 1 fuselagem e 1 
mirante. Brinquedos composto por estrutura principal 
em fibra de vidro, madeira plástica, partes em aço 
carbono, partes em madeira, parafusos zincados a 
fogo, formato de um avião para instalação no CMEI. 
Informações e esclarecimentos relativos ao edital, 
modelos e anexos poderão ser solicitados junto a 
Pregoeira Alice das Brotas Sene Guimarães, telefo-
ne (043) 3526 1458 ramal 202 e-mail pmsi_licita@
hotmail.com. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do 
Edital e seus respectivos modelos, adendos e ane-
xos, poderão ser examinados no seguinte endereço 
Praça Frei Mathias de Genova, 184, Centro, CEP 
84970-000, no horário compreendido das 08h30min 
às 11h00min e das 13h00min às 16h30min, ou pelos 
Telefones (43) 3526 1458 / 3526 1459, ramal 202.

ALICE DAS BROTAS SENE GUIMARÃES
PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITA-
RARÉ - PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 004/2020

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de San-
tana do Itararé, Estado do Paraná, a TOMADA DE 

PREÇO 004/2020, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, 
que trata da contratação de empresa especializada 
no ramo de engenharia elétrica, para o fornecimento 
de material, mão de obra e descarte de materiais 
(lâmpadas, reatores existentes), visando a aquisição 
e instalação de luminárias em LED a serem instaladas 
no sistema de Iluminação do Município de Santana 
do Itararé. A abertura dos envelopes Dar-se-á no dia 
08 de dezembro de 2020, às 09:30 horas. O edital 
em inteiro teor estará a disposição dos interessados, 
de segunda à sexta-feira das 08:00 horas às 11:00 
horas e das 13:00 horas às 17:00 horas, na Praça 
Frei Mathias de Gênova, 184, Centro, CEP 84970-
000, Município de Santana do Itararé Telefone (43) 
3526 1458 / 3526 1459, ramal 202. 

JOÁS FERRAZ MICHETTI
PREFEITO MUNICIPAL

INEXIBIGILIDADE Nº. 20/2020
Considerando o cumprimento dos requisitos previstos
na Lei nº 8.666/93 com base caput do artigo 25, bem
como estipulado na Lei Municipal nº 2.861/2019,
Publicada em de 30 de Maio de 2019, no Diário
Oficial do Município, edição nº 595, tendo em vista o
conteúdo do presente processo, RATIFICO a
CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO
REFERENTE AO REPASSE SERÁ REALIZADO
PELO MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ AO
ASILO SÃO VICENTE DE PAULO, O QUAL TERÁ
INCUMBÊNCIA ATENDER OS IDOSOS EM
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, sendo o valor
total do repasse de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
referente aos meses de Agosto, Setembro, Outubro,
Novembro e Dezembro do ano de 2020, PARA O
AUXILIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
Wenceslau Braz-Pr, 19 de Novembro de 2020.

PAULO LEONAR FERREIRA AMADOR-PREFEITO
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BAIXE O 
APLICATIVO
E...       
 

CONCORRA A

TODO MÊS

1 MILHÃO
DE REAIS

PODE SER 
VESTIDO.

PODE SER 
CAMISETA.
SÓ NÃO PODE 
ESQUECER DE
PEDIR CPF
NA NOTA.


