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Fonte do conhecimento
O bom desempenho da agropecuária paranaense 

tem explicação: conhecimento. Não se trata do nosso 
solo ser mais rico, tampouco do nosso clima ser mais 
generoso. É o trabalho realizado dentro da porteira que 
faz diferença e coloca o Paraná como um dos maiores 
produtores de alimento do país. Nesse cenário, os 
produtores paranaenses têm um parceiro de primeira 
hora, o SENAR-PR, que por meio dos seus cursos leva 
informação técnica de qualidade às propriedades rurais.

Agora o SENAR-PR e o Instituto de Desenvolvimento 
Rural do Paraná – Iapar-Emater (IDR-Paraná) juntaram 
forças para dar ainda mais dinamismo a nossa economia 
rural. Em novembro, as duas entidades assinaram 
um termo de cooperação para capacitar técnicos e 
produtores em oito programas, sendo os primeiros nas 
áreas de energias renováveis, boas práticas de produção 
de grãos, agroecologia e integração institucional.

A proposta tem efeito multiplicador. Ao capacitar 
os técnicos do IDR-Paraná, o SENAR-PR estará, 
indiretamente, levando sua expertise aos quatro 
cantos do Estado, uma vez que estes profissionais vão 
repassar este conhecimento aos produtores rurais. 
Uma corrente do bem que começou com a assinatura 
de um documento e seguirá transformando a realidade 
agropecuária do Estado, que num futuro próximo contará 
com mais conhecimento para continuar produzindo.

sistemafaep.org.br

Paraná tem saldo de 136 mil 
empresas abertas até outubro

[ECONOMIA]

Mesmo com o impacto 
da pandemia de Covid-19 na 
economia, o número de 
novas empresas abertas 
cresceu no Estado em 2020. 
Até outubro, o saldo de 
aberturas na Junta Comer-
cial do Paraná foi de 136.379 
novos empreendimentos, 
resultado 31% maior que 
no mesmo período do 
ano passado. O saldo se 
refere à diferença entre as 
novas constituições, que se 
ampliaram com relação a 
2019, e as baixas dos regis-
tros na Junta, que foram 
menores neste ano.
Na prática, mais empresas 
foram abertas e um menor 
número encerrou as ativi-
dades em 2020. O número 
total de novas empresas 
até outubro foi superior 

a todas as constituições 
de 2019, quando 193.157 
empreendimentos foram 
registrados no Estado. De 
janeiro a outubro deste ano, 
194.568 empresas foram 
constituídas no Paraná, 
contra 166.922 em igual 
período do ano passado, 
crescimento de 17%.
Os CNPJs encerrados che-
garam a 58.189 nos dez pri-
meiros meses, enquanto no 
ano passado foram 62.879, 
uma diferença de 8%. O 
crescimento aconteceu 
em todos os meses do ano, 
com exceção de abril, que 
teve uma queda 13% com 
relação ao mesmo mês de 
2019. A maior variação foi 
em janeiro, com aumento 
de 58% no número de novos 
empreendimentos.

Mesmo com o resultado 
positivo, a diferença com o 
ano anterior foi pequena no 
período mais crítico da pan-
demia, com crescimento 
de 3% em maio e 9% em 
junho e julho. Em agosto, 
o salto passou a ser maior, 
um aumento de 18%, e o 
crescimento se consolidou 
em setembro, com amplia-
ção de 23% na abertura de 
empresas. O mês, inclusive, 
teve o segundo melhor 
desempenho do ano, com 
22.079 constituições, atrás 
de janeiro, quando 22.169 
empresas foram abertas. 
As baixas, entretanto, 
aumentaram nos últimos 
três meses, mas o resultado 
geral ainda é inferior ao 
ano passado. 

AEN

Para o governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior, o Paraná vem se 
recuperando aos poucos 
da crise causada pela 
pandemia. “Um reflexo 
dessa retomada está no 
número de pessoas que 
estão empreendendo atual-
mente. Da parte do Estado, 
cabe dar a garantia, a segu-
rança jurídica e facilitar 
esse processo, para que 
haja menos burocracia 

para quem busca constituir 
uma empresa”, afirma
Ele lembrou que diversos 
indicativos positivos ratifi-
cam a retomada. A produ-
ção industrial paranaense 
foi a que mais cresceu 
entre agosto e setembro no 
País, um avanço de 7,7%, 
de acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Cresci-
mento também observado 
pelo IBGE em outros seto-

res, com o comércio, que 
vem há cinco meses em 
alta, e o de serviços, que 
teve variação positiva de 
2,6% em setembro, terceira 
alta consecutiva.
Além disso, o Paraná 
também fechou quatro 
meses consecutivos de 
saldo positivo na criação 
de empregos com carteira 
assinada.
De acordo com o levanta-
mento do Cadastro Geral de 

RECUPERAÇÃO

Empregados e Desempre-
gados (Caged), ligado ao 
Ministério da Economia, o 
Estado abriu 19.732 novos 
postos de trabalho naquele 
mês.
O presidente da Junta 
Comercial do Paraná, 
Marcos Rigoni, também 
destaca que a facilidade 
para formalizar um novo 
negócio no órgão reflete 
nesse resultado. Desde 
a criação do programa 
Descomplica, que desbu-
rocratiza os processos de 
abertura, alteração e baixa 
de empresas, em somente 
15 minutos é possível sair 
com o CNPJ e o contrato em 
mãos da Junta Comercial.

“Há um movimento nacio-
nal, em que muitas pes-
soas que perderam seu 
emprego na pandemia 
resolveram não ficar para-
das e buscaram abrir 
seus negócios. Mas há 
também uma confiança 
em empreender no Paraná, 
por causa da facilidade e 
agilidade para constituir 
uma nova empresa”, diz 
Rigoni. “Tenho contato 
diário com contadores 
do Paraná inteiro e eles 
afirmam que há confiança 
na política do governo 
de diminuir a burocra-
cia, que traz facilidades 
aos empreendedores”, 
salienta.

Política e
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Da Redação

[JACAREZINHO]

Marcelo Palhares defende enfrentar a Covid 
sem prejudicar o comércio

Com 196 casos ativos da doença até o último boletim divulgado, Comitê Gestor da 
Covid-19 no município se reuniu para discutir sobre toque de recolher e lookdown

Em poucos dias o 
cenário da Covid-19 tomou 
novas proporções de cres-
cimento no número de 
contágios da doença no 
município de Jacarezinho. 
Para se ter uma ideia da 
situação, o boletim infor-
mativo divulgado pela 
secretaria municipal de 
Saúde neste domingo (22) 
aponta que a cidade está 
com 196 casos ativos da 
doença até o fechamento 
desta edição. 
O informe mostra que entre 
o sábado (21) e o domingo 
foram diagnosticadas 54 
pessoas que testaram posi-
tivo para Covid-19. O muni-
cípio ainda registra quatro 
pacientes que estão inter-
nados e um que veio a óbito 
vítima da doença. 
Diante da situação que 
volta a ser crítica, o Comitê 
Gestor da Covid-19 no 
município realizou uma 
reunião de urgência na 
última sexta-feira (20) no 
plenário da Câmara de 
Vereadores. O encontro 
ainda contou com a parti-
cipação de representantes 
da Associação Comercial 
e Empresarial de Jaca-
rezinho (Acija). Como 
resultado do debate, foi 
encaminhado ao prefeito 
Sergio Eduardo Emygdio 
de Faria um pedido de 
toque de recolher das 22h00 
as 06h00 sendo avaliados 
os casos de quem pode ou 
não estar transitando entre 
este período. A princípio, 
chegou a se cogitar a pos-

sibilidade de Lookdown. 
Eleito o novo prefeito do 
município tendo como 
um dos papéis o enfren-
tamento ao coronavírus a 
partir de 1º de janeiro de 
2021, Marcelo Palhares se 
manifestou contrário a pos-
sibilidade de implementar 
o Lookdown em sua gestão. 
Para o novo chefe do Exe-
cutivo jacarezinhense, a 
prefeitura deve trabalhar 
em busca de soluções e apli-
cação de novos protocolos 
em combate a doença, mas 
sem prejudicar a economia 
local. 
“Nós não podemos recor-
rer a medidas que venham 
gerar desemprego e deixem 
diversas famílias sem a 
possibilidade de ganhar 
seu ganha pão. Para isso, 
precisamos proteger a 
população, mas sem punir 
os comerciantes”, destacou 
o prefeito eleito. 
Por outro lado, Palhares 
foi cauteloso ao reconhecer 
a necessidade da adoção 
de novas medidas. “Eu 
entendo que precisamos 
aumentar e ampliar os 
protocolos de prevenção e 
de segurança para reduzir 
o avanço da doença, mas 
temos que fazer isso com 
responsabilidade social e 
econômica”, pontuou.
Marcelo também destacou 
outras formas de combater 
o avanço da doença. “Acre-
dito que devemos aumen-
tar o número de testagem 
das pessoas. Assim, testou 
positivo isola este paciente 

e vamos rastrear as pes-
soas com quem ele já teve 
contato e submetê-las ao 
teste também, pois as vezes 
este paciente pode estar 
assintomático que são os 
maiores responsáveis pela 

transmissão”, explicou. 
“Não vamos prejudicar 
quem trabalha e vamos 
buscar por soluções que 
não prejudiquem as pes-
soas. Se for o caso, vamos 
aumentar a fiscalização e 

a testagem. Vamos cuidar 
das pessoas e enfrentar 
o coronavírus, mas sem 
prejudicar a economia do 
nosso município”, finali-
zou. 

O informe mostra que entre 
o sábado e o domingo foram 

diagnosticadas 54 pessoas que 
testaram positivo para Covid-19

Marcelo Palhares deve assumiar a prefeitura a partir do dia 1º de Janeiro

Reunião para debater as novas ações de combate a Covid-19
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ENTERPRISE
O Senador Álvaro Dias (Podemos) parabenizou a 
ação da Polícia Federal ao realizar a maior opera-
ção da história de combate à lavagem de dinheiro 
proveniente do tráfico de drogas internacional. A 
Operação Enterprise mira em uma organização 
criminosa especializada no envio de cocaína para a 
Europa. “Uma apreensão histórica que desbancou 
uma grande organização criminosa. Parabenizo a 
todos esses guerreiros que contribuem para o com-
bate à lavagem de dinheiro e tráfico internacional”.

 NOVAS CONCESSÕES
A um ano para o fim dos atuais contratos de pedágio 
do Anel de Integração as audiências públicas para 
discussão sobre as novas concessões de rodovias 
ainda não foram realizadas. Segundo o secretário 
estadual de Infraestrutura, Sandro Alex, a previsão 
é que as audiências públicas iniciem em janeiro de 
2021.”O atraso foi, primeiro, em virtude da pande-
mia. Hoje ainda é difícil, mas é diferente daquele 
momento. Então, a previsão é começar em janeiro”, 
diz Sandro Alex.

TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
Santo Antônio da Platina ganha Centro de Desen-
volvimento, Tecnologia e Inovação. O Centro será 
inaugurado na próxima sexta-feira, dia 27, na Vila 
Ribeiro. A instituição será referência no Norte 
Pioneiro, agregando valor à cidade, a qual já é polo 
comercial. Estima-se que o Centro de Inovação trará 
novas oportunidades e empregos para a população, 
além de fomentar o empreendedorismo e a pesquisa.

SEGUNDO TURNO
A duas candidatas que disputam, no segundo turno, 
a Prefeitura de Ponta Grossa, estão empatadas. A 
deputada estadual Mabel Canto (PSC) e a educadora 
e ex-vice-prefeita Professora Elizabeth (PSD) têm, 
respectivamente, 43,6% e 43,1% das intenções de voto, 
segundo sondagem da Paraná Pesquisas. No quesito 
rejeição, as duas também estão empatadas: Mabel 
34,9%  e Elizabeth 35,9%. A pesquisa foi registrada 
no TSE sob o número PR-08980/2020. 

GOV.BR
Dois anos depois da inauguração, o Portal Gov.br, que 
reúne os serviços públicos digitalizados do governo 
federal, é usado por 62% dos internautas brasileiros. 
Atualmente, 84 milhões de brasileiros têm login cadas-
trado no portal gov.br, a página reúne 81 portais de 
governo e oferece 3.961 serviços públicos. Segundo 
a Estratégia de Governo Digital, a meta é alcançar 
100% de digitalização dos serviços públicos federais 
até o fim de 2022.

Municipalização do licenciamento 
ambiental agiliza instalação de novos 

empreendimentos em Jaguariaíva

Uma das conquistas 
da administração muni-
cipal para agilizar os pro-
cessos de licenciamento 
ambiental foi a municipa-
lização do processo. Jagua-
riaíva é uma das poucas 
cidades do Paraná a 
oferecer este serviço, 
reduzindo   o tempo 
de espera pelo des-
pacho, que poderia 
levar até dois anos, 
para 5 dias.
Antes os empresá-
rios e pessoas físicas 
deviam solicitar suas 
licenças e autoriza-
ções ambientais mais 
simples diretamente 
no escritório do IAP 
(Instituto Ambiental 
do Paraná) em Ponta 
Grossa, que atende 
22 municípios. A munici-
palização ocorreu em 2015, 
num forte trabalho junto 
ao Governo do Estado, 
juntamente com a criação 
da Política Municipal de 
Meio Ambiente, do Con-

selho Municipal de Meio 
Ambiente, Fundo Muni-
cipal de Meio Ambiente 
(FMMA) e a contratação 
de técnicos especializados 
para trabalhar nesses pro-
cessos.

A Secretaria de Agricul-
tura e Meio Ambiente 
(SAMA), responsável pelo 
licenciamento ambiental 
de baixa complexidade no 
município. Somente nos 
últimos 30 dias foram 11 

licenciamentos ambien-
tais agilizados, sendo sete 
serrarias licenciadas, três 
empreendimentos imo-
biliários e um picador de 
madeira.
O valor arrecadado com 

licenciamentos e 
autos de infração 
por crime ambiental 
vai para o FMMA, 
repasse este desti-
nado a realização 
de atividades liga-
das à preservação 
ambiental no muni-
cípio.  Mais informa-
ções sobre o serviço 
podem ser obtidas na 
SAMA, que fica no 
Jardim São Roque. A 
secretaria comunica 
que a partir de 5 de 
dezembro as solici-

tações de licenciamento 
ficarão suspensas por 30 
dias, para reorganização 
dos sistemas e reorganiza-
ção das estruturas.

Da Assessoria

[DESENVOLVIMENTO]

Antes os empresários e 
pessoas físicas deviam 
solicitar suas licenças e 
autorizações ambientais 
mais simples diretamente 

no escritório do IAP 
(Instituto Ambiental do 

Paraná) em Ponta Grossa, 
que atende 22 municípios
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[CONFUSÃO]
Homem é hospitalizado após 

tentar ferir a esposa com uma 
faca e nega acusação

Mulher disse que indivíduo se feriu ao tentar lhe 
agredir, mas ele disse que ela lhe deu uma facada

Um homem ficou 
ferido ao tentar agredir 
a esposa e teve que ser 
encaminhado ao hospital. 
A ocorrência foi registrada 
na madrugada do domingo 
(22) em Assaí. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, a 
equipe foi acionada para 
prestar atendimento a uma 
ocorrência de violência 
doméstica onde um homem 
havia sido encontrado com 

um corte em um dos braços. 
Diante do chamado, os poli-
ciais foram ao local para 
averiguar a situação. 
Em contato com a esposa 
da vítima, esta passou a 
relatar que, na verdade, o 
suspeito havia lhe agredido 
e que pegou uma faca amea-
çando lhe matar, momento 
em que o casal entrou em 
luta corporal e o homem 
acabou ferindo o próprio 
braço sendo encaminhado 

ao hospital em seguida. Já 
em contato com o homem, 
este relatou que, na ver-
dade, a mulher havia lhe 
dado a facada. 
Frente aos fatos a mulher 
foi encaminhada a delega-
cia da Polícia Civil para 
que fossem esclarecidos 
os fatos. Já o homem ficou 
internado, porém sem 
riscos a sua vida.

Da Redação

Da Redação

Da Redação

[TRÂNSITO]
Carro cai em ribanceira 
e idoso passa noite preso 

as ferragens até ser 
localizado

Um idoso ficou ferido 
após o veículo que ele 
conduzia cair em uma 
ribanceira as margens 
da BR-153 em Ibaiti. O 
acidente foi registrado na 
noite do sábado (21), mas 
a vítima só foi localizada 
na manhã do domingo (22).
De acordo com informa-
ções da Defesa Civil, o 
acidente teria acontecido 
por volta das 21h00 do 
sábado quando o homem 
que conduzia um automó-
vel Fiat/Pálio, que seguia 
no sentido Santa Maria, 
em Congoinhas, acabou 
perdendo o controle do 
da direção do automóvel 
e caiu em uma ribanceira 
de aproximadamente 70 
metros de altura. Com 
isso, o automóvel acabou 
capotando algumas vezes 

até que parou em meio à 
mata. 
O idoso ficou preso às 
ferragens e passou a noite 
no local até ser localizado 
pelo funcionário de uma 
fazenda por volta das 12h00 
deste domingo. Assim, 
as equipes de resgate 
foram acionadas e tive-
ram no local para remo-
ver a vítima do veículo e 
encaminha-la ao hospital. 
Apesar da cinemática do 
acidente e do grande susto, 
o homem não corre risco 
de vida. 
Já o cachorro que viajava 
com a vítima foi socor-
rido sem ferimentos. Ele 
passou a noite junto ao 
idoso e foi encaminhado 
a uma clinica veterinária 
onde deve permanecer até 
que seu dono receba alta. 

Um idoso ficou ferido após o veículo que 
ele conduzia cair em uma ribanceira as 

margens da BR-153 em Ibaiti

Colisão entre veículos deixa 
dois feridos na PR-439

Um acidente de trân-
sito registrado na tarde do 
último sábado (21) deixou 
duas pessoas feridas na 
PR-439 em Santo Antônio 
da Platina. 
De acordo com informa-
ções do jornalista Luiz 
Guilherme Bannwart, o 
acidente aconteceu no 
início da tarde e envolveu 

um automóvel VW/Fox e 
uma pick-up VW/Saveiro. 
Os dois veículos trafega-
ram pela rodovia PR-439 
quando acabaram coli-
dindo frontalmente. Com a 
violência do impacto, o Fox 
chegou a capotar e só parou 
com as rodas para cima as 
margens da todovia. 
Equipes de socorro se des-

locaram até o local do aci-
dente para prestar atendi-
mento aos dois motoristas 
que foram encaminhados 
ao Pronto Socorro plati-
nense com suspeitas de 
fraturas. Os dois seguiam 
sozinhos em seus respec-
tivos veículos.

Acidente aconteceu no trecho da rodovia que passa 
pelo município de Santo Antônio da Platina
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Carlinhos Maia faz festão e 
é criticado por aglomeração

Na reta final da gravidez, Talita Younan 
fala sobre expectativa em se tornar 

mãe pela primeira vez

À medida que o 
mundo luta contra a pan-
demia e as pessoas tentam 
confortar, informar e 
apoiar umas às outras, 
algumas celebridades 
estão falhando em encon-
trar empatia com seus 
seguidores. Alguns famo-

sos fizeram declarações 
polêmicas sobre a Covid-
19 ou chamaram a atenção 
pela falta de bom senso 
nesse período de distan-
ciamento social.
Recentemente, o humo-
rista Carlinhos Maia foi 
alvo de críticas por pro-

mover aglomeração em 
festão na sua casa, em 
Maceió, para celebrar seus 
20 milhões de seguidores.  
Na galeria, relembre 
outras ações e comentá-
rios das personalidades 
que pegaram muito mal 
em tempos de pandemia.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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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.

Mamãe de pri-
meira viagem, Talita 
Younan está radiante 
e arranca elogios toda 
vez que aparece nas 
redes sociais grávida. 
A atriz de 28 anos de 
idade está esperando 
uma menina, que se 
chamará Isabel e é fruto 
de seu relacionamento 
com o cineasta João 
Gomez, filho de Regina 
Duarte. Na reta final 
da gravidez, ela deu 
uma entrevista para a 
Marie Claire revelando 
suas inseguranças com 
a chegada da bebê:
- Junta todos os medos 
do universo e entra no 
ser humano, né? Enfim, 
são os nossos medos. 
Fiquei muito insegura, 
por ser um mundo todo 
novo. (...) São muitas 
dúvidas e, como é um 
mundo novo, precisei 

de ajuda. Tudo muda, 
você fica se pergun-
tando se vai dar conta, 
pois é uma criança, um 
ser humano, principal-
mente nos dias de hoje.
No ar na reprise de 
Malhação - Viva a Dife-
rença na Globo, Talita 
se preparava para a 
novela Gênesis, da 
Record TV, quando a 
pandemia interrompeu 
as gravações. A gravi-
dez, de surpresa, veio 
logo depois:
-  Dei um grito com o 
resultado, meu namo-
rado tomou até um 
susto, f izemos um 
segundo teste, positivo 
novamente. Apesar do 
susto fiquei muito feliz! 
Deus quis assim e é isso 
estamos grávidos. Foi 
um susto para nós dois, 
até por que não foi nada 
planejado. Estávamos 

planejando ter filhos 
daqui uns dois anos, 
mas a gente gostaria 
de ter feito tudo pla-
nejado. Eu estava no 
meio de uma novela e 
no meio de uma pande-
mia, então a gente não 
se programou, e tudo 
que não se programa 
gera um susto.
De 32 semanas de gra-
videz, o equivalente a 
cerca de oito meses, a 
atriz mostrou em seu 
Stories que ainda se 
espanta com o tama-
nho de sua barriga. 
Ao dar um passeio no 
shopping, ela brincou:
- Minha barriga tá 
muito dura. O João 
falou hoje que tá maior 
que uma bola de fute-
bol. E eu tô com a calça 
dele ainda por cima! 
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[BANDEIRANTES]

Homem é preso após agredir 
desafeto com um facão

Vítima foi parar no hospital e agressor foi localizado 
escondido no porão de uma residência

Um homem ficou 
ferido e foi parar no hos-
pital após ser golpeado 
com um facão durante 
uma briga. A ocorrência 
foi registrada na tarde do 
último sábado (21) em Ban-
deirantes. 
De acordo com informações 
da Polícia Militar, a equipe 
foi acionada por volta das 
17h00 para comparecer ao 
Pronto Socorro municipal 
onde um paciente havia 
dado entrada vítima de 
arma branca. Diante do 

chamado, os policiais se 
deslocaram até a unidade 
para averiguar a situação. 
No local, em contato com a 
vítima, este passou a relatar 
que havia sido ferido com 
um facão por uma pessoa 
que estava escondida em 
uma residência situada 
na Rua Cyriaco Russo. 
Em posse do endereço de 
a identidade do autor, os 
policiais foram ao ende-
reço informado. No local, 
o suspeito foi encontrado 
escondido no porão da resi-

dência e, ao ser indagado 
sobre a situação, relatou 
aos policiais que teve uma 
discussão com a vítima 
que se armou com uma 
ripa, momento em que ele 
pegou um facão e acabou 
desferindo os golpes. 
Frente aos fatos, o suspeito 
foi preso e encaminhado 
a delegacia da Polícia 
Civil juntamente com o 
facão apreendido para que 
fossem tomadas as provi-
dências cabíveis ao caso. 

Da Redação

Da Redação

Da Redação

Denúncias anônimas 
levaram a equipe da Polí-
cia Militar a prender um 
jovem de 22 anos na manhã 
do último sábado (21) pelo 
crime de tráfico de drogas. 
A ocorrência foi registrada 
no município de Cambará. 
De acordo com informa-
ções da PM, após a equipe 
receber denúncias sobre 
um indivíduo que estaria 
praticando o tráfico de 
drogas em uma residência 
situada a Rua Alceu Mar-
ques Ladeira, os policiais 
foram até o local para ave-
riguar a situação. Assim 

que chegaram no endereço 
informado, a equipe se 
deparou com o suspeito 
em frente a residência e 
foi realizada a abordagem. 
Durante a revista pessoal, 
nada de ilícito foi encon-
trado, porém, ao ser infor-
mado sobre as denúncias, 
o suspeito confessou ter 
drogas na residência. 
Assim que a equipe deu 
início às buscas, o sus-
peito revelou aos poli-
ciais onde uma quantia de 
drogas estaria guardada. 
Assim, foram encontradas 
6 buchas de cocaína pron-

tas para serem comercia-
lizadas, além da quantia 
de R$ 208. Também foi 
encontrada uma balança 
de precisão e um aparelho 
celular que seria utilizado 
para combinar a venda 
dos entorpecentes com os 
usuários. 
Frente aos fatos, o suspeito 
foi preso e encaminhado 
juntamente com a droga 
e os objetos apreendidos a 
delegacia da Polícia Civil 
para que fossem tomadas 
as providências cabíveis 
ao caso. 

Denúncia leva a prisão de jovem por tráfico de drogas em Cambará
[NORTE PIONEIRO]

Residência é 
consumida pelas 
chamas em Ibaiti

[INCÊNDIO]

Uma casa foi consu-
mida pelo fogo na madru-
gada do domingo (22). A 
ocorrência foi registrada 
no município de Ibaiti. 
De acordo com informa-
ções da Defesa Civil, a 
equipe foi acionada por 
volta das 5h30 para prestar 
atendimento a uma ocor-
rência do tipo incêndio em 
uma residência situada no 
bairro São Cristóvão, na 
parte alta da cidade. Diante 
do chamado, as equipes 
se dirigiram ao endereço 
informado. 
No local, foi constatado 
se tratar de uma resi-
dência de madeira que 

fica nos fundos de uma 
propriedade. Apesar das 
chamas já terem consu-
mido grande parte da 
residência quando os bom-
beiros chegaram ao local, 
o trabalho dos agentes foi 
importante para conter 
o fogo e impedir que o 
mesmo afetasse residên-
cias vizinhas causando 
uma tragédia ainda maior. 
Felizmente,  ninguém 
estava no local no momento 
do incêndio e não hou-
veram feridos. Inicial-
mente, acredita-se que o 
fogo possa ter começado 
a partir de um aparelho 
televisor que estava ligado. 
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ARAPOTIGOVERNO DO ESTADO

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
TERMO ADITIVO
Contrato n°: 112/2016-PMA.
Pregão n°: 116/2015-PMA.
Contratantes: Município de Arapoti; Fundo Municipal 
de Saúde de Arapoti; Fundo Municipal de Assistência 
Social de Arapoti.
Contratada: LÍVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto 
a SUPRESSÃO de 29,57737% no valor do contrato 
firmado entre as partes em 06/06/2016, em razão da 
paralisação das escolas e enfrentamento da crise 
ocasionada pela pandemia do COVID-19 e, com a 
necessidade de pessoal na área da saúde, confor-
me acordo entre as partes, mencionado no Of. nº 
89/2020 –Sec. da Fazenda, em anexo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Haverá a redução de 
29,57737% no valor geral do contrato pelo período 
de 2 meses, correspondendo aos meses de setembro 
e outubro de 2020.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Haverá a redução de 35 
funcionários da Secretaria Municipal de Educação, 
sendo 14 auxiliares de serviços gerais e 21 auxiliares 
de cozinha, totalizando uma redução mensal para a 
mencionada secretaria de R$ 103.005,00 (cento e 
três mil e cinco reais), permanecendo 11 auxiliares de 
serviços gerais, o que corresponde a R$ 31.944,00 
(trinta e um mil, novecentos e quarenta e quatro reais).
PARÁGRAFO TERCEIRO – Haverá o incremento de 
11 funcionários na Secretaria Municipal de Saúde, 
sendo 8 auxiliares de serviços gerais e 3 auxiliares de 
cozinha, o que é equivalente a R$ 34.807,56 (trinta 
e quatro mil, oitocentos e sete reais e cinquenta e 
seis centavos).
PARÁGRAFO QUARTO – Haverá a redução de 
50% na entrega de produtos e materiais em toda a 
área da Assistência Social nos meses de setembro, 
outubro e novembro de 2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – Da Supressão
O valor mensal do contrato será de R$ 162.375,60 
(cento e sessenta e dois mil, trezentos e setenta e 
cinco reais e sessenta centavos), após a supressão 
correspondente a R$ 68.197,44 (sessenta e oito mil, 
cento e noventa e sete reais e quarenta e quatro 
centavos) do valor mensal do contrato.
Disposições finais: O presente termo aditivo de-
corre de autorização da autoridade competente e 
encontra amparo legal no art. 65, §1º c/c §2º, II, da 
Lei nº 8.666/93.
Data da assinatura: 02/10/2020.

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

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°: 218/2020.
Tomada de Preço n°: 03/2020.
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.
Contratada: FATOR3 CONSTRUÇÕES LTDA.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objetivo o 
ACRÉSCIMO de aproximadamente 29,60% do valor 
global do CONTRATO sob o nº 218/2020, passando o 
valor de R$ 543.210,00 (quinhentos e quarenta e três mil, 
duzentos e dez reais) para R$ 703.995,86 (setecentos e 
três mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e 
seis centavos), após o acréscimo correspondente a R$ 
160.785,86 (cento e sessenta mil, setecentos e oitenta 
e cinco reais e oitenta e seis centavos).
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: Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas do Contrato Original a que se refere o pre-
sente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 15/10/2020.

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
1º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 23/2020.
Tomada de Preço n°: 10/2019.
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.
Contratada: STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objetivo o 
ACRÉSCIMO de 25% do valor global do CONTRATO 
sob o nº 23/2020, passando o valor de R$ 356.815,60 
(trezentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e quinze 
reais e sessenta centavos) para R$ 446.019,50 (qua-
trocentos e quarenta e seis mil, dezenove reais e cin-
quenta centavos), após o acréscimo correspondente a 
R$ 89.203,90 (oitenta e nove mil, duzentos e três reais 
e noventa centavos).
Fundamento legal: O presente termo aditivo decorre de 
autorização da autoridade competente da contratante 

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

EXTRATO 
2º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 201/2018.
Pregão n°: 54/2017.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: SINCO SINALIZAÇÃO E CONSTRU-
ÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorro-
gação dos prazos de execução e vigência do CON-
TRATO sob o n° 201/2018-PMA, por mais 03 (três) 
meses, iniciando-se em 06/10/2020, estendendo-se 
até 03/01/2021, 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: 02/10/2020.

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°: 217/2018-PMA.
Pregão n°: 25/2017-PMA.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: W. M. GARDEN SERVIÇOS DE JARDI-
NAGEM LTDA ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção dos prazos de execução e vigência do CONTRA-
TO sob o n° 217/2018-PMA, por mais 60 (sessenta) 
dias, iniciando-se em 15/10/2020, estendendo-se até 
13/12/2020, 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: 14/10/2020.

TERMO ADITIVO
Contrato n°: 174/2015-PMA.
Pregão n°: 54/2015-PMA.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: SÉRGIO DE JESUS MOREIRA MECÂ-
NICA.
Objeto: O presente Termo Aditivo, objetiva a prorrogação 
da vigência e do prazo de execução do CONTRATO 
sob o n° 174/2015-PMA, por mais 57 (cinqüenta e sete) 
dias, iniciando-se em 05/11/2020, estendendo-se até 
31/12/2020, 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 pre-
sente Termo Aditivo. 
Data da assinatura: 03/11/2020.

e encontra amparo legal artigo 65, § 1º, da Lei nº 
8.666/93, bem como na Cláusula Décima Quinta do 
referido contrato.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do Contrato Original a que se refere 
o presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 14/10/2020.

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
5° TERMO ADITIVO

Contrato n°: 208/2018.
Pregão n°: 52/2018.
Contratante: Município de Arapoti.

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR torna público que requereu ao Instituto 
Água e Terra – IAT a Licença Ambiental Simplificada – LAS do seguinte empreendimento: 
Sistema de Esgotamento Sanitário - Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE 
Ourinhos. Endereço: Rua Joaquim Antônio Graciano - s/n. Município: Jacarezinho/PR. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (043) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO 
6º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 217/2018-PMA.
Pregão n°: 25/2017-PMA.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: W. M. GARDEN SERVIÇOS DE JARDI-
NAGEM LTDA ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção dos prazos de execução e vigência do CONTRA-
TO sob o n° 217/2018-PMA, por mais 60 (sessenta) 
dias, iniciando-se em 14/12/2020, estendendo-se 
até 14/02/2021, 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: 23/11/2020.

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
8º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 200/2017.
Pregão n°: 096/2016.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: L. F. BARROS BRIZOLA & CIA LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorro-
gação dos prazos de execução e vigência do CON-
TRATO sob o n° 200/2017-PMA, por mais 12 (doze) 
meses, iniciando-se em 08/12/2020, estendendo-se 
até 07/12/2021, 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: 23/11/2020.

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°: 208/2018.
Pregão n°: 52/2018.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: ELENICE T. PRINCIVAL – LOCADORA 
DE EQUIPAMENTOS.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorro-
gação dos prazos de execução e vigência do CON-
TRATO sob o n° 208/2018-FMS por mais 6 (seis) 
meses, iniciando-se em 16/10/2020, estendendo-se 
até 16/04/2021, com base no art. 57, inciso IV, da 
Lei nº 8.666/93.
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.
Da Ratificação: Todas as demais Cláusulas não espe-
cificamente modificadas pelas alterações decorrentes 
deste termo aditivo permanecem em vigor e obrigando 
as partes conforme originalmente pactuadas.
Data da Assinatura: 15/10/2020.

Contratada: ELENICE T. PRINCIVAL – LOCADORA 
DE EQUIPAMENTOS.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objetivo a 
SUPRESSÃO de aproximadamente 1,8131% do valor 
global atualizado do CONTRATO sob o nº 208/2018, 
passando o valor de R$ 73.425,00 (setenta e três mil, 
quatrocentos e vinte e cinco reais) para R$ 72.360,00 
(setenta e dois mil, trezentos e sessenta reais), após 
a supressão correspondente a R$ 1.065,00 (mil e 
sessenta e cinco reais).
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.
Da Ratificação: Todas as demais Cláusulas não espe-
cificamente modificadas pelas alterações decorrentes 
deste termo aditivo permanecem em vigor e obrigando 
as partes conforme originalmente pactuadas.
Data da Assinatura: 07/10/2020.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 377/2020
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 62/2020
PROCESSO Nº 121/2020
INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: Formação de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de armações e lentes de grau 
visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
FORNECEDOR: CAROLINE AUGUSTA QUEJE PEREIRA ME, C.N.P.J. 03.096.375/0002-76
VALOR GLOBAL: 44.799,95 (Quarenta e Quatro Mil, Setecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Cinco 
Centavos)
PREÇOS REGISTRADOS:
Código Descrição Marca Uni Qtd Preço uni Preço total
26032 ARMAÇÃO METAL COM NY-

LON COM MOLAS NAS HAS-
TES - ADULTO  

Roman UNI 70,00 73,67 5.156,90

26035 ARMAÇÃO ACETATO COM 
MOLAS NAS HASTES - IN-
FANTIL  

Roman UNI 50,00 68,07 3.403,50

27967 ARMAÇÃO ACETATO COM 
MOLAS NAS HASTES - ADUL-
TO  

Roman UNI 70,00 71,06 4.974,20

27970 ARMAÇÃO METAL COM NY-
LON COM MOLAS NAS HAS-
TES - INFANTIL  

Roman UNI 50,00 70,84 3.542,00

27971 LENTE COMUM ORGANICA 
-  VISÃO SIMPLES ESFÉRICA 
(0,00 A 2,00)  

Essilor PAR 25,00 38,27 956,75

27972 LENTE COMUM ORGANICA 
-  VISÃO SIMPLES ESFÉRICA 
(2,25 A 4,00)  

Essilor PAR 25,00 44,71 1.117,75

27975 LENTE POLICARBONATO ATÉ 
7,50 (1.53)  

Essilor PAR 20,00 142,39 2.847,80

27976 LENTE POLICARBONATO - 
VISÃO SIMPLES SURFAÇADA 
(+7,50 A +12,00) (1.61)  

Essilor PAR 20,00 168,44 3.368,80

27977 LENTE POLICARBONATO - VI-
SÃO SIMPLES SURFAÇADA ( 
ACIMA DE  12,00)  

Essilor PAR 20,00 242,83 4.856,60

27978 LENTES BIFOCAIS ESFÉRI-
CAS  

Essilor PAR 20,00 101,00 2.020,00

27979 LENTES - MULTIFOCAL OR-
GANICA  

Essilor PAR 50,00 123,01 6.150,50

27980 LENTES - MULTIFOCAL POLI-
CARBONATO  

Essilor PAR 10,00 253,99 2.539,90

31058 LENTE POLICARBONATO - 
VISÃO SIMPLES ESFÉRICA 
(4,25 A 6,00)  

Essilor PAR 25,00 79,20 1.980,00

31059 LENTE POLICARBONATO 
-  VISÃO SIMPLES ESFERICA 
(0,00 A 4,00) CILINDRICA CI-
LINDRICA ATÉ 2,00 

Essilor PAR 25,00 75,41 1.885,25

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.001.10.301.0004.2031.3.3.90.32.00.00.00303
DATA ASSINATURA: 19/11/2020.
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
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico o processo de Dispensa de Licitação nº 
54/2020, para aquisição de produtos decorativos na-
talinos para ornamentação do Parque do Papai Noel, 
visando atender as necessidades da Divisao de Cultu-
ra a favor da empresa SANTALAND - IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO 
LTDA, inscrita CNPJ sob nº 14.205.776/0001-52, no 
valor de R$ 29.190,00,  baseadas no inciso II, art. 
24, da Lei nº 8.666, de 21.06.93, e com as demais 
disposições da Medida Provisória nº 961/2020 em 
seu art. 1º, inciso I, alínea “b”.

Arapoti, em 18 de Novembro de 2020.

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

EXTRATO DE CONTRATO

Dispensa n° 54/2020
Processo nº 162/2020

Contrato n° 378/2020

Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.

Contratada: SANTALAND - IMPORTAÇÃO E EX-
PORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA.

Valor Global: R$ 29.190,00 (Vinte e Nove Mil Cento 
e Noventa Reais).

Objeto: Aquisição de produtos decorativos natalinos 
para ornamentação do Parque do Papai Noel, visan-
do atender as necessidades da Divisao de Cultura.

Dotação Orçamentária: 

08.004.13.392.0010.2086.3.3.90.48.00.00000
08.002.12.361.0015.2084.3.3.90.48.00.00000

Prazo de Execução/Vigência: 30 (trinta) dias.

Data da assinatura: 20/11/2020.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 

CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27 

 
EXTRATO 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO 
 
Edital de Pregão Presencial nº 62/2020. 
Processo nº 121/2020 
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 o seguinte 
proponente: 

Nº Empresa Valor 

1 
CAROLINE AUGUSTA QUEJE 

PEREIRA - ME 44.799,95 

 
Arapoti, em 21 de Outubro de 2020. 

Ana Aline Santos Mendes 
Pregoeira 

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

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Município de Arapoti, através da Prefeita Municipal, 
a Senhora NERILDA APARECIDA PENNA, no uso 
de suas atribuições legais e, considerando haver a 

Comissão de Licitação cumprida todas as exigências 
do procedimento de dispensa de licitação, cujo objeto 
é a aquisição de produtos decorativos natalinos para 
ornamentação do Parque do Papai Noel, visando 
atender as necessidades da Divisao de Cultura, vem, 
HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Dispensa 
de Licitação nº 54/2020, para que produze os devidos 
efeitos legais e jurídicos.
Assim, no termo de legislação vigente, fica o presente 
processo licitatório HOMOLOGADO e ADJUDICADO 
em favor da empresa SANTALAND - IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO 
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 14.205.776/0001-52, 
no valor de R$ 29.190,00.

Arapoti, em 18 de Novembro 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
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Despacho do Presidente do Fundo Municipal de 
Saúde.
De 19/11/2020

Homologando e Adjudicando o procedimento licita-
tório realizado na modalidade de Pregão Eletrônico 
n° 62/2020, a empresa:

Empresa
Valor

CAROLINE AUGUSTA QUEJE PEREIRA - ME
44.799,95

Objeto: Formação de registro de preços para futuras 
e eventuais aquisições de armações e lentes de 
grau visando atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde.

MARCIO DE CARVALHO MARTINS
PRESIDENTE DO FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARAPOTI
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA Nº 180 CENTRO 
CÍVICO CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27
AVISO DE LICITAÇÃO

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 ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Na Editora Folha Extra (Jornal Folha Extra), edição 
sob o nº 2424, de 20/11/2020, na página nº 9, publi-
cação como Extrato de 2º Termo Aditivo - Contrato 
nº 210/2019: 
ONDE SE LÊ:      
Pregão nº 64/2018.
LEIA-SE:
Processo nº 64/2018.
Pregão nº 26/2018.

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI/ME/EPP 
Edital de Pregão Eletrônico nº 75/2020
Processo nº 146/2020
Objeto: Aquisição de equipamentos de uso fisiotera-
pêutico, visando atender as necessidades da Secre-
taria Municipal de Saúde 
Data Abertura: 07/12/2020 às 09:00 horas
Valor Máximo: R$ 7.034,72 (sete mil trinta e quatro 
reais e setenta e dois centavos)
Informações e Retirada do Edital: Maiores informações 
poderão ser obtidas na Rua Ondina Bueno Siqueira, 
nº 180 - Centro Cívico, Arapoti, 
Paraná,  telefones:  (43) 3512-3000/3001, no horá-
rio das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 
17h30min / site: www.arapoti.pr.gov.br / email: licita-
cao@arapoti.pr.gov.
Data Edital: 23/11/2020.

CÂMARA DE ARAPOTI

OUTRAS PUBLICAÇÕES

TERMO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO a DISPENSA de licitação sob o n° 12 / 
2020, com base no Art. 24, inciso II concomitante 
ao Art. 23, inciso II, alínea “a” da Lei Federal n° 
8.666 / 93 e suas alterações posteriores, em favor 
da empresa MATHEUS ALVES COELHO inscrita 
no CNPJ sob o n° 32.604.161/0001-80, no valor 
total de R$ 9.615,82 (nove mil seiscentos e quinze 
reais e oitenta e dois centavos), devendo a despesa 
correr pela dotação orçamentária n° 01.001.01.0
31.0051.2.001.4.4.90.52.51.00 – MANUTENÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AD-
MINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA 
MUNICIPAL – EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE – PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS 
A IMÓVEIS.

Arapoti / PR, em 23 de novembro de 2020.

MARINEO JOÃO MENDES FERREIRA
Presidente da Câmara

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICA-
DA-LAS.
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL 
DE WENCESLAU BRAZ torna público que requer 
do  Instituto Ambiental do Paraná – IAP a Licença 
Ambiental Simplificada , para parcelamento de solo  
no município de Wenceslau Braz    – PR.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO –RLO
Carvoaria Ipê Ltda torna público que requer do Ins-
tituto Ambiental 
do Paraná – IAP a Renovação da Licença de Ope-
ração nº123028-R1 com validade até 03/04/2021 
para produção de 
carvão vegetal , no município de  São José da Boa 
Vista – PR.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO 
ESTADO DO PARANÁ
HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista os Pareceres da Comissão de Licitação e da 
Consultoria Jurídica:
R E S O L V E:
Homologar o resultado da Licitação na modalida-
de de Edital de Pregão Eletrônico nº. 58/2020 de 
05/11/2020 a FAVOR do Proponente:
1) SALVI E LOPES E CIA LTDA, CNPJ N° 
82.478.140/0001-34, pelo valor total de R$ 1.980,00 
(Um mil e novecentos e oitenta reais).
                                                                                   Ga-
binete do Prefeito Municipal de Pinhalão
      
Em 20 de novembro de 2020.
       
SERGIO INÁCIO RODRIGUES    
    Prefeito Municipal

EDITAL N0 63/2020
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 09/12/2020, 
propostas para:
 Objeto da Licitação:
Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores 
destinados a todos os veículos da frota municipal, 
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, 
através 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, 23 de novembro de 2020.
Raíssa Pimentel Vilas Boas
       Pregoeira

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 163/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: SALVI, LOPES & CIA. LTDA
Valor............: 1.927,50 (um mil novecentos e vinte 
e sete reais e
cinquenta centavos)
Vigência.......: Início: 23/11/2020 Término: 23/02/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 56/2020
Recursos.....: Dotação: 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 
(557)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVER-
SOS PARA
ATENDIMENTO EMERGENCIAL DESTINADOS À 
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE - COMBATE, PREVENÇÃO 
E ATENDIMENTO
DIRETO AO COVID-19.
Pinhalão, 23 de Novembro de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 164/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: C P SUZUKI
Valor............: 3.934,77 (três mil novecentos e trinta 
e quatro reais e
setenta  e sete centavos)
Vigência.......: Início: 23/11/2020 Término: 23/02/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 56/2020
Recursos.....: Dotação: 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 
(557)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVER-
SOS PARA
ATENDIMENTO EMERGENCIAL DESTINADOS À 
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE - COMBATE, PREVENÇÃO 
E ATENDIMENTO
DIRETO AO COVID-19.
Pinhalão, 23 de Novembro de 2020

DECRETO nº 118/2020

Súmula: Apresenta os nomes das pessoas que com-
porão a Comissão de Transição de Governo.

O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
com fulcro na Lei Municipal Nº 1.896/2020, apresenta 
os nomes das pessoas que comporão a Comissão 
de Transição de Governo.

Art. 1º Fica definido os seguintes nomes para compor 
a Comissão de Transição de Governo:

VALDENIR VIDAL – CPF: 016.955.879-79
KARINA CORREA DE FREITAS CHAVES – CPF: 
029.726.989-59
PRICILIA MARIA DA SILVA – CPF: 033.232.059-60
CELSO GIMENES – CPF: 286.462.159-20
RENE LEAL BUENO – CPF: 051.223.209-18
ADAGOUBERTO NOGUEIRA JUNIOR – CPF: 
021.594.339-26
MARCELA CASTILHO – CPF: 032.362.759-52
CARLOS AVELINO DA SILVA – CPF: 050.854.079-89

 Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Pinhalão, 20 de novembro de 2020.
Sergio Inácio Rodrigues
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
o parecer da Consultoria Jurídica
RESOLVE:
Homologar a Concorrência Pública para Concessão 

PINHALÃO

WENCESLAU BRAZ

SALTO DO ITARARÉ

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 023/2020.
Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA POR 
TRANSMISSÃO DIGITAL.
Do(s) Contratado(s): CALL ECG SERVIÇOS DE TE-
LEMEDICINA LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ sob o 
nº 04.071.210/0001-21;
Do Valor e do Pagamento: A presente contratação 
importa no valor de  R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 
sendo R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) 
mensais, em até 30 dias após emissão da nota fiscal. 
A despesa decorrente desta contratação correrá sob 
a seguinte dotação orçamentária: 
06.01.10.301.0006.2.011 - Manutenção da Saúde 
Pública;
Da Justificativa: A dispensa de licitação para a presente 
contratação justifica-se pelo fato de tal contratação 
não ultrapassar o valor estipulado pela norma legal.
Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666, 
de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores.
Salto do Itararé, 23 de Outubro de 2020.
GUILHERME PARANHOS DE SOUZA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
RATIFICAÇÃO
Em vista das justificativas e fundamentações retro 
relatadas, aprovo a realização da despesa, indepen-
dente de licitação.
Salto do Itararé, 23 de Outubro de 2020.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ - RATIFICAÇÃO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2020 OBJETO:
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE
ÓLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO - AUTOMOTIVO”. A
Comissão de Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Wenceslau Braz - PR, para fins do art. 24, inciso “II”, da Lei
Federal n° 8.666/93, incluindo a alteração da Lei n° 9.648, de 27 de
maio de 1998, TORNA PÚBLICO, que o Exmo. Sr. Prefeito –
PAULO LEONAR FERREIRA AMADOR, proferiu decisão no
processo em destaque supra, RATIFICANDO A DISPENSA DE
LICITAÇÃO, para a contratação, junto a empresa ENGEOIL
ENGENHARIA DE PROCESSOS E ANÁLISES DE ÓLEOS LTDA,
que indicou o menor preço para o fornecimento do objeto, no valor
de R$ 1.300,00 (Um mil e trezentos reais), tudo conforme
documentos nos autos. Wenceslau Braz-PR, 20 de Novembro de
2020. PAULO LEONAR FERREIRA AMADOR- PREFEITO

de Uso n° 12/2020 a favor do proponente:
1) J.A. DE SOUZA MARTINS – ME, inscrita 
no CNPJ sob n° 25.065.682/0001-41, da cidade de 
PINHALÃO/PR, vencendo o item n° 01, perfazendo 
o valor total de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos 
reais).
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
Em 23 de novembro de 2020.
SERGIO INÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal
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[PANDEMIA]

[ARAPOTI]

Jaguariaíva reforça medidas de combate a Covid-19 
após crescimento de novos casos

A prefeitura de Jagua-
riaíva irá adotar novos 
protocolos de prevenção a 
Covid-19 após novos casos 
serem registrados nos últi-
mos dias e indicarem uma 
nova crescente no número 
de diagnósticos. Apenas na 
última sexta-feira (20) 17 
pessoas tiveram a doença 
confirmada. 
Na manhã do último sábado 
(21), o secretário municipal 
de Saúde, Márcio Martins 
de Carvalho, concedeu 
entrevista a Rádio Cidade 
FM onde confirmou que a 

prefeitura trabalha para 
conter um novo avanço da 
doença. 
Entre as novas medidas 
anunciadas, está à proibi-
ção de reuniões com mais 
de dez pessoas, indepen-
dente do local ou se em 
festas, encontros ou chur-
rascos. O secretário apro-
veitou a oportunidade para 
pedir apoio a população 
para que realize denúncias 
caso estas situações sejam 
constatadas. As informa-
ções podem ser repassadas 
através dos números (43) 

99164-4431 ou diretamente 
a Polícia Militar através 
do 190. A identidade dos 
denunciantes será preser-
vada. 
O secretário também expli-
cou que a concentração de 
mais de dez pessoas em um 
mesmo estabelecimento 
segue permitida em igrejas, 
bares e restaurantes desde 
que cumpridas as medidas 
de prevenção e distancia-
mento social de ao menos 
2 metros entre as mesas. 
Durante a entrevista, 
Márcio ainda fez um alerta 

de que a população e comer-
ciantes tem relaxado em 
relação às medidas de 
prevenção a doença. Pouco 
depois, uma ouvinte entrou 
em contato com a rádio e, 
ao vivo, fez uma denúncia 
sobre um caminhão de som 
que circulava pela cidade 
com aproximadamente 15 
pessoas. A denúncia foi 
repassada a equipe da Vigi-
lância Sanitária que tomou 
as medidas cabíveis ao caso. 
Carvalho ainda reforçou 
a importância de que as 
pessoas utilizem álcool 

gel e máscaras, além de 
ressaltar o quanto o distan-
ciamento social contribui 
para reduzir o número de 
casos. Ele também frisou 
que o aumento do número 
de casos pode levar a pre-
feitura a aderir medidas 
mais drásticas, como um 
novo fechamento do comér-
cio e por isso se faz tão 
importante a colaboração 
de todos.

Da Redação

Nesta segunda-feira 
(23), o painel de moni-
toramento da Covid-19 
disponível no site da pre-
feitura mostrava 490 casos 
confirmados da doença 
desde o início da pandemia, 
dos quais 431 receberam 
alta médica, 11 vieram a 
óbito e 48 seguem ativos 

em acompanhamento. Um 
fator que vem preocupando 
as autoridades de Saúde do 
município é que o número 
de casos suspeitos também 
está alto somando 82 pes-
soas, o que pode aumentar 
o número de diagnósticos e 
pacientes ativos nos próxi-
mos dias. 

[PAINEL]

Secretário de Saúde 
informou que a 
fiscalização será 
novamente reforçada 
nos próximos dias

Nerilda Penna faz balanço de 
obras que podem ser entregues 

ainda esse ano

A prefeita Nerilda 
Penna realizou visitas 
em obras no município 
de Arapoti que podem ser 
entregues finalizadas até o 
fim do seu mandato no dia 
31 de dezembro deste ano. 
Durante as visitas, Nerilda 
esteve na Capela Mortuária 
do Cemitério Municipal 
de Arapoti onde as obras 
se encontram 80% finali-
zadas. Agora, estão sendo 

realizados os serviços de 
acabamento para que o 
local seja liberado para o 
uso da população. 
No local, Nerilda também 
falou sobre a obra da Capela 
Mortuária de Calógeras 
cujo a previsão de conclu-
são também é para este 
ano. A prefeita também 
destacou as obras de revi-
talização e de ilumina-
ção da Linha Verde nas 

ruas Telêmaco Carneiro 
e Moises Lupion. Outros 
serviços que seguem em 
andamento são a pavimen-
tação da Avenida Romana 
Carneiro Kluppel e a nova 
iluminação do Estádio 
Bianor Nunes. 

Da Redação


