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Jovem é preso por 
tráfico de drogas em 
Jacarezinho

Alcione Lemos promove reforma 
que pode gerar economia de 
mais de R$ 400 mil por ano

[JAGUARIAÍVA]

Governo federal insiste 
em novo pedágio com 
cobrança de outorga

TRAGÉDIA

Resgatado 
corpo de 
motorista 
da carreta 
que caiu da 
ponte em 
Carlópolis

UENP se cadastra para 
ser polo de vacinação 

contra a Covid-19

Saúde confirma mais uma morte pelo 
terceiro dia consecutivo em Ibaiti

Estudo do Ministério da Infraestrutura 
prevê licitar 3.327 quilômetros de rodovias 

estaduais e federais em seis lotes

CORONAVÍRUS
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Geral e
[CORONAVÍRUS]

UENP se cadastra para ser polo de 
vacinação contra a Covid-19

A universidade se colocou à disposição do Governo brasileiro, por meio do 
Ministério da Saúde e do Ministério da Educação

A Universidade Estadual do 
Norte do Paraná se cadas-
trou no Plano Nacional de 
Operacionalização da Vaci-
nação contra a Covid-19. A 
UENP se colocou à disposi-
ção do Governo brasileiro, 
por meio do Ministério da 
Saúde e do Ministério da 
Educação, para colabora-
ção no plano de vacinação 
a ser executado no País a 
partir das próximas sema-
nas. A intenção é disponibi-
lizar, tanto a estrutura e/ou 
equipamentos disponíveis, 
como o pessoal capacitado 
para a tarefa.
A UENP integra o Fórum 
do CRUB - ABIEE, ABRUC, 
ABRUEM, ACAFE, ANDI-
F E S ,  A N E C ,  A N U P, 
C O M U N G ,  C R U B  e 
FORCOM, que preve a 

participação de outras 
Universidades brasileiras. 
“A UENP tem trabalhado 
deste o início da pandemia 
com projetos de pesquisa 
e extensão que beneficia-
ram milhares de pessoas 
impactadas físico, social e 
economicamente por esse 
momento. A Universidade 
agora se coloca de maneira 
responsável mais uma vez 
na linha de frente para 
atuar neste grande plano 
de vacinação. Agradeço 
de maneira especial aos 
professores e alunos dos 
nossos cursos da área de 
Saúde pela atuação neste 
contexto de enfrentamento 
da pandemia”, disse a rei-
tora Fátima Aparecida da 
Cruz Padoan.

Da Assessoria

Mais de 130 jovens se inscrevem 
no programa “Jovem Aprendiz” 

em Siqueira Campos
Prova será realizada na próxima segunda-feira e melhores 

colocados podem ser contratados pela empresa Protork

As inscrições para o pro-
grama Jovem Aprendiz 
reuniram mais de 130 
candidatos em Siqueira 
Campos. As informações 
são do radialista Claret 
Coutinho. 
Esta edição do programa 
surgiu através de uma 
parceria entre a empresa 

Protork, o SENAI, a prefei-
tura municipal de Siqueira 
Campos e a Agência do 
Trabalhador. Realizadas 
as inscrições, agora os 
candidatos irão passar 
por uma prova que está 
agendada para próxima 
segunda-feira (18) as 14h00 
que acontece no refeitório 

da fábrica de capacetes da 
Protork. 
O diretor de Recursos 
Humanos da empresa, 
Fabiano Danbroz, orientou 
os participantes em rela-
ção a realização da prova.  
“Pedimos que todos che-
guem ao menos 40 minutos 
antes ao local, e antecipa-

mos que todas as medidas 
de segurança sanitária 
serão tomadas como uso 
de máscara, álcool em gel 
e distanciamento”, disse. 
Além disso, é importante 
que cada candidato leve 

sua caneta. 
Ainda de acordo com 
Danbroz, a intenção da 
empresa é promover a 
contratação dos jovens 
que se destacarem e foram 
aprovados na prova. 

Da Redação

Política e
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[CONCESSÕES]

Governo federal insiste em novo pedágio com cobrança 
de outorga; deputados defendem menor tarifa

Estudo do Ministério da Infraestrutura prevê licitar 3.327 quilômetros de 
rodovias estaduais e federais em seis lotes

Das Agências

O Ministério dos 
Transportes entregou à 
bancada federal do Paraná 
a proposta de modelo das 
novas concessões do pedá-
gio no Estado, que devem 
ocorrer até o final do ano. 
No documento entregue 
aos deputados, o primeiro 
critério da licitação é o 
desconto nas tarifas. Esse 
desconto está fixado entre 
15% a 17%, a depender do 
lote.
Caso as empresas empa-
tem, vence quem paga a 
maior taxa de outorga. Pelo 
novo estudo, metade desse 
valor de outorga será apli-
cado em obras no trecho 
ou na redução da tarifa e 
os outros 50 % vão para os 
cofres do governo federal.
O estudo do Ministério da 
Infraestrutura prevê licitar 
3.327 quilômetros de rodo-
vias estaduais e federais em 
seis lotes. Serão 42 praças 

de pedágio, 15 praças a 
mais do que atualmente. A 
previsão é de R$ 42 bilhões 
em investimentos e que em 
10 anos sejam duplicados 
1.861 quilômetros de vias.
A proposta do ministério é a 
de maior ágio como critério 
de desempate, e que prevê, 
deste valor, no mínimo, 
50% para serem usados, 
no futuro, na redução dos 
valores das tarifas ou em 
melhorias nas rodovias. 
Os descontos que deverão 
funcionar de forma pro-
gressiva, começando em 
20% nas praças, podendo 
chegar a 80%, já no edital”, 
diz o deputado federal 
Sérgio Souza (MDB). Ele 
considerou a proposta 
um avanço em relação ao 
modelo anterior, em que os 
recursos da outorga iriam 
totalmente para os cofres 
da União. 
A proposta, porém, não 

agradou aos deputados 
estaduais, que pretendem 
apresentar na Assembleia 
Legislativa um projeto 
estabelecendo a obriga-
toriedade da licitação 
pelo menor tarifa. Para 
o primeiro-secretário da 
Assembleia, ddeputado 
Luiz Claudio Romanelli 
(PSB), as alterações do 
novo modelo de pedágio 
“um contorcionismo para 
manter as tarifas altas’’. 
“Não podemos aceitar esse 
modelo”, diz ele.
Romanelli alerta que a 
nova proposta mantém 
a cobrança de taxa de 
outorga e limita o desconto 
máximo que os concor-
rentes podem apresentar. 
“O grande absurdo dessa 
proposta que está sendo 
feita pelo governo federal 
é que ao invés de estuda-
rem um novo programa 
de concessão, baseado na 

realidade das nossas rodo-
vias e dos novos lotes que 
estão sendo definidos, eles 
estão pegando como base 
as tarifas altas que temos 
no Paraná e fazendo uma 
conta de chegada, o que 
convenhamos é um grande 
despropósito”, disse.
“Isso reduz a competiti-
vidade e não garante ao 
Paraná tarifas efetiva-
mente baixas. Repito, o 
Paraná quer o que já foi 
feito em outros Estados pelo 
próprio Governo Federal: 
Uma concorrência clara e 
transparente com o critério 
único do maior desconto 
nas tarifas e garantindo 
obras no menor tempo 
possível”, considera ele. 
“Se procuramos aumentar 
a competitividade e redu-
zir o custo Brasil, não faz 
sentido cobrar uma taxa 
que será inserida nos valo-
res das tarifas”, criticou 

Romanelli.
O Ministério da Infraes-
trutura anunciou também 
que a proposta definitiva 
será submetida a audiên-
cias públicas a partir de 
fevereiro.
O deputado Romanelli, que 
faz parte da Frente Parla-
mentar sobre o Pedágio 
criada na Assembleia para 
acompanhar o encerra-
mento dos atuais contratos 
e o modelo que será implan-
tado, reforçou a impor-
tância da participação da 
sociedade civil paranaense 
nas discussões e audiências 
públicas que definirão as 
novas concessões.
“O Paraná não pode errar 
mais uma vez. A economia 
paranaense não aguenta 
mais ser penalizada com 
altas tarifas com rodovias 
muito abaixo da nossa 
necessidade”.
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NOVO PEDÁGIO
O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) afirmou 

que as alterações do novo modelo de pedágio apresen-
tadas pelo Ministério da Infraestrutura em Brasília são 
“um contorcionismo para manter as tarifas altas”. Ao 
invés de estudarem um novo programa de concessão,  
baseado na realidade das nossas rodovias e dos novos 
lotes que estão sendo definidos, eles estão pegando 
como base as tarifas altas que temos no Paraná e 
fazendo uma conta de chegada, o que convenhamos é 
um grande despropósito”, disse.

NOVO PEDÁGIO II
Os atuais contratos de pedágio no Paraná vencem 

em 24 de novembro de 2021. O Ministério da Infraestru-
tura aceitou alterar a proposta de modelo de licitação 
para as novas concessões rodoviárias do Paraná. O 
modelo híbrido continua sendo defendido pelo governo 
federal, mas com a nova proposta garantiu que ao menos 
50% do valor arrecadado será investido em obras, ou 
mesmo em redução da tarifa. Romanelli afirma que o 
modelo híbrido pode encarecer as tarifas em até 40%. 

RODOVIAS
O governo do Paraná está investindo mais de 

R$ 23,2 milhões em rodovias que farão a ligação do 
Centro-Sul ao Centro-Oeste e ao Norte do Estado. 
“Vamos transformar a região central do Paraná com 
essa iniciativa, trazendo desenvolvimento, emprego 
e oportunidades para toda a população local. Essas 
rodovias serão ótimas alternativas para transporte de 
carga entre as regiões Norte, Noroeste, Oeste e para 
Curitiba e Litoral”, afirma o secretário de Infraestru-
tura, Sandro Alex.     

VOLTA ÀS AULAS
A volta às aulas no Paraná está prevista para 18 

de fevereiro. O ano letivo nos colégios estaduais terá 
formato híbrido, com parte dos alunos assistindo às 
aulas de forma presencial nas escolas, enquanto o 
restante dos estudantes acompanha a mesma aula de 
maneira remota, simultaneamente. A capacidade de 
cada sala de aula será limitada ao máximo de 50% de 
ocupação.

DATA MARCADA
O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), 

disse que a campanha de vacinação contra a Covid-19 
começa em 20 de janeiro, às 10h, na capital. O anúncio 
foi feito logo após uma reunião entre o Ministério da 
Saúde (MS) e as prefeituras para tratar do calendário 
nacional de vacinação. As vacinas que serão destinadas 
ao Paraná devem ser distribuídas em 1.850 pontos de 
vacinação, segundo a Secretaria Estadual de Saúde do 
Paraná (Sesa).

Saúde confirma mais uma morte pelo 
terceiro dia consecutivo em Ibaiti
Este já é o terceiro caso confirmado só esta 

semana e município chega a um total de 24 óbitos

[PANDEMIA]

A secretaria munici-
pal de Saúde do município 
de Ibaiti confirmou, na 
noite desta quarta-feira 
(13), mais um óbito rela-
cionado a Covid-19. Este 
já é o terceiro dia conse-
cutivo que mortes ligadas 
a doença são divulgadas. 
De acordo com o informe 
publicado, a vítima é um 
homem de 70 anos que 
estava internado na Santa 
Casa de Jacarezinho. Ele 

havia sido levado para o 
local na última quarta-
-feira (06), tendo a doença 
diagnosticada na sex-
ta-feira (08). O paciente 
permaneceu internado, 
mas acabou morrendo 
nesta terça-feira devido 
a complicações relacio-
nadas a doença. A notifi-
cação foi encaminhada a 
secretaria de Saúde nesta 
quarta-feira. 
O informe ainda aponta 

que nesta quarta-feira 
foram diagnosticados 22 
novos casos da doença no 
município que chega a 
um total de 767 registros 
da Covid-19 desde o início 
da pandemia. Destes, 633 
pacientes já receberam 
alta médica e 110 pessoas 
seguem com a doença 
ativa. Com mais este óbito, 
infelizmente 24 pessoas 
já perderam a vida para 
Covid-19 em Ibaiti.

Da Redação

Da Assessoria

A prefeitura de Jaca-
rezinho pretende cons-
truir um novo posto de 
saúde no bairro Nossa 
Senhora das Graças. O 
projeto já está protocolado 
na Secretaria Estadual de 
Saúde do Paraná.
A obra é uma antiga 
reivindicação da comuni-
dade, uma vez que toda a 
região do Aeroporto tem 
uma única unidade de 
saúde, embora com duas 
equipes médicas. O novo 
posto, porém, iria desafo-
gar o serviço e dar mais 
facilidade no atendimento 
a quem mora no Nossa 

Senhora das Graças.
O projeto prevê a cons-
trução de um espaço com 
mais de 330m² e estrutura 
completa, incluindo far-
mácia. “É impensável que 
toda a região do Aeroporto 
tenha apenas um posto de 
saúde. Já estamos traba-
lhando junto ao governo 
do Estado, conversei com 
o governador Ratinho 
Júnior e com o secretário 
de Saúde Beto Preto sobre 
a situação e acredito que 
esse novo posto de saúde 
em breve se torne reali-
dade”, projeta o prefeito 
de Jacarezinho, Marcelo 

Palhares.
Como já existem duas 
equipes médicas no atual 
posto do Aeroporto, não 
haveria a necessidade 
de contratação de novos 
profissionais, ficando o 
investimento restrito a 
estrutura física.
Uma equipe continuaria 
na unidade atual enquanto 
a outra seria deslocada 
para a nova estrutura. 
A projeção é que a obra 
tenha início ainda neste 
semestre. O local para 
abrigar a unidade também 
já está definido.

Prefeitura planeja construir nova 
unidade de saúde em Jacarezinho
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Radar e

Equipes de socorro 
resgataram o corpo do 
caminhoneiro que condu-
zia a carreta que despen-
cou da ponte que liga os 
municípios de Carlópolis/
PR a Fartura/SP, na divisa 
do Estado. O acidente foi 
registrado na manhã desta 
quarta-feira (08).
A vítima foi identificada 
como Luís Felipe Lepre da 
Silva, de 38 anos. Ele condu-
zia uma carreta que estava 
carregada com areia e 
tinha como destino a cidade 
de Telêmaco Borba. Porém, 
quando cruzava a divisa 
dos estados de Paraná e 
São Paulo, momento em 
que transitava sobre a 
ponte Prefeito Benedito 
Garcia Ribeiro, o motorista 
acabou perdendo o controle 

da direção, atravessou a 
mureta de proteção e caiu 
nas águas da represa de 
Xavantes. 
Após a queda, a carreta 
ficou com as rodas para 
cima e com a cabine par-
cialmente imersa nas 
águas. Alguns populares 
que passavam pelo local 
no momento do acidente 
chegaram a tentar socor-
rer o motorista, mas sem 
sucesso. Equipes do Corpo 
de Bombeiros, SAMU (Ser-
viço de Atendimento Móvel 
de Urgência), do DER 
(Departamento de Estra-
das de Rodagem) e da 
Polícia Rodoviária Esta-
dual estiveram no local 
prestando atendimento 
a ocorrência. Os agentes 
desceram até a cabine do 

caminhão e resgataram o 
corpo da vítima que estava 
presa as ferragens. 
Pessoas que teriam teste-
munhado o acidente rela-
taram que o caminhoneiro 
teria perdido o controle da 
direção do caminhão após 
um pneu ter estourado. 
Colegas de Luís acreditam 
que o caminhão pode ter 
tido algum problema mecâ-
nico, já que o motorista 
foi descrito pelos compa-
nheiros como uma pessoa 
experiente na profissão e 
prudente. 
O corpo de Luís foi enca-
minhado a cidade de Porto 
Ferreiro, no interior pau-
lista, onde foi sepultado 
nesta quinta-feira (14). 
As causas do acidente 
devem ser investigadas. 

Da Redação

Um jovem de 22 anos 
foi preso na última ter-
ça-feira (12) pelo crime 
de tráfico de drogas. A 
ocorrência foi registrada 
no município de Jacare-
zinho. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, a 
equipe recebeu informa-
ções que um indivíduo 
estaria utilizando um 
automóvel VW/Gol com 
placas de Ibaiti para rea-
lizar o comércio de drogas 
na cidade. Com isso, os 
policiais deram início as 
diligências em busca do 
suspeito. 
Durante o patrulhamento, 

a equipe se deparou com 
o referido veículo na 
Rua Rouxinol, no bairro 
Jardim São Luiz, sendo 
então realizada a aborda-
gem do suspeito. Durante 
as buscas, os policiais 
encontraram em sua 
posse 17 buchas de maco-
nha já embaladas para 
comercialização além de 
uma porção maior da erva. 
Frente aos fatos, o indi-
víduo recebeu voz de 
prisão e foi encaminhado 
a delegacia da Polícia Civil 
para que fossem tomadas 
as providências cabíveis, 
assim como a droga e o veí-
culo foram apreendidos. 

Da Redação

TRAGÉDIA
Resgatado corpo de motorista da carreta que 
caiu da ponte que liga Carlópolis a Fartura

Equipes de socorro estiveram no local e caminhoneiro foi 
encontrado preso na cabine que estava submersa nas águas

Jovem é preso por 
tráfico de drogas em 

Jacarezinho

[SE DEU MAL]

PM apreende moto com 
numeração suprimida e placa 

falsa em Wenceslau Braz

A equipe da Polícia 
Militar apreendeu uma 
motocicleta que estava 
em condições irregu-
lares. A ocorrência foi 
registrada na terça-feira 
(12) em Wenceslau Braz.
De acordo com infor-
mações da PM, a equipe 
recebeu uma denúncia 
anônima dando conta de 

que um indivíduo havia 
estacionado uma moto-
cicleta Yamaha YBR na 
Rua Alfredo Peterson, 
no Centro, e em seguida 
teria deixado o local a 
pé. Diante da suspeita, 
a equipe se deslocou ao 
endereço informado para 
averiguar a situação. No 
local, foi constatado que a 

moto estava com a nume-
ração do chassi supri-
mida e com uma placa 
falsa que não pertencia a 
referida motocicleta. 
Frente aos fatos, a moto 
foi apreendida e enca-
minhada a delegacia da 
Polícia Civil. O condutor 
não foi encontrado. Da Redação

[IRREGULAR]
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eGeral
Goiaba produzida em Carlópolis ganha  

o mercado internacional
Desde a conquista do selo G.A.P, produtores têm recebido uma série de pedidos 

de exportação de países europeus, asiáticos e da América do Norte

[GANHOU O MUNDO]

O  selo Global G.A.P, 
certificação internacional 
que reconhece e atesta a 
segurança alimentar e sus-
tentabilidade em produtos 
de origem agrícola, tem 
rendido bons negócios para 
os produtores de goiaba de 
Carlópolis.
Desde a conquista, os pro-
dutores têm recebido uma 
série de pedidos de expor-
tação de países europeus, 
asiáticos e da América do 
Norte. Ao mesmo tempo, 
outros mercados se abrem 
dentro do Brasil, que tem 
alta demanda pelo produto.
O resultado reflete no 
esforço dos produtores 
em buscar conhecimento 
para melhorar a gestão 
das propriedades e cultivar 
goiabas diferenciadas e 
com valor agregado.
“Esse trabalho integra 
nossa principal missão, 

que é transformar o norte 
pioneiro em um território 
de produtos diferenciados 
para gerar desenvolvi-
mento”, afirma o consultor 
do Sebrae/PR, Odemir 
Capello.
O registro de Indicação 
Geográfica (IG) – conquis-
tado graças a um trabalho 
colaborativo entre produ-
tores, Sebrae/PR e pre-
feitura de Carlópolis – e a 
certificação internacional 
abriram as portas do mer-
cado nacional e do exterior 
para a goiaba de Carlópolis. 
A partir dessa experiên-
cia e a do café especial, o 
Sebrae/PR trabalha para 
propor marcas coletivas e 
indicações geográficas de 
outras frutas produzidas 
no norte pioneiro, como o 
morango.
A produtora de goiaba e 
diretora comercial da Coo-

perativa Agroindustrial de 
Carlópolis (COAC), Inês 
Yumiko Sato Sasaki, conta 
que os pedidos por expor-
tação da fruta aumentaram 
significativamente com a 
participação dos produto-
res em três feiras interna-
cionais e da divulgação da 
goiaba de Carlópolis em 
um site de notícias euro-
peu. “Passamos a receber 
muitos contatos da Itália, 
Inglaterra, França, China, 
Portugal”, comemora.
Por meio de traders – 
empresas que fazem a 
intermediação de negocia-
ções e transações comer-
ciais internacionalmente -, 
a cooperativa tem enviado 
as goiabas paranaenses 
para Portugal, Holanda, 
Suíça de forma recorrente. 
Ao mesmo tempo, a pro-
cura no mercado nacional 
é grande. “Nossa produção 

não está sendo suficiente. 
Ano passado foi de baixa 
produção, não estávamos 
conseguindo atender o 
mercado nacional”, afirma.
Carlópolis produz goiaba o 
ano todo graças ao sistema 
de poda total. O município 
é o maior produtor da 
fruta no Paraná e um dos 
maiores do Brasil. Segundo 
a Emater, cerca de 390 hec-
tares são usados para o cul-
tivo na área limitada pela 
indicação de procedência 
e o potencial de produção 
é de 23 mil toneladas por 
ano, em condições de clima 
normais. Porém, a baixa 
produção em 2020 ocorreu 
por conta da geada no ano 
anterior, que atrapalhou o 
sistema de podas.
“Além da geada, ano pas-
sado alguns produtores 
perderam muita goiaba 
pela chuva de pedra e 

outros sofreram com a seca. 
Então, tivemos alta produ-
ção em fevereiro e março 
e outra colheita apenas no 
fim do ano”, explica Inês. 
Ela conta que leva ao menos 
dois ciclos para que a pro-
dução, com poda o ano todo, 
volte ao normal. A previsão 
é que isso ocorra em 2021.
Mesmo com as dificulda-
des impostas pelo clima, 
a cooperativa comemora 
os resultados obtidos com 
a certificação.  Além de 
comercializar a fruta lá 
fora por um preço melhor 
que o nacional, novos mer-
cados se abriram e a goiaba 
de Carlópolis ganhou pro-
jeção mundial. “Os preços 
de exportação não têm altos 
e baixos, como no mercado 
nacional”, destaca.

Da Assessoria
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7Editais

PINHALÃO

CÂMARA DE ARAPOTI

ARAPOTI

ARAPOTI

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 / 2021 
AO CONTRATO Nº 01 / 2020

PROCESSO Nº 01 / 2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para locação de softwares de gestão pública.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE 
ARAPOTI
CONTRATADA: PRISMA SYSTEM – INFORMA-
TICA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 06.086.767/0001-61
VALOR MENSAL: R$ 3.201,62 (três mil duzentos 
e um reais e sessenta e dois centavos).
VALOR TOTAL: R$ 38.419,44 (trinta e oito mil 
quatrocentos e dezenove reais e quarenta e 
quatro centavos).
VIGÊNCIA: 16.01.2021 à 16.01.2022
ELEMENTO DE DESPESA: 01.001.01.031.00
51.2.001.3.3.90.40.57.00 – MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMI-
NISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA 
MUNICIPAL – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA 
JURÍDICA – SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO 
DE DADOS.
ASSINAM:
EDILSON CORSINI PEREIRA – pela CONTRA-
TANTE
RUDNEY RICARDO RIZZIOLI – pela CONTRA-
TADA

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
CONVOCAÇÃO REMANESCENTE

Em atendimento ao art. 64º, § 2º, Lei nº 8.666, de 21 
de Junho de 1993, do Edital de Pregão Eletrônico 
sob o nº 16/2020, referente à Aquisição de veículo 
para transporte de passageiros TIPO VAN, teto 
baixo, capacidade de transporte passageiros 16 
(15+1), para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e de acordo com 
o Convênio nº 26.23.2017.0222 - Paraná Cidade. 
CONVOCO a empresa Alpha 6 Veículos Especiais 
inscrita no CNPJ sob o nº 34.091.248/0001-10 do 
LOTE 01 classificada em quinto lugar do único 
lote no certame, a aceitar a adjudicação do lote 
em seu favor. 
A convocada não se manifestando intenção dentro 
do prazo de 02 (dois) dias, a Comissão de Licitação 
convocará o próximo licitante na ordem de classifi-
cação, assim sucessivamente, até a apuração de 
uma que atenda ao edital.

Luciano Aguiar Rocha – Pregoeiro.

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

INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE 
ARAPOTI - PR
RUA TELÊMACO CARNEIRO Nº 766 CENTRO 

EXTRATO
CONVOCAÇÃO REMANESCENTE
Em atendimento ao art. 64º, § 2º, Lei nº 8.666, 
de 21 de Junho de 1993, do Edital de Pregão 
Eletrônico sob o nº 16/2020, referente à Aquisição 
de veículo para transporte de passageiros TIPO 
VAN, teto baixo, capacidade de transporte passa-
geiros 16 (15+1), para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Assistência Social e 
de acordo com o Convênio nº 26.23.2017.0222 - 
Paraná Cidade. CONVOCO a empresa Favorita 
Comércio e Serviços Ltda inscrita no CNPJ sob o 
nº 21.380.013/0001-03 do LOTE 01 classificada 
em sexto lugar do único lote no certame, a aceitar 
a adjudicação do lote em seu favor. 
A convocada não se manifestando intenção dentro 
do prazo de 02 (dois) dias, a Comissão de Licitação 
convocará o próximo licitante na ordem de classifi-
cação, assim sucessivamente, até a apuração de 
uma que atenda ao edital.
Luciano Aguiar Rocha – Pregoeiro.

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, no 
uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista o 
Parecer Jurídico sobre a 
Dispensa de Licitação n° 
02/2021 de 14/01/2021 
RESOLVE:
Homologar o certame a 
favor do proponente: 
1) MARCOS AU-
RELIO DOS SANTOS 
0 5 7 6 8 9 7 6 9 8 1 ,  i n s -
crita no CNPJ sob n° 
31.407.319/0001-60, da 
cidade de PINHALÃO/PR, 
vencendo o único item, 
perfazendo o valor total 
de R$ 3.000,00 (três mil 
reais).
                   Pinhalão, 14 
de janeiro de 2021.
   DIONÍSIO ARRAIS DE 
ALENCAR     
Prefeito Municipal

CÍVICO 
CEP 84990-000 / FONE (43) 3557-5962 
CNPJ Nº 05.493.720/0001-50
EXTRATO
4º - TERMO ADITIVO
Contrato n°: 001/2018.
Pregão n°: 002/2017.
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores 
Municipais de Arapoti - IPSM.
Contratada: Fabiano Diógenes Nunes Çar
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto 
a prorrogação do prazo de execução e vigência 
estabelecido do CONTRATO sob o n° 001/2018, 
celebrado entre as partes em 03/01/2018.
Prazo: Fica prorrogado por mais 01 (um) ano o 
prazo execução e vigência do Contrato celebrado 
entre as partes, iniciando-se o prazo de execução e 
vigência em 04/01/2021 e findando em 03/01/2022, 
com base no inciso II, art. 57 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: 31/12/2020.
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Alcione Lemos promove reforma que pode gerar 
economia de mais de R$ 400 mil por ano

Entre os pontos modificados estão a extinção do cargo de Chefe de Gabinete, que tinha 
status de secretaria, e a fusão das pastas de Finanças e Planejamento

[JAGUARIAÍVA]

A administração 
municipal publicou nesta 
semana a Lei 2834/2021, 
que estabelece o novo orga-
nograma na prefeitura de 
Jaguariaíva. 
O novo formato está mais 
moderno e direcionado. 
Entre os pontos modifi-
cados estão a extinção do 
cargo de Chefe de Gabinete, 
que tinha status de secreta-
ria, e a fusão das pastas de 
Finanças e Planejamento, 
uma economia de R$ 230 
mil/ano. A economicidade 
também está na redução 
dos salários de Diretor de 
Departamento e Chefe de 
Divisão, que somam juntos 
uma economia de quase R$ 
250 mil em despesas por 
ano. Os cargos de Assessor 
e Superintendente também 
tiveram redução de salário, 
de R$ 7.072 para R$ 5.900. 
Somente nos números cita-
dos, a economia anual será 
de mais de R$ 400 mil, ou 
seja, saldo positivo mesmo 

com a inserção de alguns 
cargos no organograma.
Além da austeridade, a 
reforma também inclui a 
otimização de departamen-
tos que se anexam a secre-
tarias mais temáticas e 
menos generalizadas, como 
é o caso do Turismo, que 
deixa o setor de Indústria 
e Comércio e passa para a 
pasta de Meio Ambiente. 
“O Turismo é a atividade 
econômica limpa e mais 
falada da atualidade, é a 
indústria sem fumaça, 
e nosso município tem 
um grande potencial no 
setor, contudo a atividade 
precisa ser regulamen-
tada o quanto antes, para 
que o município não seja 
somente expectador, mas 
co-participante na gestão 
do Turismo, havendo com 
isso geração de renda, 
manutenção dos espaços 
e participação, de forma 
organizada, da comuni-
dade local nesta atividade 

econômica”, explica a pre-
feita Alcione Lemos.

Seis secretarias passa-
ram por modificações em 
suas competências, como 
a antiga pasta de Indús-
tria e Comércio passa a se 
chamar Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Econômico e Agropecuá-
rio, a Habitação passa a 
fazer parte da Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Social, enquanto a pasta 

de Infraestrutura se trans-
forma em Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano 
e Logística. A Educação, 
Cultura e Esportes, por 
sua vez, ganha um novo 
departamento, o Lazer.
Haverá também a criação 
da Diretoria Municipal 
de Segurança Pública e 
Ordem Social para atender 
aos assuntos pertinen-
tes à segurança, um dos 
temas mais visados pela 
população, que ganhará 
investimentos pesados na 
atual gestão. O projeto 
Feira Verde continua e fará 
parte do Departamento de 
Proteção Ambiental e Feira 
Verde, responsável, por 
exemplo, pela melhoria da 
gestão ambiental, aquisi-
ção de produtos, planos de 
arborização e a execução 
do cronograma da Feira.
A criação do departamento 
Regional do Primavera, 
uma espécie de subprefei-
tura desta região que hoje 

é a maior em população 
no município, era uma 
das propostas do plano 
de governo da prefeita 
Alcione Lemos e ganhará 
forma com uma equipe 
estruturada que trará ao 
bairro subsecretários dos 
principais setores como 
a Secretaria de Governo, 
Desenvolvimento Social, 
Administração e Recur-
sos Humanos e Desen-
volvimento Econômico e 
Agropecuário. A iniciativa 
visa aproximar as pessoas 
dos serviços, descentrali-
zando os departamentos e 
levando a prefeitura até a 
realidade local.
A prefeitura municipal uti-
liza o mesmo organograma 
desde 2009 e teve apenas 
pequenas modificações ao 
longo dos anos, logo, uma 
reforma administrativa se 
faz necessária para trazer 
mais eficiência para a reso-
lução das questões mais 
atuais do município.

Da Assessoria
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