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Câmara recebe processo de desaprovação de 
contas do ex-prefeito Paulo Leonar
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se aprovado por pelo menos seis vereadores, Paulo Leonar poderá ficar inelegível para as próximas eleições
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Câmara recebe processo de desaprovação de 
contas do ex-prefeito Paulo Leonar

A partir de agora o parlamento brazense notificará o ex-prefeito, que terá 15 dias 
para apresentar sua defesa por escrito na casa de leis; se aprovado por no mínimo 

seis vereadores, Paulo Leonar poderá ficar inelegível para as próximas eleições
A Câmara de Vereadores de 
Wenceslau Braz, recebeu 
essa semana o processo 
251129/18 – Prestação de 
Contas - Acórdão de pare-
cer prévio número 769/20 
– 1ª Câmara, referente 
ao primeiro ano de man-
dato do ex-prefeito Paulo 
Leonar Ferreira amador 
(PP), emitido pelo conse-
lheiro José Durval Matos 
do Amaral. O Tribunal 
de Contas do Estado do 
Paraná (TCE-PR) emitiu 
Parecer Prévio pela irregu-
laridade das contas de 2017 
do Município de Wenceslau 
Braz, de responsabili-
dade do ex-prefeito Paulo 

Leonar Ferreira Amador 
(gestão 2017-2020). Diante 
das falhas, o então gestor 
recebeu duas multas, tota-
lizando R$ 7.592,20. As 
sanções financeiras estão 
previstas no artigo 87, 
incisos III e IV, da Lei 
Orgânica do TCE-PR (Lei 
Complementar Estadual 
nº 113/2005), e correspon-
dem a 70 vezes o valor da 
Unidade Padrão Fiscal do 
Estado do Paraná (UPF-
PR). O indexador, que tem 
atualização mensal, valia 
R$ 108,46 em dezembro pas-
sado, quando o processo foi 
julgado.
A desaprovação foi moti-

vada pelo déficit orça-
mentário de fontes não 
vinculadas a programas, 
convênios, operações de 
crédito e regime próprio de 
previdência social (RPPS), 
representando 6,35% das 
receitas arrecadadas -per-
centual superior aos 5% 
tolerados pelo Tribunal. 
Além disso, foi anotada 
ressalva ao atraso no enca-
minhamento de dados ao 
Sistema de Informações 
Municipais – Acompanha-
mento Mensal (SIM-AM) 
relativos a janeiro daquele 
ano, que extrapolou o 
limite de 30 dias tolerados 
pela Corte.

[PRAZO E VOTAÇÃO]
A partir de agora o 

parlamento brazense noti-
ficará o ex-prefeito Paulo 
Leonar, que terá 15 dias 
para apresentar sua defesa 
por escrito na casa de leis, 
após isso será marcada 
a sessão para votação de 
aprovação ou reprovação 
da prestação de contas do 
ano de 2017.
No dia da votação, Paulo 
terá direito a defesa oral, 
bem como receber per-
guntas dos legisladores e 
consequentemente, seja 
votado. Para considerar o 
juízo do TC o resultado pre-

cisa de 2/3 (dois terços), ou 
seja, pelo menos seis votos 
dos vereadores, que em 
fevereiro deste ano, foram 
unânimes na desaprovação 
das contas do ano de 2017.
Agora, caso a votação da 
câmara embase o parecer 
dó órgão fiscalizador, Paulo 
Leonar poderá ficar ine-
legível, ou seja, impedido 
de participar de eleições 
públicas por oito anos, de 
acordo com a Lei Com-
plementar nº. 135 de 2010, 
mais conhecida como Lei 
da Ficha Limpa.
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MAIS DOSES
O Paraná recebeu 242.050 doses da vacina  contra 

a covid-19 do Ministério da Saúde. Essa é a 12ª remessa 
destinada ao Paraná. É formada por 127.250 imunizantes 
da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz e 114.800 da Corona-
vac/Butantan. Com o novo lote, o Paraná recebeu até 
o momento 2.495.350 conjuntos vacinais. A entrega das 
doses às 22 Regionais do Estado é por conta do Centro 
de Medicamentos do Paraná (Cemepar), por meio de 
aeronaves e caminhões. A remessa será usada para 
aplicar como primeira dose em idosos de 65 a 69 anos e 
também como segundas doses.

13º SALÁRIO  
Os vereadores de Curitiba aprovaram esta semana 

uma recomendação para que a Prefeitura pague a pri-
meira parcela do 13º dos servidores municipais neste 
mês de abril. O objetivo é fortalecer a economia local, que 
vem amargando prejuízos com as restrições necessárias 
para o combate da pandemia do novo coronavírus. O 
adiantamento do pagamento em 2020 contribuiu com 
um aporte de aproximadamente R$ 127 milhões na eco-
nomia local, fato que permitiu uma recuperação mais 
rápida dos setores de comércio e serviços. A proposta 
foi encaminhada para a administração municipal.

MÁSCARAS N95
A Associação Comercial do Paraná (ACP) distri-

buiu mais de 3 mil máscaras N95 e folders informativos 
no centro da cidade, reforçando suas ações contra a 
Covid-19. Em um mutirão de diretores e colaboradores, 
as máscaras foram entregues a comerciantes da rua 
XV e entorno e diretamente aos usuários de ônibus e 
pessoas que estiverem circulando pelo centro da cidade. 
No total, nesta primeira etapa da campanha, a entidade 
está distribuindo 20 mil máscaras diretamente aos  asso-
ciados para uso de seus colaboradores, especialmente 
no transporte coletivo.

MAIOR DO SUL
O governador Ratinho Junior e o presidente da 

República, Jair Bolsonaro, inauguraram a nova pista 
de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional de 
Foz do Iguaçu/Cataratas.   A pista ganhou 664 metros de 
extensão, passando de 2.194 metros para 2.858 metros, 
tornando-se a maior pista em aeroportos do Sul do 
Brasil. Com investimento de R$ 53,9 milhões, a obra 
é fruto de uma parceria entre a Itaipu Binacional, a 
Infraero e o Governo do Estado.

FPM
O primeiro repasse do Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM) será creditado nesta sexta-feira, 9 
de abril. O montante partilhado entre as prefeituras 
chega a R$ 4, 3 bilhões, já descontada a retenção do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb). De acordo com os dados da Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN), o primeiro repasse de abril, 
comparado com a mesma transferência do ano anterior, 
apresentou crescimento de 60,20%.

Wenceslau Braz será o 4° Município 
paranaense a reciclar o Isopor

[MEIO AMBIENTE]

Associação de reciclagem da cidade já está coletando 
e dando destino correto para o material

O Isopor, conhecido 
comercialmente como 
poliestireno, é um material 
considerado não reciclável 
em muitas cidades brasi-
leiras, todavia em grandes 
metrópolis, como nas capi-
tais São Paulo e Curitiba, 
já reciclam esse material. 
Existem empresas especia-
lizadas no processo de der-
retimento e transformação 
do poliestireno reciclado. 
No Estado do Paraná, 
somente três municípios 
fazem a coleta de isopor 
para destinação adequada, 
como Londrina, Ponta 
Grossa e a capital Curitiba. 
Na manhã dessa terça-
-feira (6), se reuniram 
no prédio da prefeitura o 
Secretário de Agricultura 
e Meio Ambiente, Roberto 
Luiz Rodacki, a equipe de 
Consultoria Ambiental da 
Obra do Contorno-Sul e o 
Prefeito Athayde Ferreira 
dos Santos, o Taidinho. O 
tema chave abordado na 
reunião, foi a destinação 
correta do isopor, onde 

também foi sugerido pelos 
consultores a realização 
de parceria com a Asso-
ciação da Reciclagem de 
Wenceslau Braz (APRES), 
para divulgação em con-
junto com a Prefeitura, da 
coleta do novo material. 
A consultora Adriane 
explica que essa idéia veio 
de uma conversa em que 
os colaboradores da obra 
do Contorno-Sul descarta-
vam os marmitex de isopor 
no lixo comum, por não 
ser coletado pela APRES 
e acabavam tendo como 
destino o aterro controlado 
de Wenceslau. “O isopor 
acaba diminuindo a vida 
útil do aterro por também 
ocupar volume consi-
derável, e pode agregar 
para APRES nas vendas” 
comenta Adriane.
O Prefeito Taidinho, que 
foi simpatizante da idéia, 
contou aos consultores 
sobre a história da APRES, 
e que a venda do isopor 
ajudaria a complemen-
tar o ganho na venda de 

outros reciclados. Na fala 
do Secretário, acrescen-
tou que o preço do quilo 
de isopor está com valor 
maior que do plástico, 
sendo portanto, viável pela 
APRES essa coleta diferen-
ciada por não haver custo 
adicional. “Com o mesmo 
caminhão que a APRES já 
coleta o reciclado, coletará 
o isopor bairro a bairro, a 
logística não muda”, com-
pletou o secretário.
Após termino da reunião, a 
reportagem da Folha Extra 
teve acesso ao barracão de 
armazenamento e triagem 
do isopor, onde os associa-
dos estavam separando 
o material e de comum 
acordo com a coleta do 
novo material, sendo pos-
sível divulgar para toda 
comunidade brazense, 
a separação do isopor à 
parte do material reciclado 
e contar com colaboração 
de todos na adequação do 
destino desse poliestileno.

Da Redação
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Radar e

Divulgação

[INVESTIGAÇÃO]

Polícia identifica responsáveis por 
vandalismo na casa do prefeito de 

Santo Antônio da Platina
Segundo apurado pela polícia, dois homens seriam 

os responsáveis por atirar frutas, verduras e legumes 
contra a casa do chefe do Executivo platinense

A casa do prefeito de 
Santo Antônio da Platina, 
José da Silva Coelho Neto 
(Podemos), foi alvo de van-
dalismo no último domingo 
(04). Após investigações, 
as equipes policiais iden-
tificaram dois indivíduos 
suspeitos de terem atirado 
frutas, verduras e legumes 
contra a residência. 
As investigações tiveram 
início após a residência do 

chefe do Executivo plati-
nense ser alvo de suspei-
tos que atiraram diversas 
frutas, verduras e legumes 
contra a casa. Diante da 
situação, as equipes da 
Polícia Civil e Militar rea-
lizaram diligências e con-
seguiram chegar até dois 
homens apontados como 
responsáveis pelo crime. 
De acordo com informa-
ções do portal de notícias 

Tá no Site, o delegado res-
ponsável pelo caso Rafael 
Guimarães, instaurou um 
termo circunstanciado em 
desfavor dos dois indiví-
duos que podem responder 
pelo crime de injuria que 
ainda pode ter agrava-
mento e aumento de pena 
devido ao alvo ser funcioná-
rio público. O caso deve ser 
encaminhado ao Juizado 
Especial Criminal. 

Da Redação

[FIM DA LINHA]

Preso homem 
condenado por 

furtos e roubos em 
Jaguariaíva

Indivíduo de 36 anos deve cumprir 
pena de 12 anos e seis meses 
por quatro crimes patrimoniais 

registrados no município
Da Redação

Um homem de 36 
anos que foi condenado 
por cometer crimes patri-
moniais no município de 
Jaguariaíva foi preso pela 
equipe da Polícia Civil na 
última terça-feira (06).
De acordo com informa-
ções da PC, o indivíduo 
foi condenado a 12 anos e 
seis meses de prisão por 
cometer crimes de furto e 
roubo em quatro locais no 
município. Para realizar a 

prisão, os policiais conta-
ram com apoio da equipe 
da Polícia civil de Sengés, 
sendo cumprido o man-
dado expedido pelo poder 
Judiciário de Jaguariaíva. 
Assim, os policiais foram 
até a residência do indiví-
duo situada no bairro Vila 
Kennedy. Após ser preso, 
o homem foi levado para 
cadeia pública do municí-
pio onde ele permanece a 
disposição da Justiça. 
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[ATENÇÃO E CUIDADO]

Arapoti vai ter equipe para 
acompanhamento pós-Covid

Pacientes recuperados da doença terão acesso 
a atendimento com nutricionista, fisioterapeuta e 

fonoaudióloga para reabilitação

A Covid-19 é uma 
doença grave que, em 
muitos casos, além de 
vencer a morte os pacien-
tes acabam ficando com 
algumas sequelas mesmo 
após curados da doença. 
Pensando nisso, uma par-
ceria entre o Centro de 
Referencia de Atendi-
mento a Covid-19 de Ara-
poti em parceria com o 
Núcleo de Atenção a Saúde 
da Família (NASF) irá 
realizar um atendimento 
pós Covid. 
O objetivo é realiar o 

atendimento de pacientes 
que se recuperaram da 
doença, mas acabaram 
ficando com algum tipo 
de complicação. Assim, 
estas pessoas terão acesso 
a consultas com nutri-
cionista, fisioterapeuta e 
fonoaudióloga, visto que, 
geralmente, são as áreas 
mais afetadas pela doença 
visando assim promover 
a população uma melhor 
reabilitação. 
A secretária municipal 
de Saúde, Andréa Silva, 
explica que com esse tipo 

de atendimento será possí-
vel acelerar o processo de 
recuperação dos pacientes. 
“A doença atinge vários 
pontos de maneiras dife-
rentes nas pessoas. É 
comum que em alguns 
casos os pacientes apre-
sentem uma demora para 
recuperar seu olfato e o 
paladar, por exemplo. Esta 
equipe irá ofertar serviços 
para ajudar estas pessoas 
na melhora dos sintomas 
para que a recuperação 
seja mais rápida e confor-
tável”, disse. 

Da Redação

A prefeitura também 
divulgou o cronograma 
de vacinação para aplica-
ção da segunda dose da 
vacina. De acordo com as 
informações divulgadas 
pela secretaria municipal 
de Saúde, o público serão 
idosos com idade entre 80 
e 84 anos tendo inicio nesta 
quinta-feira (08) e também 
na sexta-feira (09).

A vacinação será realizada 
no antigo Posto de Saúde 
Central que fica ao lado do 
CEO e seguirá o seguinte 
cronograma: quinta-feira 
das 13h00 as 16h30 para 
vacinação de idosos com 
idade de 83 e 84 anos. Já na 
sexta-feira, serão imuni-
zados os idosos com idade 
dentre 80 e 82 anos entre 
as 13h00 e as 16h30. 

A vacinação segue na pró-
xima semana atendendo 
o seguinte cronograma: 
segunda-feira (12) idosos 
com idade de 78 e 79 anos; 
na quarta-feira (14) pro-
fissionais da Saúde e de 
clinicas particulares; sex-
ta-feira (16) idosos com 
idade de 77 anos e sábado 
(17) de abril idosos com 
idade de 76 anos. 

[CRONOGRAMA]
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A pandemia da Covid-19 
causou impactos na vida 
de muita gente e, dentre 
as principais coisas do 
cotidiano, as atividades 
de cultura e lazer foram 
uma das afetadas. Apesar 
disso, a tecnologia tem 
sido uma aliada para que 
as pessoas possa driblar 
o tédio durante o isola-
mento social. 
Na região do Norte Pio-
neiro, o Museu Histórico 
do município de Ibaiti 
é um destes exemplos. 
Apesar do local estar 
fechado para visitas pre-
senciais, a população de 
toda a região pode conhe-
cer mais sobre a história 
e cultura do município 
através de uma visita 
virtual. Para realizar a 
visita, os interessados 
podem acessar a página 
do Museu da História de 
Ibaiti no Faebook. 
Entre o acervo, tem-se, 
por exemplo, um Gra-
mofone daqueles que 
para funcionar era pre-

ciso girar uma manivela 
muito comum na década 
de 1920. Durante o tuor, 
os visitantes podem ver 
este e outros destaques do 
acervo do museu. 
A população também 
pode ajudar o museu 
cedendo peças antigas 
para seu acervo. Quem 
tiver algum item (objeto 
ou foto) antigo que per-
tenceu a um parente ou 
conhecido que residiu 
em Ibaiti antes dos anos 
de 1980 e desejar doar 
para o acervo do museu, 
basta entrar em contato 
com o Museu da História 
de Ibaiti na Rua Rui Bar-
bosa, ao lado do INSS de 
segunda a sexta-feira das 
08h30 as 11h e das 13h30 
às 17h, ou através do tele-
fone (43) 3546-2343. Após a 
seleção, o item passará a 
fazer parte do acervo do 
museu e ficará exposto 
para visitação. Se não 
passar pela inspeção o 
objeto será devolvido ao 
doador.

[CULTURA]
Com a pandemia, visita 

virtual no Museu de 
Ibaiti é opção para 

driblar o tédio
Apesar das visitas presenciais ao 
local estarem suspensa, visitantes 

encontram na tecnologia uma 
aliada para se divertir

Da Redação
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JUNDIAÍ DO SUL

JUNDIAÍ DO SULJABOTI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 40/2021
EXCLUSIVO PARA ME - EPP
(Resumo para fins de publicação)

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

1 - MODALIDADE: Pregão Presencial nº.40/2021. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. 

2 – OBJETO: Seleção de Proposta entre os pro-
ponente enquadrados como Microempresa e Em-
presa de Pequeno Porte, de acordo com o artigo 
48 da Lei Complementar nº 123/2006 e alteração 
dada pela Lei Complementar nº 147/2014, para  
de Registro de preço de material de construção 
para a manutenção do fundo municipal de Saúde

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 82.975,23 (Oitenta e Dois 
Mil, Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte 
e Três Centavos),  

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 23/04/2021  
às 09:00  na Prefeitura Municipal de Jaboti. 

5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: De-
partamento de Licitação, Prefeitura Municipal de 
Jaboti, na Praça Minas Gerais, 175, no horário 
das 08h00minh às 11h00min. e das 13h00minh às 
16h00min. Edital completo, demais anexos, atas 
e contratos futuros no diário do município no site 
www.jaboti.pr.gov.br.
Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 
08/04/2021.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº10/2021 .

3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS Nº 10/2019.

Objeto: Aditivo de VALOR no Contrato de Prestação de 
Serviços Médicos, Especialidade Clínica Geral, para atender 
PLANTÕES MÉDICOS de 24h00 (vinte quatro horas) na 
Unidade Mista de Saúde São Francisco de Assis, atendi-
mento de 24:00 horas, das 07h00 horas às 07h00 horas 
do dia seguinte, mediante escala, revezamento, sobreaviso 
do Departamento Municipal de Saúde.

Justificativa Sintética: Aditivo para adequar o preço na 
Prestação de Serviços de Plantões Mà realidade comercial 
como meio de preservar o equilíbrio da relação estabelecida 
neste contrato.

O MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL, pessoa jurídica de 
Direito Público Interno, com sede à Praça Pio X, 260, centro, 
nesta cidade de Jundiaí do Sul, Estado do Paraná, inscrito 
no CNPJ/MF sob nº. 76.408.061/0001-54, representado 
neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr Eclair Rauen, 
brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG 
nº1.967-92-SSP/PR, e CPF/MF nº549.592.259-04, residen-
te e domiciliado à Rua Nicolau Chamma, S/N, nesta cidade, 
Centro, CEP 86.470-000, doravante CONTRATANTE; e 
de outro lado a Empresa A. Vieira dos Santos, Clínica 
Médica, CNPJ: 31.999.332/0001-55, Rua: Das Palmas, nº 

172, Bairro: N.H. Frei João Estevam da Costa, CEP: 86.430-000 – Santo Antônio da Platina – Paraná, responsável legal 
Anderson Vieira dos Santos, CPF: 047.443.639 – 03, RG: 9031553-6 SSP/PR, com Registro no Conselho de Classe 
CRM sob nº 41191, sendo que o presente será regido pelas seguintes cláusulas contratuais CONTRATADA resolvem 
celebrar o presente o “3º TERMO ADITIVO” do contrato original de Prestação de Serviços nº. 10/2019, celebrado em 
Jundiaí do Sul, na data de 25/04/2019, para realização de serviços de atendimento médico emergencial através do 
sistema de ‘PLANTÕES MÉDICOS de 24:00 (vinte quatro horas) na Unidade Mista de Saúde São Francisco de Assis, 
atendimento de 24:00 horas, das 07:00 hrs às 07:00 horas do dia seguinte, mediante escala, revezamento, sobreaviso 
do Departamento Municipal de Saúde.
As partes, assim nomeadas e qualificadas, considerando o compromisso de manutenção das bases do contrato ori-
ginário e atendendo ao reajuste de que trata o Decreto n. 002/2016, de 25/01/2016, publicado em 26/01/2016, que 
atende disposição da Lei 171/2002, de 29/08/2002, no que tange ao objeto constante do Processo Administrativo de 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2019, Vinculado ao Edital de Credenciamento nº 01/2019 e consequentemente 
do Contrato Administrativo nº. 10/2019, dele derivado, pelo presente instrumento particular de Aditivo, nessa e melhor 
forma de direito, têm, entre si, ajustada a prorrogação do contrato em razão do seu objeto tratar de prestação de serviços 
essenciais de natureza contínua, subordinada à Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, respeitando-se 
as demais cláusulas do contrato originário, como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto deste Termo Aditivo o reequilíbrio financeiro no VALOR do Contrato de Prestação de Serviços Médicos, 
Especialidade Clínica Geral, para atender PLANTÕES MÉDICOS de 24h00 (vinte quatro horas) na Unidade Mista de 
Saúde São Francisco de Assis, atendimento de 24:00 horas, das 07h00 horas às 07h00 horas do dia seguinte do Contrato 
Original de Prestação de Serviços nº. 10/2019, com autorização legal do Art. 65, II, “d”, da Lei 8.666/93 da Lei 8.666/93 
e alterações posteriores, bem como do Art. 4º da Lei 13979/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Vigência para o dia 24 de abril de 2021, conforme 2º termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO
Informamos que o valor Prestação de Serviços Médicos, Especialidade Clínica Geral, para atender PLANTÕES MÉDICOS 
de 24h00 (vinte quatro horas) na Unidade Mista de Saúde São Francisco de Assis.

Item Descrição dos Serviços V. Unit/Original. V. Reajustado

01

Prestação de Serviços Médicos, Especialidade Clínica Geral, para 
atender PLANTÕES MÉDICOS de 24h00 (vinte quatro horas) na 
Unidade Mista de Saúde São Francisco de Assis, atendimento 
das 07h00 horas às 07h00 horas do dia seguinte R$ - 1.996,00 R$ - 2.600,00

CLÁUSULA QUARTA – DA JUSTIFICATIVA
O objeto deste aditivo é a revisão dos valores na Prestação de Serviços fornecidos para efeito de manter equilíbrio na 
relação entre as partes, fundamentado nos seguintes motivos:
 a). Ocorre forte demanda pela Prestação de Serviços Médicos pela Situação de Pandemia Mundial Causada pelo CO-
VID 19, sendo que os Profissionais Médicos da contratada têm elevado os preços, conforme demonstração de valores 
praticados na região evidenciados na Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde (CMS) do dia 15 
de março de 2021, em anexo;
b). No contrato primitivo já se previa a possibilidade da revisão dos preços;
c). Atenção especial ao disposto no art. 65, II, “d”, da Lei 8.666/93, cujo dispositivo legal permite a revisão para manter 
o equilíbrio econômico-financeiro inicial da proposta, uma vez que a contratada faz ao contratante, eficaz demonstração 
de alteração substancial nos preços praticados no mercado, decorrente dos motivos antes suscitados; 
d). O Departamento Municipal de Saúde com apoio do Fiscal do Contrato e do Conselho Municipal de Saúde (CMS) 
realizaram pesquisa dos preços praticados em vinte municípios da região e certificou-se dos fatos tal quais propostos 
pela contratada.
e). Atendendo a solicitação de reequilíbrio enviada pela Empresa A. Vieira dos Santos, Clínica Médica, CNPJ: 
31.999.332/0001-55 no dia 08/03/2021.
f). Atendendo ao Oficio nº 044/2021, enviado pela Diretora do Departamento Municipal de Saúde senhora Cassia Regina 
Paiva no dia 23/03/2021.
g).Em conformidade com o parecer Jurídico emitido e do contido no Art. 65, II, “d”, da Lei 8.666/93, bem como do Art. 4º 
da Lei 13979/2020.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO
As partes ratificam e assim permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do contrato primitivo, com exceção do 
preço dos produtos ora aditivados, nos termos da planilha que passa integrar, doravante, desse contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO
Fica desde já eleito o Foro da Comarca de Ribeirão do Pinhal – Pr., para dirimir questões resultantes ou relativas à apli-
cação deste instrumento ou Execução do ajuste, não resolvidas na esfera administrativa. 
E por estarem assim justos, contratados e concordantes com todas as cláusulas e condições ora ajustadas, as partes 
assinam o presente Contrato Administrativo, que é feito em vias de igual teor, na presença de testemunhas instrumen-
tais, que também assinam, devendo a CONTRATANTE, no prazo legal, providenciar a publicação, no órgão oficial do 
Município, do extrato do contrato, a teor do artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93, todo para que o ato 
produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jundiaí do Sul PR, em 25 de março de 2021.

Eclair Rauen
Prefeito Municipal    

Contratante

Empresa A. Vieira dos Santos – Clínica Médica CNPJ: 
31.999.332/0001-55
Contratada
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TESTEMUNHAS:

1ª:.........................................................
Nome:....................................................
CPF nº ...........................................

2ª:...........................................................................
Nome:....................................................................
CPF nº ..................................................................

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 10/2019

PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa A. Vieira dos Santos – Clínica Médica CNPJ: 31.999.332/0001-55.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo Administrativo de Inexigibilidade nº. 04/2019, vinculado a Edital de Creden-
ciamento nº 01/2019, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
OBJETO: Terceiro Termo Aditivo o reequilíbrio financeiro no VALOR do Contrato de Prestação de Serviços Médicos, 
Especialidade Clínica Geral, para atender PLANTÕES MÉDICOS de 24h00 (vinte quatro horas) na Unidade Mista 
de Saúde São Francisco de Assis, atendimento de 24:00 horas, das 07h00 horas às 07h00 horas do dia seguinte 
do Contrato Original de Prestação de Serviços nº. 10/2019, com autorização legal do Art. 65, II, “d”, da Lei 8.666/93 
da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como do Art. 4º da Lei 13979/2020.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Com previsão na Lei Orçamentária nº 616 de 15 de outubro de 2020, publicada em 
16 de outubro de 2020.
VIGÊNCIA: até 24/04/2021.
DATA DA ASSINATURA: 25/03/2021
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – PR.

Jundiaí do Sul PR, em 25 de março de 2021.

Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 26/2020
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Enfermeira 
Padrão Senhora Paula Cristina de Oliveira Santos, 
COREN nº PR 000.477.276, CPF nº 064.024.729-64
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo Inexigibilida-
de de Licitação nº 03/2020 (Vinculado ao Edital de 
Credenciamento nº 01/2020), nos termos das Leis 
Federal nº. 10.520/2002 e 8.666/93, e suas altera-
ções posteriores.
OBJETO: Primeiro Termo Aditivo de prorrogação do 
PRAZO de vigência do Contrato Original de Presta-
ção de Serviços nº. 26/2020, com autorização legal 
do artigo 57, Inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, conforme lei Municipal 599/2020, para 
o atendimento com – 40 horas semanais na unidade 
Mista de Saúde, devido a pandemia em que estamos 
vivendo do Covid 19 não podemos ficar com deficiên-
cia na prestação de serviço junto a comunidade, e 
em, conformidade com a Lei Federal nº 13.979/2020 
e Medida Provisória nº 926/2020.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Com previsão na 
Lei Orçamentária nº 616 de 15 de outubro de 2020, 
publicada em 16 de outubro de 2020.
VIGÊNCIA: até 180 (cento e oitenta) dias
DATA DA ASSINATURA: 11/03/2021
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – PR.
Jundiaí do Sul- PR, 11 de março de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 27/2020
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Técnica em 
Enfermagem Senhora Eva Lucia Dias de Almeida, 
COREN nº PR 000.283.151, CPF nº 508.761.639-91.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo Inexigibilida-

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. 28/2021 de 
23/03/2021 a FAVOR dos Proponentes:
1) AGRICOPEL DIESEL PARANA LTDA, 
CNPJ N° 08.091.710/0001-86, pelo valor total de 
R$ 673.250,00 (Sessenta e três mil e duzentos e 

PINHALÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITA-
RARÉ – PARANÁ

AVISO DA CHAMADA PUBLICA N° 001/2021

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Santa-
na do Itararé, Estado do Paraná, CHAMADA PÚBLI-
CA N° 001/2021, que trata da aquisição de gêneros 
alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e 
do Empreendedor Familiar Rural para a merenda 
escolar destinado ao atendimento do Programa 
Nacional de Alimentação/Pnae, conforme anexo 
do edital. O credenciamento dos interessados será 
no dia 04/05/2021, até as 09:15 horas e a abertura 
da sessão pública com recebimento dos envelopes 
com “proposta” e “documentos de habilitação’’ dia 
04/05/2021, às 09:30 horas. O edital em inteiro teor 
estará a disposição dos interessados, de segunda 
à sexta-feira das 08:00 horas às 11:30 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.

JOSÉ DE JESUZ IZAC
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITA-
RARÉ – PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N° 002/2021
Exclusivo para ME, EPP E MEI (LC Nº 123/2006 
alterada pela LC Nº 147/2014).
O Município de Santana do Itararé, Estado do Paraná, 
torna público que ás 09:30 horas do dia 23/04/2021, 
na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Santana 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 
contratação de empresa especializada para forneci-
mento de gás de cozinha – GLP, acondicionado em 
botijões de 13 kg, de modo parcelado, pelo período 
de 12 meses, mediante troca de botijões retorná-
veis, com entrega nos setores da municipalidade. 
Informações e esclarecimentos relativos ao edital, 
modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao 
Pregoeiro Eder de Jesus Silveira, telefone (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 anexos, 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.

EDER DE JESUS SILVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL

SANTANA DO ITARARÉ

de de Licitação nº 03/2020 (Vinculado ao Edital de 
Credenciamento nº 01/2020), nos termos das Leis 
Federal nº. 10.520/2002 e 8.666/93, e suas altera-
ções posteriores.
OBJETO: Primeiro Termo Aditivo de prorrogação do 
PRAZO de vigência do Contrato Original de Presta-
ção de Serviços nº. 27/2020, com autorização legal 
do artigo 57, Inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, conforme lei Municipal 599/2020, para 
o atendimento com – 40 horas semanais na unidade 
Mista de Saúde, devido a pandemia em que estamos 
vivendo do Covid 19 não podemos ficar com deficiên-
cia na prestação de serviço junto a comunidade, e 
em, conformidade com a Lei Federal nº 13.979/2020 
e Medida Provisória nº 926/2020.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Com previsão na 
Lei Orçamentária nº 616 de 15 de outubro de 2020, 
publicada em 16 de outubro de 2020.
VIGÊNCIA: até 180 (cento e oitenta) dias
DATA DA ASSINATURA: 11/03/2021
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – PR.
Jundiaí do Sul- PR, 11 de março de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

cinquenta reais).
2) AUTO POSTO PR 272 LTDA, CNPJ 
N° 36.145.895/0001-08, pelo valor total de R$ 
689.000,00 (Seiscentos e oitenta e nove mil reais).
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
Em 08 de abrl de 2021.
DIONÍSIO ARRAIS DE ALENCAR
Prefeito Municipal

PINHALÃO
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A crise da Covid-19 
no município de Wenceslau 
Braz atingiu de maneira 
drástica os profissionais da 
área da Segurança Pública. 
Com isso, o Ministério 
Público da comarca do 
município encaminhou 
ao prefeito Atahyde Fer-
reira dos Santos, o Taidi-
nho, pedindo que policiais 
militares, da Polícia Civil 
e agentes do Depen que 
cuidam da cadeia pública 
do município sejam imu-
nizados com as próximas 
remessas de vacinas que 
cheguem a cidade. 
No documento, é citado, 
por exemplo, que o efetivo 
da Polícia Militar da 2ª 
Companhia de Wenceslau 
Braz já vem atuando com 
número reduzido de poli-
ciais, os quais alguns já 
haviam sido diagnostica-
dos com a doença no ano 
de 2020. Já na semana pas-
sada, entre o fim de março 
e início de abril, ao menos 
quatro policiais testaram 
positivo para doença tendo 
de ser afastados. 
O ofício ainda indica que 
estes agentes tem contato 
direto com a população em 

geral e carcerária, além 
de atuarem em situação 
de risco, fazendo com que 
profissionais que atuam 
no Depen, na Polícia Civil 
e Militar tenham sido 
infectados. Segundo o 
documento, esta situa-
ção pode fazer com que a 
comarca fique sem efetivo 
para garantir a segurança 
da população. Vale lem-
brar que a 2ª Companhia 
também atende os muni-
cípios de Siqueira Campos, 
Salto do Itararé, Santana 
do Itararé e São José da 
Boa Vista. Além disso, a 
carceragem do município 
comporta atualmente mais 
de 130 presos. 
Desta forma, consideran-
do-se a Segurança Pública 
um serviço essencial para 
população, o MP aponta que 
a cidade já vacinou grande 
parte da população idosa 
e o próximo grupo será 
de idosos com idade entre 
60 e 64 anos. Em seguida, 
de acordo com o Plano 
Nacional de Imunização, o 
publico alvo seria a popula-
ção de rua que, segundo o 
documento, quase inexiste 
na cidade. Assim, o pedido é 

para que após a vacinação 
do último público de idosos, 
as vacinas sejam aplicadas 
nos profissionais da área de 
Segurança. 
A Folha conversou com 
o tenente Lucio da Silva 
Dziuba que falou sobre a 
situação que enfrenta a 
Polícia Militar no municí-
pio. “Estamos com policiais 
em baixa devido a suspeita 
ou confirmação da doença. 
Um dos agentes, inclusive, 
teve de ser transferido 
para o Hospital Regional de 
Santo Antônio da Platina 
para receber atendimento 
médico e tratamento para 
Covid”, comentou o poli-
cial. 
O tenente ainda ressaltou a 
importância de imunizar o 
efetivo da corporação para 
garantir o atendimento a 
população. “O policial mili-
tar trabalha em diferentes 
frentes, como fiscalização 
de trânsito, policiamento 
preventivo, atendimento 
de ocorrências e flagran-
tes entre outras situa-
ção. Durante a pandemia, 
também estamos pres-
tando apoio as equipes de 
Saúde, o que faz com que 

o policial esteja exposto 
ao risco. Temos que reali-
zar abordagens e não tem 
como escolher quem você 
vai abordar ou não, então 
temos esse compromisso 
que na atual situação nos 
coloca em risco”, desabafou 
Lúcio. 
O tenente fez um alerta, 
visto que cerca de 10% 
dos agentes da PM estão 
afastados no momento. 
“Já trabalhamos com um 
efetivo reduzido, pois faz 
alguns anos que estamos 
sem concurso. Agora se 
continuar crescendo o 
número de casos ativos 
entre os policiais como 
aconteceu nos últimos dias, 
o fato é que vamos ficar 
com um efetivo ainda mais 
reduzido. Para evitar isso, 
é muito importante que 
estes profissionais sejam 
vacinados”, pontuou.
Lúcio ainda explicou que a 
PM vem adotando medidas 
para preservar os agentes. 
“Estamos em alerta, diante 
de qualquer suspeita ou 
sintoma o agente é afas-
tado e realiza o exame 
para evitar que a doença 
se espalhe na corporação. 

Para manter o atendimento 
a população, tivemos que 
suspender férias de alguns 
policiais que voltaram 
para dar suporte neste 
momento, é uma situação 
que ameniza, mas não 
resolve. O ideal é vacinar”, 
finalizou o tenente. 
Em contato com o prefeito 
Taidinho, este explicou 
que também vê prioridade 
na vacinação das forças de 
Segurança. “Eles cuidam 
de nós e nós temos que 
cuidar deles. Sou total-
mente favorável à imuni-
zação dos agentes da Segu-
rança Pública e já estamos 
buscando meios para que 
todos os policiais tanto 
da Polícia Militar quanto 
da Civil sejam vacinados, 
mas não é uma decisão que 
depende só da prefeitura, 
pois temos que seguir o 
protocolo de vacinação 
do governo. Já estamos 
estudando uma maneira de 
incluir estes profissionais 
para que sejam vacinados 
o quanto antes e possam 
continuar garantindo a 
segurança de nossa popu-
lação”, disse o prefeito.

Ministério Público recomenda que agentes da 
segurança pública sejam vacinados em Wenceslau Braz

Documento foi encaminhado ao prefeito Atahyde Ferreira dos Santos solicitando que 
profissionais sejam imunizados com a próxima remessa da vacina que chegar ao município

Da Redação

[IMUNIZAÇÃO]


