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Wenceslau Braz recebe nova 
ambulância para Saúde e caminhão 
para pequenos agricultores

A cerimônia de entrega foi realizada na prefeitura municipal 
brazense seguindo os protocolos de prevenção a Covid-19

[FROTA]

Jaguariaíva 
celebra um ano da 
inauguração do 
Condomínio do Idoso

Programação começou na 
quinta com palestras abordando 
temas como segurança 
doméstica, gastronomia, gestão 
financeira, recreação e sorteio 
de brindes

[DIA DO IDOSO] [TRAGÉDIA]

Motorista 
morre em 
acidente 
na PR-090 
no Norte 
Pioneiro

Governo do Estado 
envia Kits de Robótica 
para nove municípios 
do Norte Pioneiro
No total, governo estadual está entregando mais de 
2,5 mil kits que irão atender mais de 250 colégios 
em um investimento de R$ 9,1 milhões

[EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA]
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Política e
[TREINAMENTO]

A prefeitura de Wen-
ceslau Braz e o Sebrae/
PR promoveram uma 
capacitação direcionada a 
empreendedores do muni-
cípio visando a participa-
ção em processos licita-
tórios. O curso aconteceu 
durante a semana passada 
e teve boa adesão de pro-
prietários e representantes 
de empresas de diferentes 
segmentos.
A capacitação faz parte 
do programa de Compras 
Locais, implantada pelo 
município junto ao Sebrae/
PR em junho com o objetivo 
de aumentar considera-
velmente a participação 
dos empreendedores do 
município nas licitações da 
prefeitura.
Entretanto, além dos incen-
tivos e divulgação, a ideia 

é fazer com que empresas, 
comércios e prestadoras de 
serviço tenham o preparo 
técnico adequado para 
participar dos pleitos com 
o real entendimento dos 
processos e o atendimento 
total aos editais, evitando 
desclassificações por ques-
tões legais.
Wenceslau Braz tem cerca 
de 40% das licitações ven-
cidas por negócios locais, 
ou seja, a maior parte dos 
valores que a prefeitura 
investe em compras públi-
cas vai para fora do muni-
cípio. Com a parceria com o 
Sebrae/PR, a expectativa é 
que esses números mudem 
significativamente.
“É uma excelente oportuni-
dade para os empresários 
e comerciantes da cidade 
e também para a prefei-

tura, de vender localmente 
através da capacitação das 
nossas empresas. Nossa 
intenção é fazer com que 
o dinheiro das licitações 
circule aqui dentro. Isso 
fortalece nossos negócios 
e gera ganhos para todo o 
município. Muitos empre-
sários que achavam com-
plexo participar de licita-
ções agora têm outra visão, 
graças a esse trabalho de 
suporte técnico”, avalia 
o prefeito de Wenceslau 
Braz, Atahyde Ferreira dos 
Santos Júnior, o Taidinho.
A avaliação do prefeito é a 
mesma de quem participou 
do curso promovido em 
parceria com o Sebrae/
PR. “É um projeto que vem 
de encontro ao interesse 
tanto do município quanto 
do comércio, onde todos 

saímos ganhando. Projeto 
que vai trazer benefícios 
e desenvolvimento para 
a população em geral. 
Acredito que o curso foi o 
primeiro passo para que 
se inicie uma grande par-
ceria. Grato a todos que 
estão fazendo possível esta 
nova maneira de traba-
lhar para o município de 
Wenceslau Braz, partindo 
da prefeitura municipal, 
secretaria municipal de 
Indústria, Comércio, Tra-
balho e Emprego, Sebrae, 
Sala do Empreendedor e 
Associação Comercial de 
Wenceslau Braz”, destaca o 
empresário Sidnei Inocên-
cio da Silva, proprietário 
da empresa Limpeza e Cia.
De acordo com o consultor 
do Sebrae/PR, Odemir 
Capello, Wenceslau Braz 

apresenta bom potencial 
entre as empresas locais 
para ter um número maior 
de fornecedores à prefei-
tura. “Wenceslau Braz tem 
um potencial muito inte-
ressante para ter empreen-
dedores locais fornecendo 
produtos e serviços para 
a prefeitura em um por-
centual maior que o atual. 
Claro que para isso preci-
samos de todo um plane-
jamento e a capacitação 
dos fornecedores para a 
os pregões, que foi o que 
aconteceu recentemente e 
que já deve garantir a par-
ticipação de mais negócios 
locais nas próximas licita-
ções da prefeitura”, disse.

Da Assessoria

Prefeitura e Sebrae promovem capacitação para 
empreendedores em Wenceslau Braz

Curso aconteceu na semana passada e teve boa adesão de proprietários e 
representantes de empresas do município que atuam em diferentes segmentos 



3

FOLHA EXTRA terça-feira, 05 de outubro de 2021 - Edição 2601

Política e
Wenceslau Braz recebe nova ambulância para Saúde e 

caminhão para pequenos agricultores

A prefeitura munici-
pal de Wenceslau Braz, por 
meio do prefeito Atahyde 
Ferreira dos Santos Junior, 
o Taidinho, realizou na 
tarde desta sexta-feira (01) 
a entrega de dois veículos, 
sendo uma ambulância e 
um caminhão. 
A cerimônia de entrega 
foi realizada na prefei-
tura municipal brazense 
e, seguindo os protocolos 
de prevenção a Covid-19, 
contou com a presença 
do secretário estadual 
de Agricultura e Abaste-
cimento, Noberto Orti-
gara, do deputado estadual 
Cobra Repórter, do ex-pre-
feito de Ribeirão Claro 
Mario Pereira, lideranças 
políticas da região, secre-
tários do governo Taidinho 
e de vereadores da Câmara 
Municipal de Wenceslau 

Braz. 
Um dos veículos é uma 
ambulância semi UTI 
(Unidade de Tratamento 
Intensivo) que será colo-
cada a disposição para 
atendimento da população 
brazense. O veículo foi 
adquirido com recursos 
próprios da prefeitura pelo 
valor de R$ 200 mil, dos 
quais parte veio da Câmara 
dos Vereadores, ainda sob 
a presidência do então 
vereador Beto do Esporte, 
que faleceu em maio deste 
ano vítima da Covid-19, 
por meio da devolução do 
duodécimo. 
Já o caminhão foi adquirido 
através dos programas 
Coopera Paraná e Fomento 
Paraná pelo valor de R$ 285 
mil e será destinado aos 
trabalhos da Associação 
dos Agricultores do Norte 

Pioneiro (ASA) em Wences-
lau Braz. 

O secretário de Agricul-
tura e Abastecimento, 
Noberto Ortigara, desta-
cou a importância da agri-
cultura familiar. “Ficamos 
muito felizes em estar 
realizando a entrega deste 
caminhão que vem para 

ajudar os pequenos produ-
tores. Hoje o Paraná atua 
em diferentes linhas para 
ajudar a Agricultura Fami-
liar onde há compra direta, 
por exemplo, de produtos 
do campo para merenda 
escolar entre outros. O 
paranaense é um povo 
trabalhador, não importa 
se em grandes ou pequenas 
propriedades, o agronegó-
cio é de grande importância 
para o desenvolvimento 
da nossa economia e esta-
mos trabalhando para que 
cada vez mais possamos 
estar dando condições para 
estes produtores, princi-
palmente os das pequenas 
propriedades”, destacou o 
secretário. 
Taidinho agradeceu o apoio 
dos deputados parceiros e 
do governo estadual, além 
de destacar o trabalho de 

sua equipe. “Agradeço o 
apoio dos deputados e a 
atenção que o governa-
dor Ratinho Junior tem 
dado para o município de 
Wenceslau Braz. Destaco 
também o trabalho de toda 
nossa equipe da prefeitura 
no desenvolvimento de pro-
jetos e ações que viabilizam 
que a gente possa estar 
correndo atrás de recur-
sos e trazendo melhorias 
para nossa cidade”, disse 
o prefeito. 
O prefeito Taidinho ainda 
aproveitou a ocasião para 
anunciar que parte da verba 
para obras na Estrada do 
Ribeirão Novo já está libe-
rado. “R$ 550 mil já estão 
depositados na conta do 
município para dar início 
às obras de revitalização da 
estrada do Ribeirão Novo”, 
comemorou o prefeito. 

Da Redação

Cerimônia de entrega foi realizada na prefeitura municipal brazense seguindo os protocolos de prevenção a Covid-19

[FROTA]

Agradeço o apoio 
dos deputados 
e a atenção que 
o governador 
Ratinho Junior 
tem dado para 
o município de 
Wenceslau Braz
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4Cidades e
LÍDER SUSTENTÁVEL

O Paraná é líder nacional em sustentabilidade 
ambiental no Ranking de Competitividade dos Estados, 
publicado pelo Centro de Liderança Pública. O Estado 
aparece como 1º lugar nesse quesito e 4º colocado na 
classificação geral. “Isso mostra que estamos no cami-
nho certo, promovendo o desenvolvimento do Estado, 
mas também pensando na preservação e recuperação 
do meio ambiente. Se o Paraná é o Estado que mais 
produz por metro quadrado no País, precisa ser também 
o que mais preserva, recupera e fiscaliza. É o tripé da 
sustentabilidade para garantir o futuro”, destacou o 
secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável 
e do Turismo, Márcio Nunes.

EMPREENDER
A indústria paranaense de portas, Pormade, 

está investindo R$ 10 milhões em um novo formato 
de negócio: lojas autônomas. A Pormade foi fundada 
em 1939 e tem sede em União da Vitória (PR). Hoje, é 
comandada pelo empreendedor Zini, tem cerca de 900 
colaboradores e já figurou diversas vezes na lista de 
melhores empresas para se trabalhar do Great Place 
to Work. A indústria conta com oito pontos já instala-
dos no Paraná, em Santa Catarina e em São Paulo, e 
a ideia é ter 40 até o final do ano. O negócio funciona 
no modelo store in store, sem vendedores. Zini afirma 
que o objetivo é lançar 200 lojas autônomas no Brasil 
em 2022.

3D
O Hospital Universitário do Oeste do Paraná 

(Huop) realizou, pela primeira vez, uma cirurgia de 
reconstrução de crânio com um molde 3D. O procedi-
mento foi possível graças a uma parceria da instituição 
com a startup Segmenta Biomodelos, de Toledo. A tec-
nologia visa atender as demandas do Sistema Público 
de Saúde (SUS). Não existe na região banco de ossos 
que possam auxiliar nesse tipo de cirurgia.”A expecta-
tiva é que possamos ajudar cada vez mais pessoas que 
sobrevivem a traumas ou tumores”, afirma o engenheiro 
biomédico e responsável pela startup, Eduardo Garcia.

EMENDAS
O deputado federal Aliel Machado (PSB) destinou 

mais de R$ 3,8 milhões em recursos para o município de 
Ponta Grossa. As emendas parlamentares irão atender 
áreas da educação infantil, esporte, pavimentação, o 
grupamento do Corpo de Bombeiros e a Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (UEPG). “Todos os recursos 
fazem parte da indicação de emendas apenas deste ano. 
No total foram R$ 5 milhões indicados através do nosso 
mandato para a cidade em 2021”, destaca Aliel.

NOVOS CURSOS
O Instituto Federal do Paraná (IFPR) de Ponta 

Grossa está projetando a abertura de novos cursos 
– todos integrados ao ensino médio. “O IFPR oferta 
todos os níveis de ensino, desde educação básica até 
mestrado, por exemplo. Desde que o CEFET virou 
UTFPR em Ponta Grossa não houve mais a oferta de 
ensino médio técnico, e estamos suprindo essa lacuna. 
Iniciamos o curso de técnico em informática em agosto 
e no próximo ano vamos abrir turma de técnico em 
mecânica”, explica o professor Adriano Stadler.

Atividades especiais 
foram organizadas pela 
administração munici-
pal, através da SHADS 
( Secretaria Municipal 
de Habitação e Desen-
volvimento Social), para 
marcar a passagem do Dia 
do Idoso, comemorado em 
1º de Outubro, e também 
para celebrar um ano da 
entrega e funcionamento 
do Condomínio do Idoso de 
Jaguariaíva. A programa-
ção começou na quinta (30), 
no Centro de Convivência 
do Condomínio do Idoso, 
com palestras abordando 
temas como segurança 
doméstica, gastronomia, 
gestão financeira, recrea-
ção e sorteio de brindes, 
ação em conjunto com a ins-
tituição de ensino superior 
UNICESUMAR. As orien-
tações foram repassadas 
por acadêmicos e acompa-
nhadas por integrantes da 
equipe técnica da SHADS e 
a secretária da pasta, Cleia 
Sloboda.
Na sexta, 1º de outubro, Dia 

do Idoso, as homenagens 
aos idosos e comemoração 
de um ano do condomínio 
ocorreram também no 
Centro de Convivência. 
Houve sorteio de brindes, 
confraternização com som 
ao vivo e degustação de 
bolo, docinhos e salgados.
Na confraternização a 
prefeita Alcione Lemos foi 
representada pela diretora 
Emídia Alice da Silva, da 
equipe da Secretaria de 
Governo. Ela transmi-
tiu aos idosos o abraço 
e o carinho da prefeita 
Alcione, lembrando que a 
administração municipal 
dá atenção especial aos 
jaguariaivenses que estão 
na terceira idade, já con-
tribuíram muito para a 
sociedade e merecem viver 
com mais tranquilidade e 
qualidade de vida.
Devido às restrições da 
pandemia, a comemoração 
deste ano do Dia Nacional 
do Idoso, ocorreu somente 
entre os moradores do con-
domínio que já convivem 

entre si. A secretária Cleia 
informa que as atividades 
presenciais dos outros 
grupos de idosos dos ser-
viços de convivência estão 
suspensas, por medida de 
segurança, mas com o con-
trole da pandemia e avanço 
da vacinação, em breve os 
encontros devem iniciar.
“O acompanhamento 
social, no entanto, inclu-
sive na zona rural, estão 
sendo feitos pelas equipes 
técnicas, que verificam as 
necessidades e situação de 
vida dos idosos de nosso 
município”, acrescenta. 
A secretária registrou 
ainda que, neste um ano 
de funcionamento do Con-
domínio do Idoso, que é 
referência no Paraná, a 
administração municipal 
esteve junto com os benefi-
ciados e Governo do Estado, 
oferecendo atendimentos 
de saúde, assistência social, 
psicologia, segurança e 
manutenção externa do 
local.

Jaguariaíva celebra um ano da 
inauguração do Condomínio do Idoso
Programação começou na quinta com palestras abordando 

temas como segurança doméstica, gastronomia, gestão 
financeira, recreação e sorteio de brindes

[DIA DO IDOSO]

Da Assessoria
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[TRAGÉDIA]

Um grave acidente 
de trânsito registrado na 
madrugada do domingo 
(03) tirou a vida de uma 
pessoa e deixou a outra 
ferida. A situação foi regis-
trada na PR-090 no trecho 
da rodovia que passa pelo 
município de São Jerônimo 
da Serra. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Rodoviária 
Estadual, o acidente acon-
teceu por volta da 01h30 
e envolveu uma van e um 
automóvel que transitavam 
em direções opostas em 
um trecho de pista simples 

quando acabaram coli-
dindo frontalmente. Com 
a violência do impacto, um 
homem de 51 que conduzia 
o automóvel acabou não 
resistindo aos ferimentos e 
veio a óbito. Já o motorista 
da van foi encaminhado ao 
hospital de São Jerônimo 
com ferimentos leves. 
A equipe da PRE esteve 
no local prestando atendi-
mento à ocorrência e orien-
tando o trânsito. Chovia 
no momento do acidente a 
circunstancias devem ser 
investigadas. 

Motorista morre em 
acidente na PR-090 
no Norte Pioneiro

Da Redação

Situação foi registrada no trecho 
da rodovia que passa por São 
Jerônimo da Serra e também 
deixou uma pessoa ferida

Colisão entre carro e 
caminhonete deixa dois 

feridos na PR-272 em Japira

Acidente foi registrado na tarde do sábado 
no trecho que liga o município a Ibaiti

Duas pessoas ficaram 
feridas após se envolverem 
em um acidente de trân-
sito registrado na tarde 
do último sábado (02) na 
PR-272 em Japira. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Rodoviária 
Estadual, os dois veículos 
envolvidos no acidente 
são uma L200 Triton e um 
GM/Corsa. Os veículos 
trafegavam em sentidos 
opostos no trecho que liga 
Japira a Ibaiti quando 
acabaram colidindo. Com 

o impacto, os dois motoris-
tas ficaram feridos, sendo 
socorridos por populares 
e encaminhados ao hospi-
tal de Japira para receber 
atendimento médico e, sem 
seguida, transferidos para 
o hospital de Tomazina. 
Equipes de socorro e da 
PRE estiveram no local 
prestando atendimento 
à ocorrência. Chovia no 
momento do acidente e as 
circunstâncias devem ser 
investigadas. 

Da Redação

Da Redação

Dois homens foram 
presos pelas equipes 
da Polícia Militar neste 
domingo (03) por comete-
rem o crime de violência 
doméstica. 
O primeiro caso foi regis-
trado no início da madru-
gada em uma residência 
situada na área Central de 
Congonhinhas. De acordo 
com a PM, por volta da 
01h00 a equipe foi acionada 
para prestar atendimento 
a uma ocorrência de vio-

lência doméstica. Diante 
do chamado, os policiais 
foram ao endereço infor-
mado para averiguar a 
situação. No local, a vítima 
passou a relatar que o 
marido estava embriagado 
e começou a quebrar os 
moveis da residência e, em 
dado momento, agrediu a 
mulher com um soco. 
Já a outra situação foi 
registrada por volta das 
16h00 em Santa Mariana 
onde os policiais foram 

acionados para prestar 
atendimento a uma ocor-
rência de violência domés-
tica. No local, em contato 
com a vítima esta relatou 
que seu ex-marido lhe 
agrediu com socos e que-
brou seu aparelho celular. 
Em ambos os casos os 
agressores foram presos e 
encaminhados a delegacia 
da Polícia Civil para que 
fossem tomadas as provi-
dências cabíveis ao caso. 
As vítimas foram

Agressores são presos após dar 
socos nas esposas

Casos foram registrados no fim de semana nos 
municípios de Congonhinhas e Santa Mariana

[VIOLÊNCIA]
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ARAPOTI

JUNDIAÍ DO SUL

JUNDIAÍ DO SUL

PINHALÃO

WENCESLAU BRAZ

SANTANA DO ITARARÉ

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
EXTRATO DE CONTRATOS
Processo de Dispensa: 53/2021
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Objeto: Aquisição de INSUMOS ALIMENTÍCIOS, visando aten-
der as necessidades do Hospital Municipal 18 de Dezembro.

Contrato: 228/2021
Contratada: SUPERMERCADOS RICKLI LTDA.
Valor Contrato: R$ 1.301,20

Contrato: 229/2021
Contratada: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA CO-
MERCIO DE ALIMENTOS.
Valor Contrato: R$ 3.739,32

Contrato: 230/2021
Contratada: PEDRO CARNEIRO JUNIOR – EPP.
Valor Contrato: R$ 574,00
Dotação Orçamentária: 10.001.10.302.0004.2026.3.3.90.3
0.0000 
Prazo Execução/Vigência: 30 (trinta) dias
Data Assinatura: 30/09/2021.

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

EXTRATO - 3º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 261/2018-PMA.
Pregão n°: 68/2018-PMA.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI.
Contratada: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA 
LTDA EPP
Objeto: O presente Termo Aditivo objetivo a prorrogação 
dos prazos de execução e vigência do CONTRATO sob o 
n° 261/2018, por mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 
27/12/2021 e estendendo-se até 27/12/2022, com base no 
inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas do Contrato Original a que se refere o presente 
Termo Aditivo. 
Data da Assinatura: 01/10/2021.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA Nº 180 
CEP 84990-000 FONE (043) 3512-3162
09.277.712/0001-27
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico o processo de Dispensa de Licitação nº 53/2021, para 
Aquisição de INSUMOS ALIMENTÍCIOS, visando atender 
as necessidades do Hospital Municipal 18 de Dezembro, 
a favor das empresas SUPERMERCADOS RICKLI LTDA, 
inscrita CNPJ sob nº 78.755.758/0002-08, no valor de R$ 
1.301,20 (um mil e trezentos e um real e vinte centavos); 
OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA COMERCIO DE 
ALIMENTOS, inscrita CNPJ sob nº 31.790.111/0001-72, no 
valor de R$ 3.739,32 (três mil e setecentos e trinta e nove 
reais e trinta e dois centavos), e PEDRO CARNEIRO JUNIOR 
– EPP, inscrita CNPJ sob nº 80.031.461/0001-60, no valor de 
R$ 574,00 (quinhentos e setenta e quatro reais),  baseada 
no inciso II, art. 24,  e com as demais disposições da Lei nº 
8.666, de 21.06.93. Arapoti, em 30 de Setembro de 2021.

ANDRÉA CRISTINA DA SILVA
Presidente do FMS

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

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n° 76/2021.

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

No Diário Oficial do Município de Arapoti, edição sob o nº 932, 
de 21/09/2021, na página nº 08, publicação como Extrato de 
2º Termo Aditivo – Inexigibilidade 11/2019:
 
ONDE SE LÊ:      

2º Termo Aditivo.

LEIA-SE
3º termo Aditivo.

Dispensa n° 13/2021.
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti, representada 
pelo Sr. Irani José Barros.
Contratada: Copel Distribuição S.A, representada pelo Sr. 
Evandro Luiz Zaclikevisc.
Fiscal do Contrato: Jiolvanny Marques Dorneles.
Gestora do Contrato: Nathanna Fraga Rodrigues.
Objeto: Serviços de manutenção predial preventiva e corre-
tiva para os prédios desta Prefeitura Municipal de Arapoti.
Valor Global: R$ 1.140.276,98 (um milhão, cento e quarenta 
mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos).
Dotação Orçamentária: 1500315452004220783390394310.
Prazo de Vigência: Indeterminado, a partir da data da sua 
assinatura.
Data da assinatura: 31/03/2021.

DECRETO  Nº. 47 DE 30 DE SETEMBRO DE 2021

SÚMULA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MU-
NICIPAL A REALIZAR A ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT 
FINANCEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL 
- ESTADO DO PARANÁ, Senhor Eclair Rauen, 
usando de suas atribuições Legais e considerando 
a Lei Municipal nº. 641 de 30 de setembro de 2021;

 Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal au-
torizado a realizar abertura de Crédito Adicional 
Suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento 
Municipal vigente, Lei Municipal Nº 616 /2020 com 
publicação em 16/10/2020, no valor total de R$ 
217.000,00 (duzentos e dezessete mil reais), na 
seguinte Dotação Orçamentária e respectiva Fonte:

15 – DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, URBA-
NISMO E OBRAS PÚBLICAS
003 – DIVISÃO DE OBRAS
15.451.0027.1008 – PAVIMENTAÇÃO E MANU-
TENÇÃO DE VIAS URBANAS
05950-4.4.90.51.00.00.504 – Obras e Instala-
ções......217.000,00 

TOTAL GERAL ......R$ 217.000,00
Artigo 2º - Para cobertura das despesas decorrentes 
da abertura do Crédito Suplementar criado pela pre-
sente Lei serão utilizados os recursos do Superávit 
Financeiro da FR 504 no valor de R$ R$ 217.000,00  
(duzentos e dezessete mil reais). 
 Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogando-se as disposições 
ao contrário.

Jundiaí do Sul, 01 de outubro de 2021
 ECLAIR RAUEN
 Prefeito

PREFEITURA DE PINHALÃO - ESTADO DO PARA-
NÁ – DESERTO. O Prefeito Municipal de Pinhalão, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais 
RESOLVE declarar deserta a licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 86/2021 de 16/09/2021, que 
tinha por objeto a aquisição de concreto usinado, bem 
como locação de bomba estacionária, destinados a 
todas as secretarias do município, tendo em vista 
que não houve cadastro de proposta na mesma. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão. Em 
01 de outubro de 2021. Dionisio Arrais de Alencar 
- Prefeito Municipal

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 
CONTRATO Nº 029/2021.
REFERENTE À TOMADA DE PREÇO 001/2021, 
NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO I DA LEI 
8666/93.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTANA DO ITARARÉ
CONTRATADA: MARISA F. M. LOPES - EPP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS 
DE SANTANA DO ITARARÉ/PR, COM LAJOTAS 
SEXTAVADAS DE CONCRETO (MATERIAIS E 
MÃO DE OBRA), REFERENTE AO CONTRATO 
DE REPASSE OGU Nº. 907612/2020 - OPERAÇÃO 
1073795-98 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.

REFERENTE: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 
VIGÊNCIA DO CONTRATO

Valor: R$ 375.524,87 (trezentos e setenta e cinco 
mil quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete 
centavos).

Data da Assinatura do Primeiro Termo Aditivo: 
01/10/2021.
Data da Vigência do Primeiro Termo Aditivo: 
02/02/2022.

 

 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - Tomada de Preço nº 06/2021 - 
Processo administrativo nº 97/2021 - OBJETO: “a possível 
contratação de empresa especializada no ramo de 
engenharia elétrica, visando a melhoria com os seguintes 
serviços: Fornecimento e Instalação de novas luminárias 
na rede de iluminação pública; Fornecimento e Instalação 
de iluminação ornamental; Fornecimento e Instalação de 
rede de baixa tensão. Os serviços poderão ser realizados 
em vários pontos do Município, incluindo serviços de mão 
de obra de acordo com as especificações e valores 
contidos no edital e termo de referência, bem com o 
fornecimento de materiais e projetos; através da Secretaria 
Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos”. O Prefeito 
do Município de Wenceslau Braz-PR, no uso de suas 
atribuições legais, comunica aos interessados no fornecimento 
do objeto da Tomada de Preço nº. 06/2021, que após a análise 
e verificação das propostas e documentação e recursos 
apresentados pelas proponentes, decidiu por dar provimento e 
adjudicar o objeto da presente licitação, conforme autos do 
processo, as seguintes proponentes: Engeluz Iluminação e 
Eletricidade Eireli – CNPJ: 85.078.078/0001-74, pelo MENOR 
PREÇO GLOBAL, com o valor total de R$ 2.081.102,16 (dois 
milhões oitenta e mil cento e dois reais e dezesseis centavos). 
Wenceslau Braz - PR, 04 de outubro de 2021. Atahyde 
Ferreira dos Santos Junior - Prefeito 
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Contrato n° 036032/2021 - Processo Administrativo n° 
106/2021 - Dispensa de Licitação nº 036/2021 - Órgão 
gestor: O Município de Wenceslau Braz – Paraná, inscrito no 
CNPJ/MF nº 76.920.800/0001-92. Objeto: “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CAPACITAÇÕES DO 
SEBRAE/PR, PELAS EMPRESAS CREDENCIADAS DO 
SEBRAE/PR NO PROJETO EMPREENDEDORISMO E 
GESTÃO DO NORTE PIONEIRO DO PARANÁ E AMBIENTE 
DE NEGÓCIOS DO NORTE PIONEIRO DO PARANÁ”. Prazo 
de vigência: 91 (noventa e um) dias, ou seja, de 04 de outubro 
de 2021 e a terminar em 31 de dezembro de 2021. 
Contratado: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS DO ESTADO DO PARANÁ - SEBRAE/PR – 
CNPJ n.º 75.110.585/0001-00, pelo valor total de R$ 4.000,00 
(Quatro mil reais). Wenceslau Braz-PR, 1º de outubro de 2021. 
Atahyde Ferreira dos Santos Junior - Prefeito 

 
 
 

 

 

TERMO DE HABILITAÇÃO - Tomada de Preço nº 06/2021 - 
Processo administrativo nº 97/2021 - OBJETO: “a possível 
contratação de empresa especializada no ramo de 
engenharia elétrica, visando a melhoria com os seguintes 
serviços: Fornecimento e Instalação de novas luminárias 
na rede de iluminação pública; Fornecimento e Instalação 
de iluminação ornamental; Fornecimento e Instalação de 
rede de baixa tensão. Os serviços poderão ser realizados 
em vários pontos do Município, incluindo serviços de mão 
de obra de acordo com as especificações e valores 
contidos no edital e termo de referência, bem com o 
fornecimento de materiais e projetos; através da Secretaria 
Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos”. O 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município 
de Wenceslau Braz-PR, no uso de suas atribuições legais, 
comunica aos interessados no fornecimento do objeto do 
Tomada de Preço nº 06/2021, que após a análise e verificação 
das propostas e documentação apresentada pelas 
proponentes, decidiu habilitar a seguinte proponente: Engeluz 
Iluminação e Eletricidade Eireli – CNPJ: 85.078.078/0001-74. 
Wenceslau Braz - PR, 04 de outubro de 2021. Mateus 
Moreton - Presidente Substituto da Comissão Permanente 
de Licitação 

 

TERMO DE HABILITAÇÃO - Tomada de Preço nº 06/2021 - 
Processo administrativo nº 97/2021 - OBJETO: “a possível 
contratação de empresa especializada no ramo de 
engenharia elétrica, visando a melhoria com os seguintes 
serviços: Fornecimento e Instalação de novas luminárias 
na rede de iluminação pública; Fornecimento e Instalação 
de iluminação ornamental; Fornecimento e Instalação de 
rede de baixa tensão. Os serviços poderão ser realizados 
em vários pontos do Município, incluindo serviços de mão 
de obra de acordo com as especificações e valores 
contidos no edital e termo de referência, bem com o 
fornecimento de materiais e projetos; através da Secretaria 
Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos”. O 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município 
de Wenceslau Braz-PR, no uso de suas atribuições legais, 
comunica aos interessados no fornecimento do objeto do 
Tomada de Preço nº 06/2021, que após a análise e verificação 
das propostas e documentação apresentada pelas 
proponentes, decidiu habilitar a seguinte proponente: Engeluz 
Iluminação e Eletricidade Eireli – CNPJ: 85.078.078/0001-74. 
Wenceslau Braz - PR, 04 de outubro de 2021. Mateus 
Moreton - Presidente Substituto da Comissão Permanente 
de Licitação 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - Tomada d Preço nº 06/2021 - 
Processo administrativo nº 97/2021 - OBJETO: “a possível 
contratação de empresa especializada no ramo de 
engenharia elétrica, visando a melhoria com os seguintes 
serviços: Fornecimento e Instalação de novas luminárias 
na rede de iluminação pública; Fornecimento e Instalação 
de iluminação ornamental; Fornecimento e Instalação de 
rede de baixa tensão. Os serviços poderão ser realizados 
em vários pontos do Município, incluindo serviços de mão 
de obra de acordo com as especificações e valores 
contidos no edital e termo de referência, bem com o 
fornecimento de materiais e projetos; através da Secretaria 
Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos”. Face ao 
contido no Parecer do Departamento Jurídico, o Excelentíssimo 
Senhor Atahyde Ferreira dos Santos Junior, Prefeito do 
Município de Wenceslau Braz, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, especificamente pelo contido na Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores, torna público para todos os 
efeitos e fins legais, principalmente para intimação das partes, 
terceiras e eventuais interessados, que HOMOLOGA o 
presente procedimento licitatório, para o fim de adjudicar seu 
objeto as empresas: Engeluz Iluminação e Eletricidade Eireli 
– CNPJ: 85.078.078/0001-74, com o valor total de R$ 
2.081.102,16 (dois milhões oitenta e mil cento e dois reais e 
dezesseis centavos). Wenceslau Braz - PR, 04 de outubro de 
2021. Atahyde Ferreira dos Santos Junior - Prefeito 
 

 

 

 
INEXIBIGILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 13/2021 (PMWB)-PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 109/2021 (PMWB)-Considerando o cumprimento 
dos requisitos previstos na Lei nº 8.666/93 e tendo em vista o conteúdo 
do presente processo, RATIFICO a contratação da Empresa RENATO 
NADALINI AGUIAR 87344874920 detentora do Espetáculo “SIRICUTIANDO” 
para apresentações, a serem realizadas no período de 06 a 08 de Outubro de 
2021 em comemoração ao Dia das Crianças, no valor total de R$ 3.850,00 
(Três mil e oitocentos reais) em conformidade com base Artigo 25, III, da 
Lei nº 8.666/93. Wenceslau Braz-Pr, 04 de Outubro de 2021. Atahyde 
Ferreira dos Santos Junior-Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - Tomada de Preço nº 06/2021 - 
Processo administrativo nº 97/2021 - OBJETO: “a possível 
contratação de empresa especializada no ramo de 
engenharia elétrica, visando a melhoria com os seguintes 
serviços: Fornecimento e Instalação de novas luminárias 
na rede de iluminação pública; Fornecimento e Instalação 
de iluminação ornamental; Fornecimento e Instalação de 
rede de baixa tensão. Os serviços poderão ser realizados 
em vários pontos do Município, incluindo serviços de mão 
de obra de acordo com as especificações e valores 
contidos no edital e termo de referência, bem com o 
fornecimento de materiais e projetos; através da Secretaria 
Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos”. O Prefeito 
do Município de Wenceslau Braz-PR, no uso de suas 
atribuições legais, comunica aos interessados no fornecimento 
do objeto da Tomada de Preço nº. 06/2021, que após a análise 
e verificação das propostas e documentação e recursos 
apresentados pelas proponentes, decidiu por dar provimento e 
adjudicar o objeto da presente licitação, conforme autos do 
processo, as seguintes proponentes: Engeluz Iluminação e 
Eletricidade Eireli – CNPJ: 85.078.078/0001-74, pelo MENOR 
PREÇO GLOBAL, com o valor total de R$ 2.081.102,16 (dois 
milhões oitenta e mil cento e dois reais e dezesseis centavos). 
Wenceslau Braz - PR, 04 de outubro de 2021. Atahyde 
Ferreira dos Santos Junior - Prefeito 
 

WENCESLAU BRAZ

 
 

  
MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ-RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 37/2021-OBJETO: “AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS 0 
KM, 01 (UM) PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, DE ACORDO COM 
DELIBERAÇÃO Nº 107 E 01 (UM) PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA 
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO Nº 
412850020180002, ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 
201837710009, CADASTRADA JUNTO AO SISTEMA DE GESTÃO DE 
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV”. A Comissão de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz - PR, para fins do art. 24, inciso “V”, 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 Municipal – ATAHYDE 
FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, proferiu decisão no processo em destaque 
supra, RATIFICANDO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a Aquisição, junto a 
empresa:I – OURICAR OURINHOS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA – CNPJ Nº 
53.386.306/0001-94, que indicou o menor preço para a aquisição do item, no 
valor total de R$ 142.861,00 (Cento e quarenta e dois mil, oitocentos e sessenta 
e um reais); Tudo conforme documentos nos autos. Wenceslau Braz-PR, 04 
de Outubro de 2021. ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR-PREFEITO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 232/2021
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 47/2021
PROCESSO Nº Processo 112/2021
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
OBJETO: Registro de preços para aquisição de GARRAFAS 
tipo SQUEEZE, visando atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação.
FORNECEDOR: DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA 
/ C.N.P.J. 41.944.789/0001-16
VALOR GLOBAL: 9.632,00 (Nove Mil, Seiscentos e Trinta e 
Dois Reais)
PREÇOS REGISTRADOS:
Código 
do pro-
duto

Descrição 
do produto

Marca 
do pro-
duto

Unida-
de  de 
medida

Qtd P r e ç o 
unitário

P r e ç o 
total

32046

GARRAFA 
SQUEEZE 
– PERSO-
NALIZADA 
C F  E D I -
TAL.

S I L -
PLAST UNI 2.800,00 3,44 9.632,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.002.12.361.0015.2084.3.3
.90.30.0000
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. DATA ASSINATURA: 
04/10/2021.

ARAPOTI

EDITAL DE LEILÃO
“LEILÃO ON-LINE”

Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S.A, inscrito no CNPJ sob nº 
60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos 
leilões: em virtude da Pandemia ocasionada pelo Covid-19, os leilões em cumprimento a lei 9.514/97, estão sendo realizados somente na modalidade online. Localização do imóvel: 
PINHALÃO - PR. BAIRRO CENTRO. Rua Geraldo Vieira, n°410. Casa. Áreas Totais. Terr. 1.115,00m² e constr. 393,23m². Matr. 6.719 do RI Tomazina/PR. Obs:. 
Numeração predial pendente de averbação no RI. Regularização e encargos perante os órgãos competentes correrão por conta do comprador. Ocupado. (AF). 1º Leilão: 
21/10/2021, às 15h. Lance mínimo: R$ 1.140.000,00 e 2º Leilão: 26/10/2021, às 15h. Lance mínimo: R$ 684.000,00 (caso não seja arrematado no 1º leilão) 
Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 
hora de antecedência ao evento.  O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência 
na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 
11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br

Inf.: Tel: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial Jucesp 266 - www.milanleiloes.com.br

1ºLEILÃO: 21/10/2021 Às 15h. - 2ºLEILÃO: 26/10/2021 Às 15h.

GOVERNO DO ESTADO
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Governo do Estado envia 
Kits de Robótica para nove 
municípios do Norte Pioneiro
No total, governo estadual está entregando mais de 2,5 mil kits que irão atender 
mais de 250 colégios em um investimento de R$ 9,1 milhões

O programa Robótica 
Paraná foi lançado no final 
de agosto e oferece a alunos 
do ensino médio, da rede 
estadual, conteúdos de auto-
mação, conceitos de IoT (inter-
net das coisas) e domótica 
– área relativa à integração 
de mecanismos tecnológicos 
em uma residência.  Com o 
programa Educação para o 
Futuro, previsto para começar 
no ano que vem, a intenção é 
adquirir mais seis mil kits de 
robótica para os colégios da 
rede estadual.
Os kits são compostos por 
notebooks e um conjunto de 
peças com 448 componentes 
eletrônicos, que inclui moto-
res, sensores, atuadores e 
microprocessadores arduí-
nos, por exemplo.
Para facilitar o processo de 
aprendizagem, os alunos con-
tarão com materiais didáticos 
como videoaulas e cartilhas 
digitais, com instruções grá-
ficas detalhadas que eluci-
dam o passo a passo de cada 
proposta de atividade. Alguns 
exemplos são braço robótico, 
irrigador automático e projeto 
semáforo. Todos os materiais 
estão disponibilizados no site 
do Robótica Paraná.

[ROBÓTICA]

Em paralelo  também 
estão sendo entregues uni-
formes dos Colégios Cívico-
-Militares em vários Núcleos 
Regionais da Educação. Todos 
os cerca de 112 mil alunos dos 
197 colégios cívico-militares 
no Paraná estão recebendo 
uniformes. O investimento 
do Governo do Estado é de R$ 
45,6 milhões. Entre esta quinta 
e sexta-feira receberam os 
colégios de Apucarana, Casca-
vel, Ponta Grossa e Telêmaco 
Borba.
O secretário Renato Feder par-
ticipou da entrega no Colégio 
Estadual Cívico-Militar Frei 
Doroteu de Pádua, em Ponta 
Grossa. Já o secretário de 
Infraestrutura e Logística, 
Sandro Alex, e o diretor de 
Gestão e Planejamento Esco-
lar da Secretaria da Educa-
ção, José Carlos Guimarães, 
fizeram a entrega dos uni-
formes no Colégio Estadual 
Cívico-Militar Professora 
Maria Aparecida M. de Souza 
Pereira, em Telêmaco Borba.

[UNIFORMES]

Colégios da rede 
estadual de ensino de 30 
municípios das regiões 
Sudoeste, Campos Gerais 
e Norte Pioneiro recebe-
ram nesta semana kits 
educacionais de robótica. 
No total, o Governo do 
Estado está entregando 
mais de 2.500 kits, dez 
para cada escola. Eles 
vão atender mais de 250 
colégios em um investi-
mento de R$ 9,1 milhões. 
Até o momento, foram 
entregues equipamentos 
para 11  dos  32 Núcleos 
Regionais de Educação 
e os demais vão receber 
nas próximas semanas. 
A iniciativa faz parte 

do programa  Robótica 
Paraná.
Nesta sexta-feira (01) 
foram contempladas 
escolas de Assaí, Congo-
nhinhas, Jataizinho, Leó-
polis, Nova Fátima, Santa 
Cecília do Pavão, Santa 
Mariana, São Sebastião 
da Amoreira e Sertaneja, 
no Norte Pioneiro. Na 
quinta-feira (30), rece-
beram os kits os colégios 
de Ampere, Capanema, 
Francisco Beltrão, Mar-
meleiro, Pinhal do São 
Bento, Renascença, Cho-
pinzinho, Clevelândia, 
Coronel Vivida, Man-
gueirinha, Pato Branco, 
São João e Vitorino, no 

Sudoeste. Também rece-
beram escolas de Castro, 
Palmeira, Piraí do Sul, 
Ponta Grossa, Imbaú, 
Ortigueira e Reserva, nos 
Campos Gerais.
“Estamos dando oportu-
nidade para esses alunos. 
É democratizar o acesso 
a instrumentos, às novas 
tecnologias, importantes 
para que eles possam se 
desenvolver e ter lá na 
frente as mesmas opor-
tunidades que têm os 
alunos de grandes cen-
tros ou das grandes esco-
las privadas”, afirmou o 
chefe da Casa Civil, Guto 
Silva, que participou da 
entrega para escolas dos 

Núcleos Regionais de 
Educação de Pato Branco 
e Francisco Beltrão.
O secretário da Educa-
ção e do Esporte, Renato 
Feder, esteve na entrega 
para escolas de Ponta 
Grossa e região. “O pro-
grama Robótica Paraná 
faz parte de todo um 
processo de inovação 
que está em andamento 
na Secretaria da Educa-
ção. É possibilitar expe-
riências e conhecimento 
que cada vez mais serão 
demandados não só aqui, 
mas em todo o mundo”, 
destacou.
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No Norte Pioneiro, foram contempladas escolas das cidades de Assaí, Congonhinhas, Jataizinho, 
Leópolis, Nova Fátima, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, São Sebastião da Amoreira e Sertaneja


