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Com chuvas do fim de semana Sanepar suspende
racionamento em quatro municípios da região
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[CONSÓRCIO]

Prefeitos querem ampliar atuação do G4 no Norte Pioneiro
Marcelo Palhares e Hiroshi Kubo reforçaram apoio para que o consórcio seja reativado
para promover ações de incentivo ao desenvolvimento dos municípios
Prefeitos que integram o G4 (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Bacia do Paranapanema) se reuniram
para debater a retomada
das atividades e ampliar a

atuação do colegiado, que
reúne os municípios de
Carlópolis, Jacarezinho,
Ribeirão Claro e Santo
Antônio da Platina. A meta
é aumentar a participação
do consórcio, com a inclu-

são de mais três municípios: Barra do Jacaré,
Siqueira Campos e Salto
do Itararé, formando o G7.
O deputado Luiz Claudio
Romanelli defendeu a parceria e o associativismo

entre as prefeituras para
estimular o desenvolvimento da região. “O associativismo fortalece as
demandas locais e regionais, e facilita o acesso a
investimentos estaduais e

federais” afirmou durante
a visita que fez a Joaquim
Távora na semana passada.

Da Assessoria

[PRESIDENTE]
O prefeito João Carlo
Bonato, de Ribeirão Claro,
foi escolhido para assumir
a presidência do G4. Os prefeitos Marcelo Palhares,
de Jacarezinho, e Hiroshi
Kubo, de Carlópolis, reforçaram apoio para que o
consórcio seja reativado
para promover ações de
incentivo ao desenvolvimento dos municípios da
região.
Uma das propostas é buscar
novos investimentos para a

manutenção e melhoria das
estradas rurais. “Vamos
manter um sistema de
gestão de estradas rurais
de forma integrada as práticas conservacionistas,
com readequação e manutenção para que, além de
permitir a trafegabilidade,
atue como instrumento de
preservação dos recursos
naturais, reduzindo os
custos das obras e aumentando a vida útil”, informou
o novo presidente do G4.

Rodrigo Pina assume presidência do Avante Paraná
Escolha foi oficializada em encontro do presidente nacional do Avante, deputado federal
Luis Tibé, com o governador Ratinho Júnior e o chefe da Casa Civil, Guto Silva
Da Assessoria
O Avante Paraná
tem um novo presidente:
Rodrigo Pina. A escolha foi
oficializada em encontro

do presidente nacional do
Avante, deputado federal
Luis Tibé, com o governador Ratinho Júnior e o

chefe da Casa Civil, Guto
Silva. Pina assume o partido com a missão de fortalecer a sigla no Estado.
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“Estamos com planos ousados para o Avante nas
eleições do próximo ano
aqui no Paraná. Vamos
trabalhar para levar nossa
proposta para o máximo
de municípios”, disse o
novo presidente que garantiu ainda que o partido
continuará caminhando
junto com o atual governador. “Democraticamente,
entendemos que o governador vem fazendo um
trabalho consistente e de
bons resultados no Paraná
e o nosso partido entende
que essa trajetória deve

continuar”, finalizou.
De acordo com o presidente
nacional do Avante, a chegada de Rodrigo Pina traz
um novo fôlego para o partido. “O Avante tem atraído
bons nomes e pessoas com
disposição e fôlego renovado para transformar
a política do nosso país.
Nosso objetivo é dar aos
eleitores os melhores quadros de candidatos para
as eleições de 2022 e tenho
certeza de que Rodrigo
Pina fará um belo trabalho à frente do partido no
Estado”, disse Luis Tibé.
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[EDUCAÇÃO]

Governador sanciona lei que implementa
opção pela educação domiciliar no Paraná
De acordo com o texto elaborado e aprovado pela Assembleia Legislativa, aulas ficam sob-responsabilidade
dos pais ou responsáveis, com supervisão e avaliação da aprendizagem por parte da Secretaria de Educação
AEN
O governador Carlos
Massa Ratinho Junior
sancionou nesta segunda-feira (4), em ato no Palácio
Iguaçu, a lei que implementa a educação domiciliar no Paraná, o chamado
homeschooling. O modelo
pode ser aplicado para estudantes dos ensinos infantil, fundamental e médio.
O projeto, de autoria do
deputado estadual Márcio
Pacheco, foi assinado por
outros 36 parlamentares.
De acordo com o texto, as
aulas ficam sob responsabilidade dos pais ou responsáveis, com supervisão
e avaliação periódica da
aprendizagem por parte
da Secretaria de Estado

da Educação e do Esporte
(Seed). A prática não é
obrigatória, cabendo aos
responsáveis legais optar
por um modelo de ensino.
A escolha deverá ser comunicada à Seed, nos termos
do artigo 38 da Lei Federal
nº 9.394.
“É uma forma democrática
para a educação das nossas
crianças e adolescentes,
dando a opção aos pais de
definirem qual formato de
aprendizagem eles querem.
Aqui no Paraná temos a
escola convencional, com
aulas de programação,
robótica e educação financeira; a escola cívico-militar; e agora o homeschooling. Os pais ou responsá-

veis é que vão escolher”,
afirmou Ratinho Junior.
“Com essa lei o Paraná passará a ser o primeiro estado
do País a regulamentar o
homeschooling”.
A Seed, por meio de um
grupo de trabalho, vai
criar mecanismos para
a execução da proposta,
como a elaboração de um
calendário de provas, além
de avaliações periódicas
para medição do nível de
aprendizado dos estudantes. “A Secretaria quer
garantir que os alunos
estejam sendo educados de
maneira regular.
“Para isso, vamos acompanhar muito de perto, com
provas, conversas, avalia-

ções e entrevistas com os
pais”, disse o secretário de
Estado da Educação e do
Esporte, Renato Feder.
Caberá aos Conselhos Tutelares supervisões periódicas para coibir qualquer
tipo de abuso, com objetivo
de garantir a segurança e
o bem-estar dos estudantes. A legislação prevê
também a proibição da
prática do homeschooling
por pais e responsáveis
que tenham sofrido condenação pela prática de
qualquer crime doloso
contra a vida previsto no
Estatuto da Criança e do
Adolescentes (ECA) e na
Lei Maria da Penha.
“Não somos contra a escola

regular, e sim a favor da
garantia de escolha”, disse
Pacheco.
O texto estabelece ainda a
necessidade de os alunos
terem interação social,
de no mínimo 8 horas por
mês, por meio de atividades coletivas desportivas,
religiosas ou de lazer,
em espaços públicos ou
privados. A participação
poderá ser comprovada
por matrículas, contratos,
diplomas, certificados,
recibos e declaração dos
pais ou responsáveis, instruídos com filmagens ou
fotografias.

[HISTÓRICO]
O formato surgiu nos
Estados Unidos na década
de 1970 e hoje está presente
em mais de 60 países. Na
América Latina o ensino
domiciliar é regulamentado na Colômbia, Chile,
Equador e Paraguai. A
Associação Nacional de
Ensino Domiciliar (Aned)
estima que no Paraná mais
de 3 mil famílias são adeptas do ensino domiciliar.
É o caso da pedagoga Cibele
Scandelari. Ela cuida pessoalmente da educação
das quatro filhas, de 11, 8,
5 e 3 anos, desde 2016, e vê
muitas vantagens no formato. “Eu sempre quis ser
protagonista na educação
das minhas filhas, ter essa
responsabilidade. Busco
uma educação personalizada, respeitando o ritmo
de cada uma”, ressaltou.
Ela separa o turno da
manhã para as aulas e à
tarde para a socialização
das garotas.

[PRESENÇAS]
Participaram do anúncio o secretário-chefe da Casa
Civil, Guto Silva; os deputados estaduais Dr. Batista,
Gilson de Souza, Homero Marchese, Soldado Adriano

José, Boca Aberta Júnior, Nelson Justus e Gugu Bueno;
a prefeita de Pérola, Valdete Cunha; e o presidente da
Associação Nacional de Ensino Domiciliar, Rick Dias.
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[CRIATIVIDADE]

INOVA PARANÁ

Alunos da APAE de Wenceslau
Braz utilizam material reciclável
para criar peças de artesanato

Em solenidade realizada no Palácio Iguaçu, de lançamento da terceira edição da Semana de Inovação do Paraná,
o vice-presidente da entidade, Wilson Bley informou que R$ 3
bilhões de reais estão parados nos cofres do Banco Regional
de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) pela falta de
projetos. “Temos esse recurso e também a dificuldade para
emprestá-lo aos municípios, especialmente aos pequenos, por
não conseguirem exercer bons projetos, ou de fazer uma boa
licitação, de fazer um bom termo de referência, por exemplo,
ou simplesmente porque eles não têm projetos”, disse.

Projeto desenvolvido pela professora Valéria estimula
a criatividade dos estudantes na criação de diferentes
peças e objetos que são vendidos à comunidade

INOVA PARANÁ II
A terceira edição da Semana de Inovação do Paraná
está marcada para acontecer até sexta-feira (8 de outubro),
em ambiente gratuito e virtual. “A elaboração e formulação
de bons projetos deve ser algo discutido efetivamente, esta
semana de inovação é uma ótima oportunidade. O BRDE
também tem esse compromisso, de não apenas emprestar
dinheiro, mas também de ajudar na criação de políticas
públicas. Queremos um Paraná extremamente pujante”,
disse Wilson Bley. “Nesta terceira Semana de Inovação vamos
trabalhar muito esse tema. O ciclo começa lá na universidade,
mas podemos ter a inovação lá entre as pessoas humildes,
que produzem algo diferente”, completou Marcelo Rangel,
superintendente de Inovação.

CONSTITUIÇÃO CIDADÃ
A Constituição Federal de 1988, principal símbolo do
processo de redemocratização do Brasil, está completando
33 anos. Conhecida também como Constituição Cidadã pelos
avanços em direção à cidadania e à dignidade da pessoa
humana, é a sétima Carta da história do país que deu voz à
sociedade civil organizada e consolidou o Estado Democrático
de Direito. A Constituição é o maior conjunto de normas que
rege o país. Ela estabelece, por exemplo, direitos e deveres
dos cidadãos e cidadãs, disciplina o ordenamento jurídico e
organiza o papel do poder público, definindo atribuições dos
municípios, estados, União e dos três Poderes da República.
Desde a sua promulgação, o Brasil vive o mais longo período
de estabilidade institucional de sua história.

Os alunos da APAE
de Wenceslau Braz estão
participando de um projeto
onde criam artesanato
através de materiais recicláveis. Os produtos mais
recentes produzidos por
eles são cestos criados a
partir de barricas de tintas
vazias doadas pela comunidade.
A Professora Valéria Cristina da Silva, que trabalha
na APAE há 33 anos e
coordena a sala de oficina
de artesanato há mais de
10 anos, conversou com a
Folha e explicou que ela
e seus alunos já criaram
diversas peças de artesanatos usando como matéria
prima apenas materiais
recicláveis.

Da Redação
Segundo a professora
Valéria, coordenadora do
projeto, o objetivo principal é promover a participação dos alunos e
estimular sua criatividade.
“Aqui envolve tudo, aqui
a gente conversa sobre
família, aconselha. Então
eu acho gratificante todo
esse projeto com eles, eles
nos têm como orientação”,
comentou.
Durante o processo de
criação, os alunos limpam
as barricas, recortam e
colam os jornais e revistas
para trançar os cestos,
além de criarem ideias de
pinturas e desenhos para
decoração. Tudo é feito
por eles e supervisionado
pela professora. “Eles se

sentem importantes mostrando seus trabalhos,
cada um faz uma parte, as
meninas pintam e bordam,
os meninos produzem os
trançados, e assim cada
um contribui com sua
habilidade”, acrescenta a
professora.
Todo o trabalho desenvolvido pelos alunos e
pela professora está disponível para compra ou
encomenda no Bazar da
APAE, localizado na própria escola situada a Rua
Expedicionário, nº 805,
Centro de Wenceslau Braz.
Todo dinheiro arrecadado
é revertido para a compra
de mais materiais para
artesanato.

PLOA
O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), entregue
à Assembleia Legislativa pelo chefe da Casa Civil do Governo
do Estado, Guto Silva, e pelo secretário da Fazenda, Renê
Garcia, prevê um orçamento total de R$ 54,6 bilhões em 2022.
Em relação a 2021, a receita orçamentária total tem aumento
de 9%, e a receita tributária de 10%. “Esse aumento da receita
se dá em função da inflação. Mas é importante lembrar que
nosso déficit do Orçamento deve chegar a R$ 2,4 bilhões,
em função sobretudo da Saúde, com gastos ainda puxados
pela pandemia e seus reflexos, e que vão permanecer nos
próximos anos”, disse o chefe da Casa Civil.

TRAMITANDO
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado
Ademar Traiano, afirmou que a tramitação da LOA já
começou. “A peça foi lida e encaminhada à Comissão de
Orçamento para análise. Agora temos o prazo regimental
para recebimento de emendas”, disse. O Legislativo não
pode encerrar o ano sem votar as condições orçamentárias
para o ano que vem. “Pretendemos encerrar os trabalhos
até 15 de dezembro. Até lá o projeto orçamentário tem que
ser votado”, garantiu.

Radar e
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[VIOLÊNCIA]

[SUSTO]

Filho é ameaçado
de morte pelo
próprio pai ao tentar
defender a mãe das
agressões

Carreta tomba na PR-092 entre
Siqueira Campos e Quatiguá
Acidente foi registrado no início da noite desta segundafeira e motorista foi levado para Santa Casa siqueirense

Agressor ainda ameaçou atear
fogo na residência com a família
dentro, mas acabou preso pela
equipe da Polícia Militar

Da Redação

Da Redação
Um homem foi preso
na manhã desta segunda-feira (04) após policiais
militares receberem um
pedido de socorro devido ao
agressor estar praticando
violência doméstica. A
situação foi registrada no
município de Ventania.
De acordo com informações da Polícia Militar, por
volta das 10h30 a equipe foi
acionada para prestar atendimento a uma ocorrência
de violência doméstica e
ameaça de morte registrada na residência de um
casal situada na Rua Projetada 1. Diante do chamado,
os policiais se dirigiram ao
endereço informado para
averiguar a situação.
Em contato com a vítima,
esta passou a relatar que
não aguenta mais conviver
com o esposo, pois o mesmo
é alcoólatra e agressivo.
Segundo ela, no domingo

(03), o agressor lhe desferiu socos em seus braços
e usou uma faca para lhe
ameaçar. A mulher ainda
contou que o casal tem
dois filhos que acabam
presenciando as brigas e,
nesta segunda-feira, um
dos filhos tentou proteger
a mãe que estava sendo
agredida pelo suspeito, mas
o agressor o derrubou no
chão e ameaçou o próprio
filho de morte. O suspeito
também ameaçou atear
fogo na casa caso a polícia
fosse acionada.
Frente aos fatos, o agressor
recebeu voz de prisão e foi
encaminhado ao Pronto
Socorro para realização do
laudo de lesão corporal e,
em seguida, encaminhado
para delegacia da Polícia
Civil em Tibagi para que
fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Um caminhoneiro
ficou ferido após se envolver em um acidente de
trânsito registrado no
início da noite desta segunda-feira (04) na PR-092.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira
Campos, o acidente aconteceu por volta das 18h30.
O caminhoneiro trafegava
pela rodovia no trecho

entre Siqueira Campos e
Quatiguá quando acabou
perdendo o controle da
direção da carreta Scania
e, com isso, o veículo saiu
da pista e tombou as margens da rodovia.
Equipes da Defesa Civil,
SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)
e da Polícia Rodoviária
Estadual estiveram no
local prestando atendi-

mento ao acidente. A
rodovia chegou a ser paralisada para que um guincho pudesse içar a cabine
do caminhão para que os
socorristas retirassem o
condutor das ferragens.
Ele foi socorrido e encaminhado a Santa Casa
de Siqueira Campos com
ferimentos considerados
moderados.

Carro com placas de Wenceslau
Braz capota na PR-151 em Castro
Duas pessoas que estavam no veículo foram socorridas
e encaminhadas ao hospital com ferimentos moderados
Da Redação
Um acidente de trânsito registrado no início da
tarde desta segunda-feira
(04) deixou duas pessoas
feridas na PR-151 em
Castro. De acordo com
informações da Polícia
Rodoviária Estadual, o
acidente aconteceu por
volta das 12h00 no km 281
da rodovia que passa pelo
município de Castro. O veículo Fiat Pálio com placas

de Wenceslau Braz trafegava pela rodovia quando
o motorista acabou capotando. Com isso, o jovem
de 22 anos que conduzia o
automóvel e uma jovem de
21 anos que estava como
passageira ficaram feridos
e foram encaminhados
ao Hospital Regional de
Ponta Grossa para receber
atendimento médico.
A equipe da Polícia Rodo-

viária Estadual, socorristas da concessionária
que administra o trecho e
demais equipes de socorro
estiveram no local prestando atendimento a
ocorrência. Não foram
divulgadas informações
se os ocupantes do veículo
seriam moradores de Wenceslau Braz.
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ARAPOTI
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO
CEP 84.990-000 / CONTATO (43) 3512 3032
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP,
INCLUSIVE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL – MEI
Pregão nº 58/2021.
Processo nº 132/2021.
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Local: www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado”
Recebimento das Propostas: A partir 08:00min do dia
07/10/2021 até às 08:30min do dia 21/10/2021.
Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08:30min até
às 09:00min do dia 21/10/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: 09h:00min do dia
21/10/2021.
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).
Prazo de Execução/Vigência: 12 (Doze) Meses.
Informações e Retirada do Edital: Maiores informações
poderão ser obtidas na Rua Ondina Bueno Siqueira, nº
180 - Centro Cívico, Arapoti, Paraná, telefones: (43) 35123032/3000, no horário das 08h00min às 11h30min e das
13h00min às 17h30min / site: www.arapoti.pr.gov.br / email:
licitacao@arapoti.pr.gov. Data Edital: 05/10/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180, CENTRO CÍVICO,
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico o processo de Dispensa de Licitação nº 54/2021,
para Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de
formulários contínuos (Nota do Produtor Rural), visando
atender as necessidades da Secretaria Municipal da Fazenda, a favor da empresa NORTE INDUSTRIA GRAFICA
LTDA, inscrita CNPJ sob nº 18.486.182/0001-18, no valor
de R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais), baseadas no inciso
II, art. 24, e com as demais disposições da Lei nº 8.666, de
21.06.93. Arapoti, em 05 de Outubro de 2021.
IRANI JOSÉ BARROS
Prefeito Municipal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA Nº 180 CENTRO CÍVICO
CEP 84.990-000 / CONTATO (43) 3512 3032
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27
LICITAÇÃO DESERTA
Edital de Pregão nº 50/2021.
Processo nº 107/2021.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de
serviços na realização de Exames de Biopsias, visando
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Ficou constatado em 05/10/2021 o não comparecimento de
interessados em participar da presente licitação, caracterizando desta forma, nos termos da lei federal nº 8.666/93,
alterada pela lei 8.883/94, uma LICITAÇÃO DESERTA, isto
é, não houve apresentação de proposta a presente licitação.
Arapoti, 05 de Outubro de 2021.
Luana Lordelos Fernandes
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180, CENTRO CÍVICO,
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 233/2021
Processo de Dispensa: 54/2021
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JUNDIAÍ DO SUL

Contratante:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
Contratada: NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA. Valor Contrato: R$ 17.000,00.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de
formulários contínuos (Nota do Produtor Rural), visando atender
as necessidades da Secretaria Municipal da Fazenda.
Dotação Orçamentária: 17.002.04.122.0003.2268.3.3.90.30
.00000
Prazo Execução/Vigência: 30 (trinta) dias.
Data Assinatura: 05/10/2021.

JABOTI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 114/2021
EXCLUSIVO PARA ME - EPP
(Resumo para fins de publicação)
A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE JABOTI, Estado do Paraná, torna público que
fará realizar licitação, conforme segue:
1 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº.114/2021.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. FECHAMENTO: ABERTO
2 – OBJETO: Seleção de Proposta entre os proponente enquadrados como Microempresa e Empresa
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 formação de
registro de preço para aquisição de material esportivo
PARA DEPARTAMENTO DE ASS SOCIAL.
3 – VALOR MÁXIMO: R$ 15.863,95 (Quinze Mil,
Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e
Cinco Centavos),
4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 25/10/2021
às 09:00 www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado
no link - licitações”
5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Departamento 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, 04/10/2021.
Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº10/2021.

JUNDIAÍ DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL-PR
ERRATA AO DECRETO MUNICIPAL Nº. 47 DE 30
DE SETEMBRO DE 2021
		
ECLAIR RAUEN, Prefeito Municipal
de Jundiaí do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica
Municipal, torna publica a seguinte ERRATA:
		
ONDE SE LÊ: “DECRETO Nº. 47 DE
30 DE SETEMBRO DE 2021”, publicado no Jornal
Folha Extra, Edição nº. 2601, pg. 6 de 05/10/2021.

		
LEIA-SE: “DECRETO Nº. 47 DE 01
DE OUTUBRO DE 2021”.
Jundiaí do Sul – Paraná, em 05 de outubro de 2021.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Eclair Rauen
Prefeito

PINHALÃO
Edital n0 92/2021 - Pregão Eletrônico - REGISTRO
DE PREÇO - Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC
Nº 123/2006 alterada pela LC Nº 147/2014). REABERTURA DE PRAZO
A Comissão de Pregão, da Prefeitura Municipal
de Pinhalão, no exercício das atribuições que lhe
confere a Portaria nº 175/2021, de 15/07/2021, torna
público, para conhecimento dos interessados que
está reabrindo o prazo de publicidade e consequentemente alterando a data de abertura desta licitação,
vez que após impugnação interposta pela empresa
Viveiro de Mudas Meurer LTDA, verificou-se haver
necessidade de reavaliação do edital. Sendo assim,
receberá até às 08:00:00 horas do dia 21/10/2021,
propostas para: Aquisição de mudas de flores e de
árvores a serem plantadas em canteiros e praças
do município. Critério de Julgamento – Menor preço
por item. O recebimento será exclusivamente por
meio de sistema eletrônico: www.gov.br/compras/
pt-br. Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o edital completo pelos sites:
www.gov.br/compras/pt-br, https://e-gov.betha.com.
br/transparencia, através do e-mail licitacaophl03@
gmail.com e no setor de licitações, localizado na
Rua Geraldo Vieira, 410, Centro, Pinhalão-PR, no
horário das 08:30 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
horas. Pinhalão, 05 de outubro de 2021. Raíssa
Pimentel Vilas Boas - Pregoeira.

SALTO DO ITARARÉ
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 08/2021
		
Encontra-se aberto na Prefeitura
Municipal de Salto do Itararé, Estado do Paraná,
o Edital da TOMADA DE PREÇO N° 08/2021, tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, que trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ATRAVÉS DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA REFORMA
DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA
SOCIAL (CRAS), LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTÔNIO DELSOTO, BAIRRO CENTRO DO
MUNÍCIPIO DE SALTO DO ITARARÉ/PR, conforme
especificado no anexo I do edital. O credenciamento
dos representantes das empresas interessadas será
no dia 22/10/2021, até as 13h30min e a abertura
da sessão pública, com recebimento dos envelopes
com “documentos de habilitação”, “propostas de
preços” e abertura dos respectivos envelopes, no
dia 22/10/2021, a partir das 14h00min. O edital em
inteiro teor estará à disposição dos interessados, de
segunda a sexta-feira das 08h00min às 12h00min e
das 13h00min às 17h00min, na rua Eduardo Bertoni
Junior, 471, Centro, Município de Salto do Itararé.
Quaisquer informações poderão ser obtidas no
endereço acima ou telefone (43) 3579-1607.
PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Editais
SALTO DO ITARARÉ
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇO Nº 08/2021
A Prefeitura Municipal de Salto do Itararé, Estado do
Paraná, localizado na Rua Eduardo Bertoni Junior,
471, centro, Salto do Itararé-PR, torna público para
o conhecimento dos interessados que, a TOMADA
DE PREÇO Nº 08/2021, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA,
ATRAVÉS DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL,
PARA REFORMA DA ACADEMIA – AR LIVRE, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR JOAQUIM TOMAZ
DE LIMA, BAIRRO CENTRO DO MUNÍCIPIO DE
SALTO DO ITARARÉ/PR”, conforme especificado
no anexo I do edital, encontra-se com nova data para
sessão pública. O Certame ocorrerá em nova data,
sendo, portanto, o Credenciamento dos interessados
no dia 22/10/2021, até às 09h00min e a abertura da
sessão pública, com recebimento dos envelopes de
“propostas de preços”, “documentos de habilitação” e
abertura dos respectivos envelopes, dia 22/10/2021,
a partir das 09h30min. O edital em inteiro teor estará
a disposição dos interessados para ser retirado, no
portal da transparência http://www.saltodoitarare.
pr.gov.br/Portal, por e-mail sitararelicitacao@hotmail.
com, ou pessoalmente, na Prefeitura Municipal, de
segunda a sexta-feira das 08h00min às 12h00min e
das 13h00min às 17h00min, na Rua Eduardo Bertoni
Junior, 471, Centro, Município de Salto do Itararé.
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou telefone (43) 3579-1607.
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RATIFICAÇÃO-INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2021 Considerando
o cumprimento dos requisitos previstos na Lei nº 8.666/93 em conformidade
com base no Artigo 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o
conteúdo do presente no processo, RATIFICO a “CONTRATAÇÃO DE
LICENÇA
DE SOFTWARE COMPLETO PARA PROJETOS DE GEOINCRA,
WENCESLAU
BRAZ
LOTEAMENTOS, REURB, VOLUMETRIA, TOPOGRAFIA CONVENCIONAL,
RASTER E CAR; CAD PRÓPRIO (NÃO PRECISA DE AUTOCAD), SUPORTE
ILIMITADO VIA CHAT, WHATSAPP, E-MAIL E TELEFONE; VÍDEO AULAS E
Extrato - Contrato n° 006034/2021 - Processo
TUTORIAIS ILUSTRADOS; CURSOS ONLINE; ATUALIZAÇÕES
Administrativo nº 097/2021 - Tomada de Preços nº 006/2021
PERIÓDICAS”, a ser realizado pela empresa METRICA TECNOLOGIA
- Órgão gestor: O Município de Wenceslau Braz – Paraná,
inscrito no CNPJ/MF nº 76.920.800/0001-92. Objeto: “a
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº
possível contratação de empresa especializada no ramo de
01.227.689/0001-54, com o valor total máximo de R$ 5.060,00 (Cinco mil e
engenharia elétrica, visando a melhoria com os seguintes
sessenta reais). Wenceslau Braz-PR, 05 de Outubro de 2021. Atahyde
serviços: Fornecimento e Instalação de novas luminárias na
rede de iluminação pública; Fornecimento e Instalação de
Ferreira dos Santos Junior-Prefeito
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, pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços
Urbanos”. Prazo de vigência: 12 (doze) meses consecutivos,
ou seja 06 de outubro de 2021 à 05 de outubro de 2022.
Engeluz Iluminação e Eletricidade – Eireli – CNPJ:
85.489.078/0001-74, lote 01, pelo valor total de R$
2.081.102,16 (dois milhões oitenta e mil cento e dois reais e
dezesseis centavos). Wenceslau Braz-PR, 05 de outubro de
2021. Atahyde Ferreira dos Santos Junior - Prefeito

MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ-RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 38/2021-OBJETO: “AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERNACIONAL DE SAÚDE
DO NORTE PIONEIRO - CISNORPI, ATRAVÉS DO SISTEMA EXTRA COTA,
VISANDO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES MÉDICOS
ESPECIALIZADOS, TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONSTANTES
DAS TABELAS ANEXAS ÀS RESOLUÇÕES Nº 32/2020, 34/2020, 37/2020 E
SUAS ALTERAÇÕES”. A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de
Wenceslau Braz - PR, para fins do art. 24, inciso “XXVI”, 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 Contratação, junto ao
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE
PIONEIRO - CISNORPI, no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) para o
período de 03 (três) meses, tudo conforme documentos nos autos.
Wenceslau Braz-PR, 05 de Outubro de 2021. ATAHYDE FERREIRA DOS
SANTOS JÚNIOR-PREFEITO

RATIFICAÇÃO-INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2021 Considerando
o cumprimento dos requisitos previstos na Lei nº 8.666/93 em conformidade
com base no Artigo 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o
conteúdo do presente no processo, RATIFICO a “CONTRATAÇÃO DE
LICENÇA DE SOFTWARE COMPLETO PARA PROJETOS DE GEOINCRA,
LOTEAMENTOS, REURB, VOLUMETRIA, TOPOGRAFIA CONVENCIONAL,
RASTER E CAR; CAD PRÓPRIO (NÃO PRECISA DE AUTOCAD), SUPORTE
ILIMITADO VIA CHAT, WHATSAPP, E-MAIL E TELEFONE; VÍDEO AULAS E
TUTORIAIS ILUSTRADOS; CURSOS ONLINE; ATUALIZAÇÕES
PERIÓDICAS”, a ser realizado pela empresa METRICA
TECNOLOGIA
OUTRAS
PUBLICAÇÕES
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº
01.227.689/0001-54, com o valor total máximo de R$ 5.060,00 (Cinco mil e
DE LEILÃO
sessenta reais). Wenceslau Braz-PR, 05 de Outubro de 2021. EDITAL
Atahyde
“LEILÃO ON-LINE”
Ferreira dos Santos Junior-Prefeito
1ºLEILÃO: 21/10/2021 Às 15h. - 2ºLEILÃO: 26/10/2021 Às 15h.

PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Salto do
Itararé/PR torna público que, o PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2021, que trata de CONTRATAÇÃO DE
INSTRUTOR PARA FANFARRA/ BANDA MARCIAL,
foi considerado DESERTO em virtude da INABILITAÇÃO, por ausência de documentação, de todos
os participantes. Maiores informações poderão ser
fornecidas na sede da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 08h00min as 12h00min e das 13h00min
as 17h00min, na Rua Eduardo Bertoni Junior, nº 471,
Centro, Município de Salto do Itararé/PR, ou pelo
telefone (43) 3579-1607. O Pregoeiro.
Salto do Itararé, 28 de junho de 2021.
FERNANDO ALVES CARDOSO
PREGOEIRO

folhaextra.com

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

SANTANA DO ITARARÉ

PINHALÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ – PARANÁ

EDITAL N0 90/2021 PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - Exclusivo para ME, EPP e
MEI (LC Nº 123/2006 alterada pela LC Nº 147/2014)
- REABERTURA DE PRAZO - A Comissão de Pregão,
da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO, no
exercício das atribuições que lhe confere a Portaria
nº 175/2021, de 15/07/2021, torna público, para
conhecimento dos interessados que está reabrindo
o prazo de publicidade e consequentemente alterando a data de abertura desta licitação, vez que
após impugnação interposta pela empresa Peg
Limp Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza
LTDA, verificou-se haver necessidade de reavaliação
do edital. Sendo assim, receberá até às 08:00:00
horas do dia 22/10/2021, propostas para: Objeto
da Licitação: Aquisição de materiais de limpeza e
higienização destinados a todas as secretarias do
município. Critério de Julgamento – Menor preço
por item. Os interessados poderão obter maiores
informações e retirar o edital completo pelos sites:
http://www.bll.org.br, https://e-gov.betha.com.br/
transparencia, através do e-mail licitacaophl03@
gmail.com e no setor de licitações, localizado na
Rua Geraldo Vieira, 410, Centro, Pinhalão-PR, no
horário das 08:30 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
horas. Pinhalão, 05 de outubro de 2021. Raíssa
Pimentel Vilas Boas - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N° 016/2021
O Município de Santana do Itararé, Estado do Paraná,
torna público que ás 09:30 horas do dia 21/10/2021, 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 Aquisição de
medicamentos para uso no Hospital Municipal com
entrega de forma parcelada pelo período de 12 (doze)
meses, 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

Destaque e
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Em Siqueira Campos, Sanepar anunciou implantação
do rodízio na semana passada, mas graças às chuvas do
início do mês medida foi suspensa ao menos por ora

[TRÉGUA]

Com chuvas do fim de semana Sanepar suspende
racionamento em quatro municípios da região
Com início de outubro de chuvas a cima da média na região, companhia normalizou o
abastecimento nos municípios de Ibaiti, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos e Quatiguá
Redação com AEN
Geralmente quando
chove muito as pessoas
costumam falar “a chuva
deu uma trégua”, mas o
que teve uma trégua neste
início do mês de outubro foi
a estiagem no Paraná. Na
região do Norte Pioneiro,
o fim de semana molhado
trouxe boas notícias aos
moradores de quatro
municípios que já estavam
sofrendo com o sistema
de rodízio. Porém, com o
volume de água registrado
nos últimos dias, as áreas
de captação da Sanepar
deram uma “respirada” e
a Companhia pode normalizar o abastecimento para
população.

No mês passado, devido ao
longo período de estiagem
e tempo seco, a Sanepar
anunciou o sistema de
rodízio para os municípios
de Ibaiti, Santo Antônio da
Platina, Siqueira Campos,
Quatiguá e São Jerônimo
da Serra. Porém, graças as
chuvas, os afluentes e áreas
utilizadas para captação
de água pela Companhia
recuperaram boa parte do
nível de vazão e, com isso,
o rodízio foi suspenso em
Ibaiti, Santo Antônio da
Platina, Siqueira Campos
e Quatiguá.
O diretor de Meio Ambiente
e Ação Social da Sanepar,
Julio Gonchorosky, come-

morou os bom resultados
das chuvas no início do
mês, mas afirmou que o
problema não está resolvido. “As chuvas nesses
primeiros dias do mês
são excelentes, aliviam
muitos sistemas no Interior, mas não resolvem a
crise hídrica. Há um déficit
hídrico e ainda temos um
longo caminho até o fim do
verão e a volta à normalidade”, pontuou.
Em Santo Antonio da Platina, a Sanepar comunicou
em nota que o rodízio está
suspenso a partir desta
terça-feira (05) e segue por
tento indeterminado. A
Companhia informa que

a decisão foi tomada visto
que o volume de chuva nos
últimos dias na região foi
satisfatório nos últimos
dias, elevando assim os
níveis das áreas de captação.
Apesar do clima mais
tranquilo, a Sanepar alerta
para que toda a população,
principalmente das cidades
que enfrentaram o sistema
de rodízio nas últimas
semanas, tenha consciência e use a água potável de
maneira racional, pois os
níveis dos mananciais e
áreas de captação de água
seguem sendo monitorados
e, caso haja necessidade,
o sistema de rodízio será

novamente implementado.
A principal dica da empresa
é que o consumo de água
potável seja direcionado
principalmente para o
consumo humano voltado
a alimentação e higiene,
assim como cuidados com
os animais. Além disso, é
importante que as pessoas
economizem água na hora
do banho, de escovar os
dentes, fazer a barba ou
lavar louça. Outra dica
é que a água utilizada
para lavar roupas seja
reaproveitada em outras
aplicações, como o uso na
lavagem de calçadas, por
exemplo.

[RECURSOS HIDRICOS]
Diante da maior
seca dos últimos 90 anos
no Paraná, agentes do
Governo do Estado participaram do XXIII Encontro Nacional de Comitês
de Bacias Hidrográficas
(Encob) que reúne mais de
4,8 mil pessoas de diversas

regiões do Brasil e outros 10
países. O evento realizado
de maneira virtual conta
com palestras, rodas de diálogos e visitas técnicas para
apresentação de projetos
visando o fortalecimento
e preservação dos recursos
hídricos. O encontro segue

até a quinta-feira (07).
O Encob é promovido pelo
Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas
(FNCBH), em parceria
com o Governo do Estado,
por meio da Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Sustentável e Turismo

(Sedest) e do Instituto Água
e Terra (IAT), com o apoio
do Fórum de Comitês de
Bacias Hidrográficas do
Estado do Paraná. “É uma
oportunidade de conectar
o País em um só objetivo, a
preservação da água, a preservação da vida. O Estado

do Paraná é exemplo em
gestão e possui lindas paisagens hídricas”, ressaltou
o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do
Turismo, Márcio Nunes.

