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Política e

O Gepatria (Grupo 
Especializado na Proteção 
ao Patrimônio Público e no 
Combate a Improbidade 
Administrativa) de Santo 
Antônio da Platina ajuizou, 
por meio do Ministério 
Público do Paraná, uma 
ação civil pública contra 
dois vereadores e dois 
ex-vereadores da Câmara 
Municipal de Ribeirão 
Claro. As investigações 
apuram a incidência de 
improbidade administra-
tiva cometida pelos inves-
tigados. 
De acordo com as investiga-
ções do Gepatria, um fun-
cionário público da Casa de 
Leis do município realizou 
um acordo com o então 
presidente do Legislativo 
visando alterar sua carga 
horária na Câmara. Com 
o combinado, o servidor 
ficou de cumprir sua jor-
nada de 35 horas semanais 

divididas de segunda-feira 
a sábado das 07h00 as 12h50. 
O objetivo da mudança 
no horário, segundo as 
investigações, foi para que 
o servidor pudesse atuar 
em um escritório de advo-
cacia particular durante o 
período da tarde. 
Com o acordo, ficou combi-
nado que a carga horária 
seria cumprida apenas no 
período da manhã, sendo 
que, segundo o Gepatria, 
as irregularidades foram 
realizadas com consenti-
mento e autorização do 
atual presidente da Casa 
de Leis na ocasião e prosse-
guiu com o conhecimento 
dos presidentes seguintes. 
As investigações também 
apontam que, além de 
combinar um horário alter-
nativo, o servidor não 
vinha cumprindo sua carga 
horária total. Conforme 
a análise realizada pelos 

investigadores no sistema 
de ponto da Câmara, foi 
constatado que o servidor 
nunca trabalhou aos sába-
dos, além de serem consta-
tadas saídas antes do horá-
rio das 12h50. As investiga-
ções ainda mostram que o 
servidor realizava serviços 
particulares no período da 
manhã, momento em que 
deveria estar cumprindo 
seu horário na Câmara de 
Vereadores. 
Tratando-se de núme-
ros, conforme apurado 
pelo Ministério Público do 
Paraná, o servidor público 
deixou de cumprir um total 
de 1.903 horas e 30 minutos, 
tempo que convertido em 
remuneração culminou em 
um valor de R$ 195.155,24 
aos cofres da Casa de Leis. 
Ainda segundo as investi-
gações, em janeiro de 2017 
o então servidor público 
assumiu uma das cadeiras 

da Casa de Leis tomando 
posse como vereador, 
momento em que surgem 
outros atos considerados 
irregulares pela Justiça. 
Conforme o MPPR, ele 
solicitou então seu afasta-
mento do emprego público 
na Câmara para exercer a 
função de vereador, porém, 
conforme a Constituição 
Federal, como o tempo 
exigido para vereadores é 
basicamente o referente 
as presenças nas sessões 
ordinárias, nada impediria 
que o então parlamentar 
continuasse em sua função 
pública na Casa de Leis, mas 
ele teria optado por tirar a 
licença para poder exercer 
seus serviços privados nos 
períodos de manhã e tarde. 
Segundo as investigações, 
mais uma vez a manobra 
foi realizada com conheci-
mento do então presidente 
da Câmara. 

Considerando que o afas-
tamento do cargo é nulo, o 
Ministério Público também 
solicita a devolução da 
diferença entre o venci-
mento do cargo e o subsí-
dio de vereador, uma vez 
que ele não trabalhou na 
função pública, mas seguiu 
recebendo os vencimen-
tos do cargo. Além disso, 
a Câmara Municipal de 
Ribeirão Claro também foi 
incluída no polo passivo da 
ação, requerendo-se sua 
condenação na obrigação 
de fazer consistente na 
regularização do horário 
de trabalho do servidor, 
com alteração do contrato 
de trabalho, para fins de 
cumprimento da carga 
horária de 35 horas sema-
nais, dentro dos padrões 
da administração pública.

Gepatria investiga improbidade administrativa de 
vereadores e ex-vereadores de Ribeirão Claro

Grupo apura situação onde colaborador da Câmara não cumpria jornada de trabalho, 
situação que era conhecida dos presidentes da Casa conforme as investigações

Da Redação

[IRREGULARIDADE]
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3Cidades e
IN MEMORIAM

Morreu na noite desta quarta-feira, 13, em Maringá, 
o jornalista Verdelírio Barbosa, aos 80 anos. Referência do 
Jornalismo na cidade, Barbosa estava internado em uma 
UTI em tratamento de uma pneumonia, mas não resistiu. 
Verdelírio Barbosa era figura conhecida no município. 
Diretor-proprietário do Jornal do Povo, Verde, como era 
conhecido, tem uma história de vida ligada ao jornalismo 
local, tendo atuado em rádio, televisão e veículos impressos. 
O jornalista era cidadão honorário do Paraná e contribuiu 
com a sociedade por meio da participação no Lions Clube, 
onde foi governador na gestão 99-00”. 

DOAÇÃO
A Ecocataratas doou mais de mais de 5.000 insumos 

e equipamentos avaliados em R$ 39.320,90 para os 25 muni-
cípios de abrangência da Regional de Saúde de Cascavel. A 
empresa que administra 387 quilômetros da BR-277, entre 
Guarapuava e Foz do Iguaçu, se colocou à disposição para 
auxiliar no enfrentamento da covid-19.

FOZ NA ABAV
A 48ª Abav, realizada na semana passada em Fortaleza, 

mostrou o vigor da retomada do setor. Quase 11 mil inscritos 
acompanharam a programação, distribuída em espaço físico 
de mais de 27 mil metros quadrados. A feira marca a volta 
responsável pela realização de grandes eventos corporativos 
e sinaliza que o retorno do turismo está ganhando ritmo. O 
Paraná apresentou roteiros, atrações e um grande potencial, 
com destaque para Foz do Iguaçu, Curitiba e o Litoral. As 
imagens do estande do Paraná mostram como Foz marcou 
presença.

RESIDÊNCIA EM TURISMO
O Governo do Estado lançou o processo de seleção 

para 21 residentes técnicos na área de Gestão em Turismo. O 
objetivo é contribuir para a melhoria e fomento dos serviços 
turísticos ofertados para a população paranaense, com foco 
na capacitação e formação de profissionais para atuar no 
setor. Além da gratuidade no curso de pós-graduação, os 
residentes técnicos receberão bolsa-auxílio mensal, no valor 
de R$ 1.900, e auxílio-transporte, pelo período de 24 meses. 
O início das atividades está previsto para janeiro de 2022.

RESIDÊNCIA II
A residência será ofertada para profissionais de 

várias áreas do conhecimento: Turismo, Hotelaria, Arqui-
tetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Ciências Contábeis, 
Jornalismo, Comunicação Institucional, Publicidade e 
Propaganda, Comunicação Organizacional. Os candidatos 
aprovados serão lotados em órgãos do Poder Executivo 
estadual, localizados em Curitiba e em outras 13 cidades, 
incluindo Foz do Iguaçu e Cascavel.

OPERAÇÃO VERÃO
A Superintendência Geral do Esporte abriu nesta 

quarta-feira (13) o credenciamento de pessoas físicas para 
desempenhar atividades na temporada de verão, principal-
mente no Litoral, mas também em Porto Rico, no Noroeste. 
Serão credenciados profissionais para as seguintes funções: 
coordenador de posto, professor de ginástica, monitor de 
educação física, monitor de enfermagem, monitor de comu-
nicação social e monitor de turismo. A remuneração é diária 
e varia entre R$ 109,04 e R$ 224,79.

Da Redação

[HABITAÇÃO]

Prefeitura convoca famílias 
para realizar a regularização de 

imóveis em Ibaiti
Chamado é para moradores dos bairros Bom Pastor, 
Jardim Nova Esperança e Vinte e Cinco que podem 

pedir o registro definitivo de suas propriedades

A prefeitura muni-
cipal de Ibaiti está con-
vocando os moradores 
de alguns bairros do 
município para realizar a 
regulamentação e obter o 
registro definitivo de suas 
propriedades. O chamado 
é válido para moradores 
dos bairros Bom Pastor, 
Jardim Nova Esperança 
e Vinte e Cinco (antiga 
estrada de ferro).
As pessoas que ainda não 
entregaram a documenta-
ção referente a regulari-
zação dos imóveis devem 
comparecer ao Depar-
tamento de Convênios, 
Projetos e Engernharia 
para entregar a documen-
tação exigida. O órgão fica 
situado a Rua Bacco Natali, 
próximo ao DER (Depar-
tamento de Estradas de 

Rodagem), e o horário de 
atendimento é das 08h00 
as 17h00. Dúvidas sobre 
documentação necessária 
e para saber se o nome do 
proprietário do terreno 
ou imóvel está na lista de 
regularização podem ser 
consultadas através do 
telefone (43) 3546-6167.
O projeto de titulação de 
imóveis teve início em 2018 
na gestão do atual prefeito 
Dr. Antonely de Carvalho 
e prevê a regularização de 
942 residências situadas 
nos bairros supracitados, 
sendo 107 lotes no bairro 
Bom Pastor, 202 no Jardim 
Nova Esperança e 633 no 
bairro Vinte e Cinco. A 
iniciativa se deu através 
de uma parceria entre a 
prefeitura e a Cohapar 
(Companhia Habitacional 

do Paraná) com previsão 
de investimento de R$ 672 
mil. 
O prefeito de Ibaiti, Dr. 
Antonely, destacou que as 
famílias dos três bairros 
estão aguardando a regula-
mentação dos terrenos há 
mais de três décadas e que 
a atual gestão trabalhou 
para resolver o problema. 
“Uma luta de longa data, 
para as famílias que resi-
dem nesses bairros que 
há trinta anos buscam 
regularizar suas proprie-
dades. Uma luta já travada 
há vários anos. Nós da 
administração municipal 
juntamente com os nove 
vereadores lutamos muito 
nesse período para que 
esta antiga reivindicação 
do nosso povo fosse aten-
dida”, comentou.
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Carreta carregada com bambu 
tomba na PR-424 no Norte Pioneiro

[TRÂNSITO]

Acidente aconteceu na manhã da quarta-feira no 
trecho da rodovia que liga os municípios de Siqueira 

Campos a Salto do Itararé

Um acidente  de 
trânsito envolvendo uma 
carreta foi registrado na 
manhã desta quarta-feira 
(13) na PR-424 no trecho 
que liga os municípios de 
Siqueira Campos a Salto 
do Itararé. 
A carreta Scania com 
placas de Santa Catarina 
estava carrega com bambu 

e trafegava pela rodovia 
quando o condutor do 
veículo acabou perdendo 
o controle da direção e a 
carreta saiu da pista vindo 
a capotar as margens da 
rodovia. O condutor, um 
jovem de 29 anos, apesar 
do susto sofreu apenas 
ferimentos leves. Ele foi 
submetido ao teste do eti-

lômetro o qual resultou 
negativo para o consumo 
de álcool. 
A equipe da Polícia Rodo-
viária Estadual de Siqueira 
Campos esteve no local 
prestando atendimento a 
ocorrência e orientando o 
trânsito. 

Da Redação

[INVESTIGAÇÃO]

O cor po de um 
homem foi encontrado 
as margens da rodovia 
BR-369 na manhã desta 
quarta-feira (13). A situa-
ção foi registrada no muni-
cípio de Santa Mariana. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, a 
equipe foi acionada por 
volta das 08h30 para pres-
tar atendimento a uma 
ocorrência de achado de 
cadáver as margens da 
rodovia. Diante do cha-
mado, os policiais foram 
até o local para averiguar 
a situação.
No local, os policiais ave-
riguaram a situação e con-
versaram com uma pessoa 
que se apresentou como 
familiar da vítima infor-

mando que o homem tinha 
35 anos e foi visto pela 
última vez por volta das 
22h00 da última terça-feira 
(12) e depois desapareceu. 
Este ainda relatou que 
familiares da vítima pas-
saram a noite realizando 
buscas, até que o corpo foi 
localizado na manha desta 
quarta-feira. 
Frente aos fatos, a equipe 
da Polícia Rodoviária 
Federal também esteve 
no local prestando aten-
dimento a ocorrência. 
O local foi isolado e as 
equipes do IML (Instituto 
Médico Legal) e da Polícia 
Civil foram acionadas para 
dar sequência ao atendi-
mento a ocorrência. O caso 
deve ser investigado.  

Homem é encontrado 
morto às margens da 

BR-369
Situação foi registrada na manhã desta 
quarta-feira no trecho da rodovia que 

passa por Santa Mariana

Da Redação

Secretaria da Educação é invadida 
por criminosos em Curiúva

A garagem da secre-
taria municipal de Educa-
ção da prefeitura munici-
pal de Curiúva foi invadida 
por criminosos que causa-
ram prejuízos aos cofres 
públicos. A situação foi 
registrada na madrugada 
desta quarta-feira (13).
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, a 
equipe foi acionada por 
volta das 01h20 pelo inves-
tigador da Polícia Civil o 
qual informava que a secre-
taria de Educação estava 
sendo invadida. Diante do 

chamado, os policiais se 
dirigiram a sede do órgão 
municipal para averiguar 
a situação. 
Chegando ao local, a equipe 
foi recebida pela secretária 
municipal de Educação 
e, durante vistoria pelo 
local, foi constatado que a 
bateria de um dos veículos, 
um Fiat/Uno, havia sido 
furtada. Não foram cons-
tatadas demais avarias, 
mas encontrados uma 
lanterna, um celular e uma 
bolsa. Ainda conforme 
informações apuradas pela 

equipe de reportagem do 
Portal Curiúva, os suspei-
tos teriam tentado colocar a 
bateria em outro veículo no 
intuito de furtá-lo, porém, 
com chegada de pessoas ao 
local, os suspeitos fugiram 
sem levar nada. 
Frente aos fatos, foram 
realizadas diligências em 
busca dos suspeitos, mas 
até o fechamento desta 
edição não foram divul-
gadas informações se os 
indivíduos haviam sido 
identificados ou presos. 

Da Redação
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ARAPOTI

JUNDIAÍ DO SUL

JABOTI

JABOTI

MUNICÍPIO DE ARAPOTI 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2021. 

O MUNICÍPIO de Arapoti/Pr, torna público que às 09:00 horas do dia 
04/11/2021, na www.bllcompras.org.br, realizará licitação na modalidade 
Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de 
tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações do 
edital, para aquisição de:  

OBJETO QUANTI-
DADE 

VALOR TOTAL 
(R$)  

PRAZO 
(DIAS) 

MINICARREGADEIRA 
SOBRE RODAS 

01 290.000,00 90 

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão 
ser solicitados junto ao Pregoeiro do Município de Arapoti, Paraná, Brasil - 
Telefone: (43) 3512-3033 - E-mail licitacao@arapoti.pr.gov.br. A Pasta 
Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e 
anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço rua Ondina Bueno 
Siqueira, 180 - Centro Cívico, Arapoti/Pr, das 08:00 às 17:00 horas. 
 
Arapoti, 14 de outubro de 2021. 
 
Luciano Aguiar Rocha - Pregoeiro 

 

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

EXTRATO - 1º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 169/2021-PMA.
Tomada de Preços n°: 1/2021-PMA.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI.
Contratada: JOSÉ WERNECK DE ANDRADE JUNIOR
Objeto: O presente Termo Aditivo objetivo a prorrogação do 
prazo de Execução do CONTRATO sob o n° 169/2021, por 
mais 45 (quarenta e cinco) dias, iniciando-se em 04/10/2021 
e estendendo-se até 17/11/2021, 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.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DE PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 12.601.793/001-83

EXTRATO 
2º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 254/2019-FMS.
Inexigibilidade n°: 11/2019-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: MARCOS OSIRES NUNES.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a PROR-
ROGAÇÃO dos prazos de EXECUÇÃO e VIGÊNCIA do 
Contrato sob o nº 254/2019, por mais 12 (doze) meses, de 
21/09/2021 até a data de 21/09/2022.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas não especi-
ficamente modificadas pelas alterações decorrentes deste 
Termo Aditivo permanecem em vigor e obrigando as Partes 
conforme originalmente pactuadas.
Data da Assinatura: 19/09/2021.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DE PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO
CEP 84.990-000 FONE (43) 3512-3000
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 09.277.712/0001-27

EXTRATO 
2º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 280/2019-FMS.
Pregão n°: 65/2019-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada PROJECLIM MANUTENÇÃO E CLIMATIZAÇÃO 
LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação 
dos prazos de execução e vigência do CONTRATO sob o n° 
280/2019-FMS, por mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 
06/11/2021, estendendo-se até 06/11/2022, com base no inciso 
II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as demais cláu-
sulas do Contrato Original a que se refere o presente Termo 
Aditivo.
Data da Assinatura: 17/09/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 115/2021
EXCLUSIVO PARA ME - EPP
(Resumo para fins de publicação)

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

1 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº.115/2021. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. FE-
CHAMENTO: ABERTO

2 – OBJETO: Seleção de Proposta entre os propo-
nente 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 equipamentos 
de informática

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 329.061,51 (Trezentos e 
Vinte e Nove Mil e Sessenta e Um Reais e Cinqüenta 
e Um Centavos),  

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 27/10/2021 
às 09:00 www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado 
no link - licitações” 

5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Departa-
mento 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, 13/10/2021.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº10/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N. º 01/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI, Estado 
do Paraná, torna público que fará realizar licitação, 
conforme segue:

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

INCLUIR ITENS:

Para comprovação da regularidade Técnica:
IV – Inscrição no Renasem (para participar nos lote 5, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 39 e 40).
V – Engenheiro agrônomo ou Engenheiro Florestal, per-
tencente no quadro da empresa para participar do item 07.

NOVA DATA DE ABERTURA:

ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia  04/11/2021 às 
09:00  na Prefeitura Municipal de Jaboti. 

5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Departa-
mento 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, 14/10/2021.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº10/2021.

1 - MODALIDADE: Tomada de Preço nº 01/2021. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global.

2 – 0BJETO: Seleção de proposta de construção de 
cobertura de acesso e fechamento em vidro do pátio 
central, de acordo com especificações e detalhamen-
tos constantes no Edital.

3 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 05/11/2021 
às 09:00 na Prefeitura Municipal de Jaboti.

4 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Informa-
ções complementares poderão ser obtidas junto ao 
setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaboti, 
na Praça Minas Gerais, 175. O Edital Completo en-
contra-se disponível no site www.jaboti.pr.gov.br no 
link “licitações”.

Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 15/10/2021.

Cleonilde de Souza M Sales,
Presidente da Comissão de Licitação.
Portaria nº 09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVÍÇOS Nº. 049/2019
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa 
A.C. LEITE -ME, CNPJ: 11.327.214/0001-93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo de Licitação 
na Modalidade Pregão Presencial nº 11/2019, nos 
termos das Leis Federal nº 8.666/93, e suas altera-
ções posteriores. 
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviços nº 49/2019.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência, com 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2021
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, em con-
formidade com a homologação final do PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2021-
SERH PUBLICAÇÃO Nº 006/2021 – CLASSIFICA-
ÇÃO FINAL DEFINITIVA.
RESOLVE

CONVOCAR a candidata aprovada no Processo Se-
letivo Simplificado – PSS edital nº. 001/2021 abaixo 
relacionada:
 ENFERMEIRO:
                    NOME                         RG
Lourdes Rosa Ribeiro Cae-
tano

                  7.058.551-0

Para dentro do prazo de 05 (cinco) dias comparecer 
na Prefeitura Municipal para assumir o referido em-
prego público, para o qual foi aprovada no Processo 
Seletivo Simplificado – PSS de que trata o Edital nº 
001/2021.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do Sul 
– PR, 14  de outubro de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVÍÇOS Nº. 050/2019
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa 
RONIERI CARLOS GOMES 07776793965
CNPJ: 21.804.145/0001-15.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo de Licitação 
na Modalidade Pregão Presencial nº 11/2019, nos 
termos das Leis Federal nº 8.666/93, e suas altera-
ções posteriores. 
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviços nº 050/2019.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência, com 
autorização legal do artigo 57, Inciso II, da Lei 8.666/93 
e alterações posteriores, permanecendo inalteradas 
as demais cláusulas do Contrato Original.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas des-
pendidas com o cumprimento da presente licitação 
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
com previsão na Lei e Resolução Orçamentária nº 
616/2020 de 15/10/2020, publicada no dia 16/10/2020.
VIGÊNCIA: Período estimado em 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 04/10/2021.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – Pr.
Jundiaí do Sul – PR, 04 de outubro de 2021.
Eclair Rauen
 Prefeito Municipal

autorização legal do artigo 57, Inciso II, da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores, permanecendo 
inalteradas as demais cláusulas do Contrato Original.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas des-
pendidas com o cumprimento da presente licitação 
correrão por conta da seguinte dotação orçamen-
tária com previsão na Lei e Resolução Orçamen-
tária nº 616/2020 de 15/10/2020, publicada no dia 
16/10/2020.
VIGÊNCIA: Período estimado em 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 04/10/2021.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – Pr.
Jundiaí do Sul – PR, 04 de outubro de 2021.
Eclair Rauen
 Prefeito Municipal

JUNDIAÍ DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL N0 06/2021 PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS
Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC Nº 123/2006 alterada pela LC Nº 147/2014). A Comissão de Pregão, 
do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO DO VALE DO 
RIO CINZAS - CIVARC, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº 008/2021/CIVARC, de 
12/07/2021, torna público, para conhecimento dos interessados que receberá até às 08:00:00 horas do 
dia 29/10/2021, propostas para: contratação de empresa jornalística para publicação de atos oficiais do 
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Território do Vale do Rio Cinzas - CIVARC, representados 
por: leis, decretos, editais, balanços, balancetes, portarias, contratos, assim como de outros documentos 
decorrentes, cujas publicações se tornam obrigatórias. Critério de Julgamento – POR ITEM. O recebimento 
será exclusivamente por meio de sistema eletrônico: www.bll.org.br. Os interessados poderão obter maiores 
informações e retirar o edital completo pelos sites: http://www.bll.org.br, http://transparencia.civarc.com.br/
portal-licitacoes/, através do e-mail licitacaophl03@gmail.com e na sede do CIVARC, localizado na Rua 
Beija Flor, nº 161, Bairro Japuíra, Japira-PR, no horário das 08:30 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas. 
Japira, 14 de outubro de 2021. Raíssa Pimentel Vilas Boas – Pregoeira.

PINHALÃO

OUTRAS PUBLICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - ESTADO 
DO PARANÁ HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 
os Pareceres da Comissão de Licitação e da Consul-
toria Jurídica: R E S O L V E Homologar o resultado 
da Licitação na modalidade de Edital de Pregão 
Eletrônico nº 87/2021 de 16/09/2021 a FAVOR do 
Proponente:1) R. MARTINS - PAPELARIA, CNPJ Nº 
32.805.736/0001-23, pelo valor total de R$ 10.410,12 
(Dez mil quatrocentos e dez reais e doze centavos). 
2) G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - 
EIRELI, CNPJ Nº 41.157.706/0001-49, pelo valor total 
de R$ 8.271,50 (Oito mil duzentos e setenta e um 
reais e cinquenta centavos). 3) J.C. LOPES ACESSÓ-
RIOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA, CNPJ Nº 
41.277.287/0001-89, pelo valor total de R$ 7.869,40 
(Sete mil oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta 
centavos). 4) SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE 
DEUS 05694924916, CNPJ Nº 24.616.893/0001-62, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - ESTADO 
DO PARANÁ - HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
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 modalidade de Edital de Pregão Eletrô-
nico nº 91/2021 de 22/09/2021 a FAVOR dos Propo-
nentes: 1) HIDROPAR AUTOPEÇAS LTDA, CNPJ N° 
43.195.840/0001-60, pelo desconto nas tabelas das 
montadoras de 78% (setenta e oito por cento) no lote 
1, 79% (setenta e nove por cento) no 

pelo valor total de R$ 1.096,00 (Um mil e noventa e 
seis reais). 5) LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS 
LTDA ME, CNPJ Nº 10.540.204/0001-79, pelo valor 
total de R$ 950,00 (Novecentos e cinquenta reais). 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão. Em 08 de 
outubro de 2021. DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR 
- Prefeito Municipal.
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PINHALÃO

lote 2, 81% (oitenta e um por cento) no lote 76,50% 
(setenta e seis virgula cinco por cento) no lote 6, 
81% (oitenta e um por cento) no lote 7, 80,50% 
(oitenta virgula cinquenta por cento) no lote 08, 81% 
(oitenta e um por cento) no lote 9, 81% (oitenta e 
um por cento) no lote 10 e 83,50% (oitenta e três 
virgula cinco por cento) no lote 11, 82,90% (oitenta 
e dois virgula nove por cento) no lote 12, 89,90% 
(oitenta e nove virgula nove por cento) no lote 13, 
81,80 (oitenta e um virgula oito por cento) no lote 
14, 84,10% (oitenta e quatro virgula um por cento) 
no lote 14, 76% (setenta e seis por cento) no lote 
16, 82% (oitenta e dois por cento) no lote 17, 87% 
(oitenta e sete por cento) no lote 18, 82% (oitenta 
e dois por cento) no lote 19, totalizando um valor 
de R$ 1.370.000,00 (Um milhão trezentos e setenta 
mil reais).
2) O GARCIA, CNPJ N° 85.472.496/0001-59, pelo 
desconto nas tabelas das montadoras de 80% 
(oitenta por cento) no lote 4, 76% (setenta e seis 
por cento) no lote 5, totalizando um valor de R$ 
20.000,00 (Vinte mil reais).
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão. Em 
14 de outubro de 2021. DIONISIO ARRAIS DE 
ALENCAR - Prefeito Municipal.

ERRATA DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e atos precedentes, face 
aos autos do presente Processo Licitatório, referente a 
TOMADA DE PREÇO Nº 05/2021, CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA, ATRAVÉS DE EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS, BA-
NHEIROS E DECK, NO “MEU CAMPINHO”, HOMOLOGO 
o procedimento licitatório, com fundamento no Inciso VI, 
do art. 43, da Lei nº 8.666/93. 
Onde se leu “Salto do Itararé/PR, de 04 de setembro de 
2021”, leia-se “Salto do Itararé/PR, 04 de outubro de 2021”.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e atos preceden-
tes, face aos autos do presente Processo Licitatório, 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2021, 
CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE CANTO DO 
CORAL “JOCAS”, HOMOLOGO o procedimento 

EXTRATO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO DO 
CONTRATO Nº 18/2021.
Tomada de Preço nº 03/2021.
CONTRATANTE: Município de Salto do Itararé/PR.
CONTRATADA: Construtora M&M LTDA ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ATRA-
VÉS DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA 
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA 
HILDA SOUZA CAMARGO DE OLIVEIRA, LOCALI-
ZADA NA RUA EDUARDO BERTONI JUNIOR, 643, 
CENTRO, NO MUNÍCIPIO DE SALTO DO ITARARÉ/
PR, Descritos No Anexo I Do Edital TP nº 03/2021.
OBJETO DO ADITIVO: Ampliação do objeto contra-
tual sendo:  I) Portões de Acesso. Também consiste 
na ampliação de valor, na quantia de R$4.000,00 
(quatro mil reais).
DATA DA ASSINATURA: 01/10/2021.

WENCESLAU BRAZ
SALTO DO ITARARÉ

SALTO DO ITARARÉ

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 45/2021.
Do Objeto: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUNTOS 
DE LETRAS CAIXA.
Do(s) Contratado(s): AMM COMÉRCIO DE PLACAS 
E LUMINOSOS EIRELI, Inscrita no Cadastro Nacio-
nal de Pessoas Jurídica sob o n° 04.964.838/0001-
56;
Do Valor: A presente contratação importa o valor 
total de R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). 
Da Dotação Orçamentária: A despesa decorrente 
desta contratação correrá sob a seguinte dotação 
orçamentária: 02.01.04.122.0002.2.001 - Manuten-
ção das Atividades do Gabinete.
Da Justificativa: Trata-se de contratação que não 
ultrapassa o valor estipulado legalmente.
Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações pos-
teriores.

Salto do Itararé/PR, 14 de outubro de 2021.

FERNANDO ALVES CARDOSO
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

RATIFICAÇÃO
Em vista das justificativas e fundamentações retro 
relatadas, aprovo a realização da despesa, inde-
pendente de licitação.

Salto do Itararé/PR, 14 de outubro de 2021.

PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

 

CONTRATO Nº 038037/2021 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 112/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 38/2021 - Órgão gestor: O Município de Wenceslau Braz – 
Paraná, inscrito no CNPJ/MF nº 76.920.800/0001-92. Objeto: 
“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”. Prazo de vigência: 78 (setenta e 
oito) dias, ou seja, de 15 de outubro de 2021 e a terminar em 
31 de dezembro de 2022. Contratado: CONSÓRCIO 
PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE 
PIONEIRO – CNPJ/MF n° 00.476.612/0001-55, item 01, pelo 
valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Wenceslau 
Braz-PR, 14 de outubro de 2021. Atahyde Ferreira dos 
Santos Junior - Prefeito 

 
 
 

 

licitatório, com fundamento no Inciso VI, do art. 43, 
da Lei nº 8.666/93. 
Salto do Itararé/PR, de 07 de outubro de 2021.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Moradores dos con-
juntos Araponga e Rouxi-
nol , no Portal do Sertão, 
participaram na última 
semana de reunião sobre 
assuntos relacionados às 
suas moradias. O encontro 
ocorreu no Serviço de Con-

vivência e Fortalecimento 
de Vínculos Primavera.
Representantes da Caixa 
Econômica Federal (CEF) 
e Departamento de Habi-
tação da Secretaria Muni-
cipal de Habitação e Desen-
volvimento Social (SHADS) 

conduziram a reunião. Na 
oportunidade foi apresen-
tado o plano de trabalho 
social para os morado-
res, incluindo ações como 
cursos, constituição de 
associação de moradores, 
entrega de caixas de corres-

pondência e lixeiras.
Segundo informações da 
SHADS, o trabalho social é 
parte do projeto de implan-
tação dos dois conjuntos, 
que reúnem 200 famílias de 
baixa renda. Na ocasião os 
representantes da CEF pas-

saram ainda informações 
sobre Auxílio Emergencial, 
Pix, Conta social Digital e 
outros serviços bancários.

Da Assessoria

Na oportunidade foi apresentado o plano de trabalho social para os 
moradores, incluindo ações como cursos, constituição de associação 

de moradores, entrega de caixas de correspondência e lixeiras

Planejamento de trabalho 
social é apresentado 

a moradores de novos 
conjuntos habitacionais

[JAGUARIAÍVA]
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[EM RECUPERAÇÃO]

Onça encontrada em Ribeirão Claro é nova 
moradora do Zoológico de Curitiba

A vida de uma onça 
parda que foi encontrada 
ferida às margens da PR-151 
em Ribeirão Claro ganhou 
um novo capítulo na manhã 
desta quinta-feira (14). 

A história do animal 
começa quando a felina 
foi localizada ferida na 
rodovia do Norte Pioneiro, 
sendo socorrida e enca-
minhada ao Batalhão da 

Polícia Ambiental (Força 
Verde) onde recebeu os 
primeiros cuidados médi-
cos. A suspeita é de que ela 
tenha sido atropelada. 
O processo de recupe-

ração do animal não foi 
fácil, sendo que a onça foi 
transferida para o Centro 
de Atendimento à Fauna 
Silvestre (Cafs), do Hospital 
Universitário Veterinário 
da Unifil, em Londrina. No 
local, a onça passou quatro 
meses realizando trata-
mento, conforme explica 
o chefe do setor de Fauna 
do IAT a bióloga Paula 
Vidolin. “A onça passou um 
tratamento inovador com 
células-tronco, apresenta 
uma grande melhora, mas 
ainda tem sintomas físicos 
como sequelas, e por isso 
a soltura dela na natureza 
não é indicada”, afirmou.
No Zoológico da Capital ela 
receberá todo o acompa-
nhamento que precisa para 
que esse quadro evolua. 
“A filhote ficará de qua-
rentena em um recinto 
para se adaptar à alimen-

tação e mostrar seu com-
portamento. Vamos fazer 
também alguns exames 
para que ela possa ir ao 
espaço de visitação pública 
quando estiver apta”, disse 
a chefe do Zoológico de 
Curitiba, Ana Silvia Passe-
rino. Ainda na mesma rodo-
via em que a onça-parda foi 
encontrada, foi registrado 
um  acidente com taman-
duá-bandeira  neste ano, 
o que indica a passagem 
de animais silvestres na 
região. “Reforçamos o 
pedido da população para 
que, caso se depare  com 
um animal vitimado na 
beira da estrada, acione os 
órgãos competentes, como 
a concessionária respon-
sável pela via”, destacou 
a bióloga do IAT, Paula 
Vidolin.

Da Redação

[DIVERSÃO E ALEGRIA]

Mais uma vez a Far-
mavida realizou uma pro-
moção para tornar o Dia 
das Crianças ainda mais 
especial para os seus clien-
tes. Como é de tradição 
da farmácia promover 
diferentes promoções para 
os seus clientes em datas 
especiais, na última segun-
da-feira (11) foi realizado o 
sorteio de prêmios na cam-
panha do Dia das Crianças 
Farmavida. 
Como é de costume, para 
participar os clientes que 
realizaram compras no 
setor de perfumaria e 
higiene receberam cupons 
para concorrer aos prêmios 
que, neste ano, foram uma 
bicicleta adulta e uma 
infantil. 
As felizardas vencedoras 

do sorteio foram às clien-
tes Micheline Corcini e 
Lourdes Lemes, que já fre-
quentam e realizam suas 
compras na Farmavida há 
alguns anos. Os prêmios 
foram entregues as ganha-
doras pelas colaboradoras 
da farmácia Raquel Vieira 
e a farmacêutica Juciane 
Macedo. 
O proprietário da farmá-
cia e figura conhecida dos 
brazenses e moradores de 
municípios da região, Dr. 
Ricardo Villordo, come-
morou mais uma ação de 
sucesso e agradeceu a todos 
os participantes. “Agrade-
cemos à população que par-
ticipou da nossa celebração 
e dizer que estamos sempre 
à disposição dos nossos 
amigos e clientes”, conclui.

Farmavida comemora Dia das Crianças com Sorteio de Prêmios
Premiação ocorreu no dia 11 de outubro e duas felizardas de Wenceslau Braz foram às vencedoras das bicicletas

Da redação

Animal passou por 
tratamento com células tronco 

após ser localizada ferida. 
A suspeita é de que ela tenha 

sido atropelada

Colaboradora Raguel Vieira e 
ganhadora Micheline Corcini

Ganhadora Lourdes Lemes e 
farmacêutica Juciane Macedo


