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Artista conhecido 
nos semáforos de 

W. Braz pede ajuda 
para cuidar da mãe

Anderson Adam Camargo trabalhava 
nos semáforos brazenses fazendo 

malabarismo com fogo e chamou a 
atenção por sempre estar acompanhado 

do amigo canino “Buddy”

[SOLIDARIEDADE]

Entenda as causas do 
acidente aéreo que matou a 
cantora Marilia Mendonça

Acesse a 
Folha na 
internet,
folha
extra.com

ACESSE-ME

Italo C.Freite - @Only Wrong Aexthetics

Governo realiza 
mais uma entrega 

de benfeitorias e 
equipamentos agrícolas 

no Norte Pioneiro

Estrada rural, máquinas, caminhão e 
equipamentos para cooperativas de 
agricultura familiar, inauguração de 

cozinha comunitária e palestras fizeram 
parte do roteiro dos secretários na região

[INVESTIMENTOS]

Wenceslau Braz abre 
inscrições gratuitas para 
castração de cães e gatos

CastraPet Paraná chega ao 
município em novembro e irá 

promover a esterilização gratuita. 
Tutores devem realizar o cadastro 

para participar do programa

[CUIDE DO SEU AMIGUINHO]

Acidente mata 
motorista em Carlópolis

Colisão envolvendo um Gol e um Celta 
aconteceu na PR-218

[TRAGÉDIA]



Folhaxtrae
EDITORA FOLHA EXTRA LTDA
CNPJ 06.163.583/0001-58

WENCESLAU BRAZ
Fone: (43) 3528-3930
atendimento@folhaextra.com

CURITIBA - MERCONETI
Fone: (41) 3079-4666
ricardo@merconeti.com.br

Jornalista Responsável: JUNIOR ALCEU - MTB/PR 9798

Associação 
dos Jornais
DIÁRIOS DO
INTERIOR
do Paraná

FILIADO A

www.folhaextra.com

Trav. Felipe Miguel de Carvalho, 33
Centro - Wenceslau Braz - PR

2

FOLHA EXTRA terça-feira, 09 de novembro de 2021 - Edição 2619

Cidades e

Jaguariaíva dá início a programação da 
18ª edição do “Natal Para Todos”

Entre os destaques do cronograma está a a tradicional distribuição de brinquedos e doces para as crianças

[FIM DE ANO]

Nesta segunda-feira 
(08), a administração muni-
cipal, através da Secretaria 
Municipal de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer 
(SMECEL) promove uma 
“Oficina de Contos Nata-
linos”. A ação, voltada a 
professoras e educadoras 
infantis da rede municipal 
de ensino, integra a pro-
gramação do “XIII NATAL 
PARA TODOS”, dentro do 
projeto “Natal da Grati-
dão”.
A oficina natalina será apli-
cada pelo contador de histó-
rias, João Agner, de Ponta 
Grossa. Ela será trans-
mitida de forma remota, 
através do canal do youtube 
“ABC Projetos Culturais”. 
Agner adianta que vai 

abordar a arte de contar 
histórias e como fazer uti-
lizando os meios digitais 
sem perder a essência e 
a magia da narrativa. “É 
uma oficina que pretende 
criar um link entre a arte 
de contar histórias e as his-
tórias reais, depoimentos, 
principalmente depois da 
pandemia que nos assolou, 
tenho certeza que muitos 
têm história de gratidão 
para nos contar e que os 
alunos e professores podem 
incluir nas atividades de 
final de ano”, explica.
Este é apenas o primeiro 
evento em alusão à décima 
terceira edição do Natal 
para Todos de Jaguariaíva.  
Em dezembro, uma lista de 
atrações culturais, entre 

elas, distribuição de car-
tões de agradecimento 
entre a comunidade e 
comércio, cortejo de Natal e 
Caravana do Projeto Natal 
da Gratidão pelos bairros 
está programada.
Segundo o presidente da 
comissão organizadora do 
Natal e diretor do Depar-
tamento Municipal de Cul-
tura da SMECEL, Vinícius 
Schadner Pereira, devido 
aos protocolos sanitários 
contra a Covid-19, a come-
moração do Natal será feita 
em ambiente aberto, sem 
aglomerações. Nos dias 6 e 7 
de dezembro haverá cortejo 
natalino e uma caravana 
itinerante com cinco cami-
nhões temáticos, com artis-
tas e músicos, que passará 

por vário pontos da cidade. 
O evento será feito em par-
ceria com a empresa ABC 
Projetos Culturais.
Em novembro, as escolas 
e cemei’s participam de 
atividades pedagógicas, 
enfocando o enredo do 
Natal da Gratidão, que visa 
despertar os valores da fra-
ternidade, amizade e amor. 
Entre os exercícios estarão 
cartas natalinas, não de 
pedidos para o Papaei Noel, 
mas de agradecimento. 
Elas poderão ser endere-
çadas a um colega, fami-
liar, membro da comuni-
dade, entre outras pessoas. 
Comércio e comunidade 
em geral também devem 
ser envolvidos no projeto, 
através de troca de cartões 

de gratidão. 
Outro destaque será a tra-
dicional distribuição de 
brinquedos e doces para as 
crianças. Assim como no 
ano passado, o Papai Noel 
vai passar pelos bairros 
e entregar os presentes. 
A cidade também ficará 
iluminada e ornamentada, 
visando celebrar o nasci-
mento de Jesus Cristo e 
encantar a todos. A prefeita 
Alcione Lemos acompanha 
de perto toda a organização 
do evento, desde 2009 com 
a criação do projeto, pen-
sando em dar acesso a todos 
os jaguariaivenses, sem 
distinção, à comemoração 
do Natal e o ensino de seus 
significados.

Da Assessoria
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Política e
Governo realiza mais uma entrega de benfeitorias e 

equipamentos agrícolas no Norte Pioneiro
Estrada rural, máquinas, caminhão e equipamentos para cooperativas de agricultura familiar, 

inauguração de cozinha comunitária e palestras fizeram parte do roteiro dos secretários na região

[INVESTIMENTOS]

Entrega de pavimen-
tação de estrada rural e 
de máquinas, caminhão e 
equipamentos para coo-
perativas de agricultura 
familiar, inauguração 
de cozinha comunitária. 
Estas foram algumas das 
ações dos secretários esta-
duais da Agricultura e do 
Abastecimento, Norberto 
Ortigara, e do Planeja-
mento e Projetos Estru-
turantes, Valdemar Ber-
nardo Jorge, na semana 
passada na região do Norte 
Pioneiro. Eles também 
visitaram propriedades e 
agroindústrias para con-

versar com os produtores 
e ministraram palestras 
sobre agricultura familiar 
e programa Paraná Pro-
dutivo. 
Em Jaboti, moradores do 
distrito de Água Branca 
participaram da entrega da 
pavimentação com pedras 
irregulares de uma estrada 
de 3,9 quilômetros. O inves-
timento estadual de R$ 790,5 
mil possibilitará a chegada 
de insumos e escoamento 
da produção agrícola, com 
melhor estrada e economia 
em combustível, além de 
facilitar o transporte da 
população. No mesmo ato, 

foi dado início à pavimen-
tação da Estrada do Neco 
Major, de 3,4 quilômetros, 
com aplicação de mais de 
R$ 1 milhão.
“É preciso fazer mais e 
melhor com menos recur-
sos para sobrar mais no 
bolso, para ter um ambiente 
adequado, para ter uma 
vida mais saudável. É 
assim que a gente persegue 
um padrão na agricultura 
paranaense, que é nosso 
ganha-pão, que é forte em 
todos os aspectos”, afirmou 
o secretário Norberto Orti-
gara.
Para o secretário Valdemar 

Jorge, o evento em Jaboti 
mostra a preocupação do 
Governo do Estado com 
toda a agricultura, desde o 
pequeno até o grande pro-
dutor. “Mas em especial o 
pequeno, e há também uma 
preocupação especial com 
os pequenos municípios, 
pois são esses que precisam 
de uma maior atenção do 
Estado”, disse.
O prefeito Regis Willian 
destacou a importância 
do investimento. “Nossa 
região é extremamente 
agrícola e estava bem 
esquecida”, disse. “Sou 
comerciante de móveis e 

a gente sabe que quando 
o produtor rural tem 
dinheiro, o comércio anda, 
quando dá alguma crise, 
algum problema na agri-
cultura familiar, o comér-
cio perece”.
Por isso, ele reforçou a 
necessidade de gerar renda 
e qualificar os produtores 
rurais. “Nós, prefeitos, 
temos de nos unir para 
melhorar a região, trazer 
desenvolvimento, trazer 
progresso, trazer quali-
dade de vida.”

AEN

No município vizinho 
de Pinhalão, houve a inau-
guração de um armazém 
pertencente ao Consórcio 
Intermunicipal do Vale 
do Rio Cinza, que reúne, 
além de Pinhalão, também 
Japira, Tomazina, Jaboti, 
Ibaiti, Conselheiro Mai-
rinck e Jundiaí do Sul. O 
local é usado para clas-
sificação eletrônica de 

cafés especiais produzidos, 
sobretudo, pela Associa-
ção Mulheres do Café. Os 
secretários participaram, 
também, da entrega da 
sede da cooperativa Coofru-
norpi, que recebeu investi-
mentos de R$ 411,5 mil, por 
meio do programa Coopera 
Paraná.
“É importante conviver um 
pouco mais para entender 

as dificuldades dos produ-
tores, reconhecer o esforço 
que fazem coletivamente 
no sentido de construir 
ambiente favorável à evo-
lução do agricultor, para 
deixar de ser apenas um 
produtor de matéria-prima 
na roça ou nas criações, 
para participar do preço 
final um pouco melhor”, 
disse Ortigara.

Os secretários conheceram 
agroindústrias de doces, 
cafés e propriedades que 
cultivam morango orgâ-
nico, uma das principais 
atividades da região, e 
vistoriaram as obras de 
pavimentação de 2,2 qui-
lômetros da Estrada da 
Lavrinha, onde há investi-
mento estadual de R$ 775,8 
mil. Na mesma região, a 

Associação de Produtores 
de Cafés Especiais da Lavri-
nha (Aprocafel) recebeu, 
de forma oficial, equipa-
mentos financiados pelo 
Pró-Rural (R$ 435,3 mil) e 
pelo Coopera Paraná (R$ 
417,1 mil).

[CAFÉ]

Em Ibaiti, houve 
visita a uma indústria de 
vinhos, sucos e doces, além 
de passeio pela plantação 
de uvas. Foi inaugurada 
a cozinha comunitária na 
cidade. Os equipamentos 
começaram a ser usados 
ainda antes da solenidade 
para produção de marmi-
tas, de forma emergencial, 
em razão da pandemia 
da Covid-19. Eles foram 
adquiridos pelo Estado, 
que investiu R$ 151,9 mil, 

e entregues à comunidade.
Ortigara reforçou o tra-
balho de parceria que o 
Governo do Estado faz com 
as prefeituras em vários 
setores, particularmente 
no de segurança alimentar 
e nutricional. “Deus provê, 
mas temos de fazer a nossa 
parte que é trabalhar para 
que quem não tem aceso a 
alimento possa receber ao 
menos um prato de comida 
digno por dia”, disse.
O prefeito de Ibaiti, Anto-

nely Carvalho, salientou o 
esforço para reurbanizar a 
cidade a partir da periferia. 
“Mas não podemos esque-
cer do principal, que não 
é a rua pavimentada, nem 
é o prédio, mas a pessoa, 
ser humano. Esta cozinha 
vai servir muita gente 
carente”, afirmou.
Foi feita também a entrega 
de um caminhão para a 
cooperativa Coompetir, 
no valor de R$ 208 mil. 
E, em sessão da Câmara 

Municipal, os secretários 
proferiram palestras sobre 
a agricultura familiar e o 
programa Paraná Produ-
tivo. “Temos que ter uma 
preocupação muito grande 
com os jovens para que eles 
não precisem sair aqui de 
Ibaiti para irem a outros 
grandes centros procurar 
oportunidades de traba-
lho”, disse o secretário de 
Planejamento.
O gerente regional do Ins-
tituto de Desenvolvimento 

Rural do Paraná (IDR-Pa-
raná), Maurício Castro 
Alves, também falou sobre 
a importância da agricul-
tura em Ibaiti. Os secretá-
rios Norberto Ortigara e 
Valdemar Bernardo Jorge 
foram agraciados com 
título de Cidadania Hono-
rária do município durante 
as celebrações dos 74 anos 
da cidade.

[CIDADANIA]
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4Cidades e
PLEITO 2022

O chefe da Casa Civil, Guto Silva, destaca que o PSD 
vem ganhando musculatura para as eleições de 2022 com 
novas filiações. Seis dos oito prefeitos do Paraná filiados ao 
PTB migraram para o PSD, puxados pela deputada federal 
Luísa Canziani e seu pai, Alex Canziani. Em evento na 
cidade de Cambé foram filiados Juninho (Itaguajé), Maria 
Edna (Prado Ferreira), Adelita (Quatigá), Edimar Santos 
(Santa Cecília do Pavão), Valente (Santa Isabel do Ivaí) e 
Vinícius Rosa (São Jerônimo da Serra).

PROJETO DE TRANSFORMADOR
“São lideranças que vão nos ajudar no projeto de 

transformação do Paraná. O nosso Estado é hoje líder 
na geração de empregos, no crescimento industrial, no 
desenvolvimento sustentável e referência em saúde e com-
bate à pandemia. Reduziu os índices de criminalidade, e 
na educação tem o maior crescimento no IDEB  do país”, 
disse Guto Silva.

Premiação do  
Agrinho 2021

A grande festa da educação paranaense já tem data 
para acontecer. O Concurso Agrinho, que há 25 anos 
premia os melhores trabalhos dos estudantes e as melhores 
iniciativas pedagógicas dos professores, realizará sua festa 
de premiação no dia 18 de novembro deste ano!

Nesta edição, bem como no concurso do ano passado, 
a pandemia do novo coronavírus imprimiu nova dinâmica ao 
programa do Sistema FAEP/SENAR-PR. Ao invés de reunir 
participantes de todas as regiões do Estado em Curitiba, 
para premiação presencial, será feito um evento online com 
transmissão pelas redes sociais.

Este ano o concurso recebeu 4.892 inscrições. As 
crianças do 1º ano do Ensino Fundamental e os alunos das 
Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) 
concorrem na categoria desenho. Os demais alunos 
concorrem na categoria redação. Também há prêmios para 
os professores que apresentarem as melhores experiências 
pedagógicas. 

Este ano o tema dos trabalhos foi “Do campo à cidade, 
saúde é prioridade”, alinhado com as questões relativas à 
prevenção do covid 19, mas trabalhando também outros 
temas relevantes como o combate à dengue, a importância 
da água para a saúde, alimentação saudável, entre outros.

Premiação do Concurso Agrinho 2021

Quando? 18 de novembro às 10h30

Onde? Nas redes sociais do Sistema FAEP/SENAR-PR 
(Facebook, Youtube) ou pelo aplicativo de celular SISTEMAFAEP

sistemafaep.org.br

Wenceslau Braz abre inscrições 
gratuitas para castração de cães e gatos

CastraPet Paraná chega ao município em novembro 
e irá promover a esterilização gratuita. Tutores devem 

realizar o cadastro para participar do programa

[CUIDE DO SEU AMIGUINHO]

O município de Wen-
ceslau Braz irá participar, 
neste mês de novembro, 
do programa CastraPet, 
do governo do Estado. 
Para participar, os tutores 
devem realizar a inscrição 
dos seus pet’s.
O Programa Permanente 
de Esterilização de Cães e 
Gatos (CastraPet Paraná), 
é promovido pela Secreta-
ria de Estado do Desenvol-
vimento Sustentável e do 
Turismo, com apoio das 
prefeituras, com o objetivo 
de evitar o controle desen-
freado de nascimento de 
cães e gatos, que pode 
provocar maus-tratos e 
abandono, além de preve-
nir doenças como o câncer. 
As cirurgias serão realiza-
das dentro do castramóvel, 
veículo equipado com 
centro cirúrgico, sala de 
recuperação, sala de pre-
paro, autoclave, aparelhos 

de anestesia, monitor 
multiparamétrico, entre 
outros. Para o procedi-
mento, os animais devem 
estar em jejum absoluto 
(comida e água) de oito 
horas. Isso é fundamental 
para que a esterilização 
aconteça de forma segura, 
assim como a recuperação 
da anestesia. 
Após a cirurgia, os tutores 
são orientados sobre os 
cuidados pós-cirúrgicos. 
Eles recebem remédios, 
como antibióticos para 
a recuperação e atendi-
mento médico veterinário, 
além de um microchip ele-
trônico de identificação do 
animal para o caso de fuga 
ou roubo do animalzinho.
Para se inscrever as famí-
lias dos pets devem estar 
inscritos no cadastro 
único, com renda até meio 
salário mínimo por pessoa 
(R$ 550,00) atualizado. A 

realização das inscrições 
para a castração dos ani-
mais irá do dia 05 a 19 de 
novembro de 2021, das 
08:30h as 17:00, na secre-
taria do Meio Ambiente 
localizado na rua Salomão 
Andraus, 287 – centro. As 
vagas são limitadas.
Para a inscrição são neces-
sários os documentos de 
RG e CPF, comprovante 
de endereço atualizado, 
cartão bolsa família ou 
resumo cadastro único. 
Podem participar cães e 
gatos de quatro meses a 
8 anos, macho ou fêmea, 
de todos os portes e não é 
necessário levar o animal-
zinho na hora da inscrição. 
O serviço de castração 
será dia 20 de novembro 
no Centro Cultural da Vila 
Formosa 
Os interessados podem 
ter mais informações pelo 
telefone (43) 3528 – 2581.

Da redação
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Acidente mata motorista 
em Carlópolis

Colisão envolvendo um Gol e um Celta aconteceu na 
PR-218 em Carlópolis

[TRAGÉDIA]

Um grave acidente 
de trânsito registrado na 
sexta-feira (05) tirou a vida 
de um motorista na PR-218 
em Carlópolis.
De acordo com informações 
da Polícia Rodoviária Esta-
dual, o acidente aconteceu 
por volta das 23h00 e envol-
veu um automóvel VW/
Gol e um GM Celta. Os dois 

veículos trafegavam em 
sentidos opostos quando 
acabaram colidindo fron-
talmente. 
No Celta, o motorista iden-
tificado como Rafael Alves 
da Encarnação, de 36 anos, 
teve ferimentos graves. Ele 
chegou a ser socorrido, mas 
não resistiu aos ferimentos 
e veio a óbito. Já no Gol, o 

motorista de 49 anos e uma 
criança de dez anos foram 
socorridos sem risco de 
morte. 
Além da equipe da Polícia 
Rodoviária Estadual,tam-
bém esteve no local pres-
tando atendimento a ocor-
rência a equipe do SAMU 
(Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência). 

Da Redação

[PR-092]
Colisão entre moto e 
caminhonete deixa 

dois feridos em 
Wenceslau Braz

Situação foi registrada na tarde 
do sábado no entroncamento na 
PR-092 no trevo de acesso ao 

município de Tomazina

Um grave acidente de 
trânsito deixou duas pes-
soas feridas na manhã do 
último sábado (06). O aci-
dente aconteceu na PR-092 
no trevo que dá acesso ao 
município de Tomazina. 
De acordo com informa-
ções do portal de notícias 
NP Diário e da Polícia 
Rodoviária Estadual de 
Siqueira Campos, a moto-
cicleta teria cruzado a 
rodovia quando acabou 
sendo atingida pela cami-
nhonete Hilux que tra-
fegava pela PR-092 no 

sentido Wenceslau Braz a 
Arapoti. 
Com a violência do 
impacto, os dois ocupantes 
da moto ficaram feridos, 
sendo a passageira uma 
jovem de 21 anos com 
ferimentos leves, e o con-
dutor da moto, um rapaz 
de 35 anos, com ferimentos 
considerados graves. Já o 
condutor da caminhonete 
teve apenas escoriações. 
As vítimas foram socor-
ridas e encaminhadas 
para receber atendimento 
médico. 

Da Redação

Golpistas se passam por 
funcionários de banco e idoso 

tem prejuízo de R$ 1,6 mil

Um homem de 62 anos 
ficou no prejuízo após ser 
vítima de um golpe regis-
trado no início da tarde 
do último sábado (06) em 
Bandeirantes. 
De acordo com informações 
da Polícia Militar, o idoso 
procurou a equipe por 
volta das 12h00 e passou 

a informar que, ao chegar 
em uma agência bancária 
situada na Avenida Ban-
deirantes, foi abordado por 
duas pessoas que se passa-
ram por agentes do banco 
e um deles lhe entregou 
um papel informando que 
a vítima deveria atualizar 
seus dados e a sua leitura 

biométrica. Durante o 
procedimento, os suspeitos 
operaram o caixa eletrô-
nico. 
Desconfiado da situação, 
o idoso retornou ao banco 
para verificar seu saldo em 
conta, momento em que 
percebeu que haviam sido 
sacados R$ 1,6 mil de sua 

conta. Como já era de se 
esperar, os suspeitos não 
estavam mais no local. 
Frente aos fatos, foi regis-
trado o boletim de ocor-
rência da situação e a 
vítima orientada quanto 
aos procedimentos cabíveis 
ao caso. 
Vale ressaltar que, tanto 

a polícia quanto os res-
ponsáveis pelas agências, 
informam que os usuários 
não devem aceitar a ajuda 
de estranho para operar 
caixas eletrônicos, aplica-
tivos e afins que possam 
dar acesso aos seus dados 
pessoas ou a sua conta. 

Situação foi registrada no último sábado em uma agência bancária situada no município de Bandeirantes
Da Redação
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organismo

(Anat.)

Letra-
símbolo

do itálico

Conceito-
base da
piada

racista

Que
desonra

Filósofo
de "A

Sociedade
Aberta e
os Seus

Inimigos"

Santo
(abrev.)
Senhor
(abrev.)

O anfíbio
como a
cobra-
cega

Cabo (?), 
cidade (RJ)

Enorme
(pop.)

Tropa
nazista
Gás de

letreiros

Oeste
(abrev.)

Sufixo de 
"condessa"

Que se foi; passado
(?)-doce, planta cujo
chá é indicado para
bebês com cólica

Letra que identifica 
o rei no baralho

Cada parte de um
processo judicial

Apresentar
Gustave

(?), ilustra-
dor francês

1.001, em
romanos
Relativo 
a bronze

Nathália
Dill, atriz
brasileira
Espaçosa

Músculo
como o 

do palato
(Anat.)

Mistura
confusa de

pessoas
(fig.)

Última
ópera de
Puccini

Órgão composto por oito nações,
desenvolve políticas

para o polo Norte
E, em francês

2/et. 3/bat — lip. 6/anomia. 8/turandot. 13/litisconsorte.

Causas do acidente aéreo 
que matou a cantora 
Marilia Mendonça

Um inquérito foi aberto pela 
PCMG para apurar o caso, e agentes 
estiveram durante o sábado no local 
do acidente junto com uma equipe 
do Centro de Investigação e Pre-
venção de Acidentes Aeronáuticos 
(Cenipa), da FAB. As investigações 
ainda estão em andamento.
A Companhia Energética de Minas 
Gerais (Cemig) informou que antes 
da queda, o avião bimotor que 
transportava a cantora e as demais 
vítimas atingiu o cabo de uma torre 
de distribuição da empresa. Entre-
tanto, ainda não se sabe se o avião 
caiu em decorrência do choque com 
o cabo da linha de transmissão ou 
se atingiu o equipamento já em 
processo de queda por outro tipo 
de problema.
Sobre possível falha mecânica, a 
empresa PEC Taxi Aéreo, respon-
sável pela aeronave, divulgou nota 
informando que o avião envolvido 
estava regular junto à Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac) e 
atendia as exigências para operar. 

Posteriormente, a Anac confirmou 
que a aeronave estava em situação 
regular e tinha autorização para 
fazer táxi aéreo. A empresa também 
afirmou que a tripulação estava 
devidamente habilitada pela agên-
cia reguladora e que tinha ampla 
experiência na aviação.
Na tarde deste domingo (7), uma 
equipe da PEC Taxi Aéreo con-
cluía a retirada do avião do local 
do acidente. A operação contou 
com o auxílio de um helicóptero 
e um guindaste. Após a retirada, 
a aeronave será levada ao aero-
porto de Caratinga, onde deveria 
ter pousado, já no município de 
Ubaporanga (MG).
O Cenipa também informou que 
todas as evidências que podem ser 
usadas na investigação já foram 
retiradas da aeronave e que os 
peritos não vão mais entrar no 
avião. Agora, o órgão aguarda a 
remoção dos destroços, que deve 
ser feita pela PEC Táxi Aéreo, para 
dar início a outra etapa da perícia.

O motivo das mortes da 
cantora e de sua equipe ainda não 
foram confirmados. No entanto, 
em entrevista à RecordTV neste 
sábado, o médico-legista Pedro 
Coelho, responsável pela necropsia 
na cidade de Caratinga, disse que 
a causa mais provável é politrau-
matismo contuso. “Tratam-se de 
lesões contusas em diversos órgãos 
vitais. A gente ainda não consegue 
determinar qual veio primeiro, mas 
são diversas lesões possivelmente 
letais”, disse o legista.

A PCMG informou, na manhã 
deste domingo (7), que o material 
biológico das vítimas já havia sido 
entregue ao Instituto Médico Legal 
(IML) de Belo Horizonte, que fará 
as análises necessárias para escla-
recer as causas dos óbitos.
Segundo peritos, além dos traba-
lhos periciais e de investigação 
no local do acidente, restam ainda 
exames complementares – que 
podem levar até quinze dias para 
serem concluídos – para a finaliza-
ção dos relatórios periciais.

[CAUSA DAS MORTES]

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e a Força 
Aérea Brasileira (FAB) trabalham para apurar as 
causas do acidente aéreo que vitimou a cantora 
Marília Mendonça e mais quatro pessoas
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Cidades e
Ficafé Digital atraí visitantes de 22 

estados brasileiros e do exterior
Organização divulgou dados sobre o evento que mostram quase 10 mil acessos de 

diferentes regiões do Brasil e do mundo

A Feira Internacio-
nal de Cafés Especiais do 
Norte Pioneiro do Paraná 
(Ficafé) mais uma vez teve 
grande projeção em todo o 
Brasil e até em países do 
exterior. De acordo com 
dados oficiais da organiza-
ção, durante os três dias de 
evento foram quase 10 mil 
acessos de 22 estados bra-
sileiros e quatro países do 
exterior que acessaram os 
conteúdos, disponíveis no 
site e no aplicativo da feira.
Apenas somando os esta-

dos do Paraná e São Paulo 
a Ficafé 2021 teve mais de 
6 mil acessos. De Minas 
Gerais, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Bahia e Rio 
de Janeiro também vieram 
números expressivos de 
cliques nos conteúdos da 
feira.
Chama ainda mais a aten-
ção o fato do evento ter 
atraído também partici-
pantes da Espanha, Esta-
dos Unidos, Holanda e 
Alemanha, promovendo, 
desta forma, uma impor-

tante integração entre a 
cadeia produtiva local com 
a mundial.
Em número de pessoas, 
a edição 2021 da Ficafé 
contou com cerca de 3 mil 
participantes. Pelo número 
de acessos, é fácil notar que 
os visitantes acessaram o 
site ou a plataforma da feira 
em diferentes oportunida-
des nos três dias de evento. 
Esta edição da Ficafé, a 14ª, 
foi novamente em formato 
100% digital, assim como 

já havia acontecido no 
ano passado em virtude da 
pandemia. O que poderia 
ser um obstáculo, porém, 
provou ser uma oportuni-
dade de expandir o alcance 
do evento. Com o auxí-
lio da tecnologia, a feira 
promoveu uma projeção 
ainda maior dos produtores 
regionais com toda a cadeia 
cafeeira.
“Acredito que atingimos 
nosso grande objetivo, 
que é levar essa produção 
diferenciada do local para 

o global, e o formato digital 
acabou se tornando um 
importante aliado neste 
processo”, avalia o con-
sultor do Sebrae/PR e um 
dos idealizadores da Ficafé, 
Odemir Capello.
Ainda que a tendência 
para os próximos anos 
seja da volta de eventos 
presenciais, a organização 
já pensa em adotar um 
formato misto, mantendo 
eventos online e disponibi-
lizando todo o conteúdo em 
seu site e aplicativo.

Da Assessoria

[SUCESSO]

A programação da 
Ficafé foi mais uma vez 
bem variada. Foram abor-
dados temas como plane-
jamento anual e gestão 
da propriedade cafeeira; 
agricultura 4G na cafei-
cultura moderna, uso de 
drones e vants; mercado 
de cafés especiais; energias 
renováveis nas proprieda-
des; produção de café com 
sustentabilidade; evolução 
e aspectos técnicos de 
regulagem de colhedoras 
de café; plantio de café 
sem sustos e irrigação por 
gotejamento; o papel da 
mulher na cadeia do café 
especial; café especial do 
pé à xícara; uso racional de 
fertilizantes na nutrição e 

qualidade do café; poda do 
café e produtividade.
A grade ainda trouxe 
palestras específicas para 
mulheres que atuam na 
produção e gestão de pro-
priedades cafeeiras, e con-
teúdos relacionados à fru-
ticultura, especificamente 
para a produção de mara-
cujá, abacaxi, goiaba e 
morango. Temáticas como 
gastronomia, turismo, 
casos de sucesso em pro-
dução orgânica, panorama 
regional da agroindústria 
familiar, protagonismo 
feminino e liderança da 
mulher nas propriedades 
rurais também fizeram 
parte da programação.

[PROGRAMAÇÃO]

A Ficafé 2021 aconteceu de 
27 a 29 de outubro, sendo 
uma realização do Sebrae/
PR, Acenpp (Associação 
de Cafés Especiais do 
Norte Pioneiro do Paraná), 
Cocenpp (Cooperativa dos 
Produtores de Cafés Cer-
tificados e Especiais do 
Norte Pioneiro do Paraná), 
Instituto de Desenvolvi-
mento Rural do Paraná – 

Iapar-Emater (IDR-PR) e 
Prefeitura de Jacarezinho.
A feira contou com o apoio 
do Sindicato dos Correto-
res de Café no Estado do 
Paraná (Sincafé), Feco-
mércio PR, Senac, Asso-
ciação das Mulheres do 
Café do Norte Pioneiro do 
Paraná (Amucafé), Probat, 
Leogap, Bunn.

[FEIRA]
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Política e
Vacinação avança e Paraná estuda fim do uso de 

máscaras em espaços públicos
Secretário estadual de Saúde, Beto Preto, falou sobre o assunto durante a chegada de 

mais um lote de vacinas ao estado

O Paraná segue dando 
sequência ao plano de vaci-
nação contra a Covid-19 e, 
na manhã desta segunda-
-feira (08), o estado recebeu 
mais um lote com 161.460 
doses do imunizante da 
Pfizer/BioNTech. O secre-
tário de Estado da Saúde, 
Beto Preto, acompanhou 
a chegada das vacinas ao 
Centro de Medicamentos 
do Paraná (Cemepar) e 
falou sobre o andamento 
da vacinação e medidas de 
flexibilização. 
Na ocasião, Beto Preto 

destacou a logística para-
naense para que as vacinas 
cheguem com rapidez as 
Regionais de Saúde e muni-
cípios, cumprindo assim os 
cronogramas de imuniza-
ção dos paranaenses. “A 
estratégia toda é pensada 
junto com os municípios 
paranaenses. Por vezes, as 
doses chegam à noite, no 
outro dia já estão nas Regio-
nais e logo são aplicadas na 
população. Um trabalho 
dinâmico. No decorrer 
deste mês receberemos 
mais vacinas, possibili-

tando avançar ainda mais”, 
disse o secretário. 
Conforme explicou o secre-
tário, as vacinas assim que 
aterrissam no Paraná são 
encaminhadas para con-
ferência e, na sequência, 
distribuídas para as 22 
Regionais de Saúde que as 
repassam para os muni-
cípios que ficam respon-
sáveis pela aplicação dos 
imunizantes na população.
De acordo com dados da 
Secretária Estadual de 
Saúde (SESA), o Paraná 
passou da marca dos 80% 

de paranaenses na faixa-e-
tária de vacinação imuniza-
dos. O secretário Beto Preto 
destaca que o estado está 
próximo da meta de 85%, 
número tido como base 
para promover mudanças 
de flexibilização nas medi-
das adotadas para prevenir 
a disseminação do vírus. 
“O nosso foco é vacinar e 
manter as medidas não far-
macológicas.  Já estamos 
pensando como seria essa 
flexibilização, como por 
exemplo, nas áreas abertas, 
mas vamos ver ainda como 

será isso detalhadamente 
no futuro”, pontuou sobre 
a liberação no uso de más-
caras.Além dos números 
referentes a imunização, 
Beto Preto também des-
tacou que a flexibilização 
das medidas de segurança 
contra a Covid-19 devem 
ser tomadas de acordo com 
os números da doença no 
estado. “Desde que não 
tenhamos novos casos e 
aumento do número de 
leitos com casos de Covid 
nós poderemos pensar 
nessa flexibilização”, disse

Da Redação

[IMUNIZAÇÃO]

De acordo com os 
dados do Vacinômetro 
nacional, já são 16.279.177 
doses de  vacinas contra 
a Covid-19 aplicadas no 
Paraná. Destas,  8.830.538 
primeiras doses (D1) e 

mais 7.001.518 entre segun-
das doses  e doses únicas. 
O Estado também registra 
a aplicação de 43.001 doses 
adicionais (DA) e 574.350 
doses de reforço (DR).

[APLICAÇÃO]
O município de Wen-

ceslau Braz registrou nesta 
segunda-feira um número 
importante no combate a 
pandemia da Covid-19.
De acordo com o boletim 
informativo sobre a situa-
ção da doença, o município 
zerou o número de casos 
ativos da doença, isto é, no 
memento, não há nenhum 

brazense com a doença 
ativa. Além disso, o número 
de casos suspeitos é de 
apenas dois. 
Outra notícia importante 
é em relação ao número de 
óbitos que, de acordo com 
os informes divulgados 
pela secretária municipal 
de Saúde, não são regis-
trados desde o dia 16 de 

outubro. 
Em relação a vacinação, até 
o momento foram aplicadas 
14.437 primeiras doses, 
11.465 segundas doses, 
463 vacinas de dose única 
e 1.219 doses extras. No 
total, os agentes de Saúde 
já realizaram a aplicação 
de 27.584 doses de vacinas 
contra a Covid-19.

[WENCESLAU BRAZ]
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 
EXTRATO 
2º TERMO ADITIVO
Credenciamento n°: 05/2020.
Inexigibilidade n°: 11/2020.
Contrato nº: 386/2020
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: AUTO ELÉTRICA MAIA LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo, objetiva a prorrogação dos 
prazos de execução e vigência do TERMO DE CREDENCIA-
MENTO sob o n° 05/2020, por mais 8 (oito) meses, iniciando-se 
em 26/11/2021, estendendo-se até 26/07/2022, com base no 
inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais cláusulas não especifica-
mente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo 
Aditivo permanecem em vigor e obrigando as partes conforme 
originalmente pactuadas. 
Data da Assinatura: 03/11/2021.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO
CEP 84990-000 FONE (043) 3512-3000
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO 
TERMO DE RESCISÃO

Contrato n°: 252-2016-PMA.
Pregão n°: 54/2016-PMA.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: PROJECT – PROJETO EXECUÇÃO E MANU-
TENÇÃO LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo tem como objeto a RESCISÃO AMIGÁVEL 
do Contrato firmado entre as partes em 13/07/2016 nos termos 
previstos em sua Cláusula 09º (Nona).
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO
Fica rescindido de pleno direito, amigável, por acordo entre as 
partes, com efeitos a partir de 03/11/2021, o contrato publicado 
no Diário Oficial do Município (Folha Extra) em 27/07/2016, 
tendo em vista as justificativas apresentadas pelas autoridades 
competentes (of. 1009/2021/INFRA).
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente termo de rescisão decorre de autorização escrita 
e fundamentada da autoridade competente da contratante, e 
encontra amparo legal no artigo 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA – DA QUITAÇÃO
As partes dão plena e total quitação das obrigações pactuadas, 
com exceção dos créditos, se reconhecidos pelo Município de 
Arapoti, em favor da DISTRATADA, não sendo cabível, por parte 
da DISTRATADA, qualquer contestação judicial ou extrajudicial 
que diga respeito a pagamentos, faturas, indenizações ou com-
pensações referentes ao Contrato extinto por este instrumento.
Parágrafo único - Assim, pela assinatura do presente termo, 
concede-se plena quitação de todas as obrigações pactuadas 
ao DISTRATANTE, renunciando expressa e irrevogavelmente 
a qualquer forma de representação judicial ou administrativa.
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO
As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não 
possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas no Fórum da Comarca de Arapoti, Estado do Paraná, 
com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o 
presente Termo de Rescisão de Contrato em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, de-
pois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 
DISTRATANTE e DISTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Data da assinatura: 03/11/2021.

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
4º TERMO ADITIVO
Contrato n°: 23/2020.
Tomada de Preço n°: 10/2019.
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.
Contratada: STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA.

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

EXTRATO 
2º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 05/2020.
Inexigibilidade n°: 11/2020.
Contrato nº: 388/2020
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: ALVARO CELIO BARONI & FILHO LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo, objetiva a prorrogação dos 
prazos de execução e vigência do TERMO DE CREDENCIA-
MENTO sob o n° 05/2020, por mais 8 (oito) meses, iniciando-se 
em 26/11/2021, estendendo-se até 26/07/2022, com base no 
inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais cláusulas não especifica-
mente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo 
Aditivo permanecem em vigor e obrigando as partes conforme 
originalmente pactuadas. 
Data da Assinatura: 03/11/2021.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 09.277.712/0001-27

EXTRATO 
2º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 05/2020.
Inexigibilidade n°: 11/2020.
Contrato nº: 370/2020
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: MARCELO HERCULANO RAMOS.
Objeto: O presente Termo Aditivo, objetiva a prorrogação dos 
prazos de execução e vigência do TERMO DE CREDENCIA-
MENTO sob o n° 5/2020, por mais 8 (oito) meses, iniciando-se 
em 15/11/2021, estendendo-se até 15/07/2022, com base no 
inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais cláusulas não especifica-
mente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo 
Aditivo permanecem em vigor e obrigando as partes conforme 
originalmente pactuadas. 
Data da Assinatura: 03/11/2021.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 09.277.712/0001-27

EXTRATO 
2º TERMO ADITIVO
Credenciamento n°: 05/2020.
Inexigibilidade n°: 11/2020.
Contrato nº: 383/2020
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: JOSELI KRUPNISKI.
Objeto: O presente Termo Aditivo, objetiva a prorrogação dos 
prazos de execução e vigência do TERMO DE CREDENCIA-
MENTO sob o n° 5/2020, por mais 8 (oito) meses, iniciando-se 
em 25/11/2021, estendendo-se até 25/07/2022, com base no 
inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais cláusulas não especifica-
mente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo 
Aditivo permanecem em vigor e obrigando as partes conforme 
originalmente pactuadas. 
Data da Assinatura: 08/11/2021.

Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação dos 
prazos de execução e vigência do CONTRATO sob o n° 23/2020-
PMA, por mais 122 (cento e vinte e dois) dias, iniciando-se em 
06/08/2021, estendendo-se até 05/12/2021, 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: 21/07/2021.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 09.277.712/0001-27
EXTRATO 
2º TERMO ADITIVO
Credenciamento n°: 05/2020.
Inexigibilidade n°: 11/2020.
Contrato nº: 369/2020
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 54762600997.
Objeto: O presente Termo Aditivo, objetiva a prorrogação dos 
prazos de execução e vigência do TERMO DE CREDENCIA-
MENTO sob o n° 5/2020, por mais 8 (oito) meses, iniciando-se 
em 13/11/2021, estendendo-se até 13/07/2022, com base no 
inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais cláusulas não especifica-
mente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo 
Aditivo permanecem em vigor e obrigando as partes conforme 
originalmente pactuadas. 
Data da Assinatura: 03/11/2021.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 09.277.712/0001-27

EXTRATO 
2º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 05/2020.
Inexigibilidade n°: 11/2020.
Contrato nº: 372/2020
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: POSTO DE MOLAS HAMMER LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo, objetiva a prorrogação dos 
prazos de execução e vigência do TERMO DE CREDENCIA-
MENTO sob o n° 5/2020, por mais 8 (oito) meses, iniciando-se 
em 18/11/2021, estendendo-se até 18/07/2022, com base no 
inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais cláusulas não especifica-
mente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo 
Aditivo permanecem em vigor e obrigando as partes conforme 
originalmente pactuadas. 
Data da Assinatura: 03/11/2021..

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

EXTRATO 
2º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 05/2020.
Inexigibilidade n°: 11/2020.
Contrato nº: 387/2020
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: DIRCEU SOARDI FERREIRA JUNIOR - ARAPOTI.
Objeto: O presente Termo Aditivo, objetiva a prorrogação dos 
prazos de execução e vigência do TERMO DE CREDENCIA-
MENTO sob o n° 05/2020, por mais 8 (oito) meses, iniciando-se 
em 26/11/2021, estendendo-se até 26/07/2022, com base no 
inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais cláusulas não especifica-
mente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo 
Aditivo permanecem em vigor e obrigando as partes conforme 
originalmente pactuadas. 
Data da Assinatura: 03/11/2021.

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

EXTRATO 
2º TERMO ADITIVO

ARAPOTI
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 09.277.712/0001-27

EXTRATO 
2º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 05/2020.
Inexigibilidade n°: 11/2020.
Contrato nº: 367/2020
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: AUTO MECANICA FERRARI.
Objeto: O presente Termo Aditivo, objetiva a prorrogação dos 
prazos de execução e vigência do TERMO DE CREDENCIA-
MENTO sob o n° 5/2020, por mais 8 (oito) meses, iniciando-se 
em 08/11/2021, estendendo-se até 08/07/2022, com base no 
inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
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: 03/11/2021.

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

EXTRATO 
3º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 157/2021-PMA.
Dispensa n°: 37/2021- PMA.
Contratante: MUNICÍPIO DE ARAPOTI.
Contratada: RUBENS BASSANI NETO - SERVIÇOS TOPO-
GRÁFICOS.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação 
dos prazos de execução e vigência do CONTRATO sob o n° 
157/2021, por mais 30 (trinta) dias, iniciando-se em 05/11/2021, 
estendendo-se até 04/12/2021, com base no inciso II, art. 57 
da Lei nº 8.666/93.

Disposições finais: Permanecem inalteradas as demais cláusu-
las do contrato original a que se refere o presente Termo Aditivo. 
Data da Assinatura: 03/11/2021.

Credenciamento n°: 05/2020.
Inexigibilidade n°: 11/2020.
Contrato nº: 485/2020
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: MIYAHIRA E ARAUJO LOPES LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo, objetiva a prorrogação dos 
prazos de execução e vigência do contrato sob o n° 485/2020, 
por mais 8 (oito) meses, iniciando-se em 24/12/2021, esten-
dendo-se até 24/08/2022, com base no inciso II, art. 57 da 
Lei nº 8.666/93.
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: 03/11/2021.

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 ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO
Ordem de Serviço n° 3/2021.
Contrato n° 235/2021.
Tomada de Preços n° 2/2021.
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.
Contratada: J. C. de Oliveira & Cia S/S Ltda.
Objetivo: Contratação de empresa para construção de muros, 
junto ao Cemitério Municipal, localizado na Rua Jauri Viana 
Esteves, por EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, conforme 
memorial descritivo, planilhas e projetos que fazem parte 
integrante da presente Licitação.
Valor Global: R$ 86.923,77 (oitenta e seis mil e novecentos 
e vinte e três reais e setenta e sete centavos).
Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias corridos, contados a 
partir da data da Ordem de Serviços.
Data Ordem de Serviço: 08/11/2021.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / CONTATO (43) 3512-3159 / 3032 / 3033 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE AVISO
DE ABERTURA DE PREGÃO

Edital de Pregão Eletrônico nº 65/2021.
Processo nº 109/2021.
A Prefeitura Municipal de Arapoti, Estado do Paraná, através 
do Pregoeiro, designado pelo Decreto Municipal sob o nº 
6.122, de 13 de setembro de 2021. Considerando o Aviso de 
Licitação publicado na Imprensa Oficial Eletrônica do Muni-
cípio de Arapoti (DOE) em 03/11/2021, na Imprensa Oficial 
Impressa do Município de Arapoti (Editora Jornal Folha Extra) 
em 04/11/2021. Resolve: RETIFICAR a data de abertura, no 
seguinte aspecto:
ONDE SE LÊ:
1.1 A sessão inaugural deste PREGÃO ELETRÔNICO dar-se-á 
por meio do sistema eletrônico, na data e horário, conforme 
abaixo:
•  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DOCU-
MENTOS DE HABILITAÇÃO: Das 08h00min do dia 04/11/2021, 
até às 17h30mim do dia 18/11/2021.
•  ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
Das 08h00min do dia 19/11/2021, até às 08h45mim do dia 
19/11/2021.
•  INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: Às 09h00min do 
dia 19/11/2021.
•  REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília - DF.
•  LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL 
www.bll.org.br.DEVE-SE LER:
1.1 A sessão inaugural deste PREGÃO ELETRÔNICO dar-se-á 
por meio do sistema eletrônico, na data e horário, conforme 
abaixo:
• RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DOCU-
MENTOS DE HABILITAÇÃO: Das 08h00min do dia 04/11/2021, 
até às 17h30mim do dia 22/11/2021.
• ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
Das 08h00min do dia 23/11/2021, até às 08h45mim do dia 
23/11/2021.
• INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: Às 09h00min do 
dia 23/11/2021.
• REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília - DF.
• LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL 
www.bll.org.br.Permanecem inalteradas as demais condições 
do edital e seus respectivos anexos.
Arapoti, em 08 de novembro de 2021.
Idineu Antonio da Silva - Pregoeiro

JUNDIAÍ DO SUL

JUNDIAÍ DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL  
Estado do Paraná 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 
O Presidente da Comissão de Licitação do Município Sr. Walderlei Leme 
Fernandes e Membros devidamente nomeados através da Portaria nº 056/2021 
de 05/04/2021, não havendo nenhuma interposição de recurso por parte das 
licitantes, torna público a ADJUDICAÇÃO referente ao Processo Licitação 
Tomada de Preços nº 006/2021, tendo como objetivo Contratação de Empresa 
para Execução de Obra de Pavimentação Poliédrica com Pedras Irregulares de 
Estrada Rural Primária, num total 24.000,00 Metros Quadrado, de acordo com 
os projetos, planilhas, memorial descritivo e demais peças e documentos que 
fazem parte integrante do presente edital, em conformidade com o Contrato de 
Repasse OGU nº. 909303/2020/MDR/CAIXA, com a União, por intermédio do 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MDR, 
PLATAFORMA + BRASIL, representada pela CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, na implementação de ações previstas na Proposta nº. 026094/2020 e 
Plano de Trabalho, e Projeto Básico Executivo, Orçamento, Memorial 
Descritivo, Cronograma de Execução Físico-Financeiro, Vinculado a RT de 
Obra ou Serviço Nº. 1720214457510, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, bem como pelas condições específicas neste Edital. Ficando como 
vencedora. 

Nº Empresa V. Total  

1ª W.J MOCHON LORENTE DA SILVA 
CONSTRUTORA, CNPJ nº 29.962.387/0001-49, 

1.337.391,83 

Declarada vencedora do certame no valor global fixo e sem reajuste, proposto 
para execução integral do objeto. 
Diante do disposto, nos termos descritos no edital de licitação, atendendo assim 
as necessidades da administração. Assim sendo, ficando a proponente acima 
citada vencedora do certame e sugere à autoridade superior a homologação do 
presente Tomada de Preços nº 006/2021. 

Jundiaí do Sul- PR, 08 de novembro de 2021. 
Walderlei Leme Fernandes 

Pregoeiro Oficial 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL  
Estado do Paraná 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 
006/2021. 

Homologo a decisão do Presidente da Comissão de Licitação do Município Sr. 
Walderlei Leme Fernandes e membros devidamente nomeados através da 
Portaria nº 056/2021 de 05/04/2021, não havendo nenhuma interposição de 
recurso por parte das licitantes, torna público a ADJUDICAÇÃO referente ao 
Processo Licitação Tomada de Preços nº 006/2021, tendo como objetivo 
Contratação de Empresa para Execução de Obra de Pavimentação Poliédrica 
com Pedras Irregulares de Estrada Rural Primária, num total 24.000,00 Metros 
Quadrado, de acordo com os projetos, planilhas, memorial descritivo e demais 
peças e documentos que fazem parte integrante do presente edital, em 
conformidade com o Contrato de Repasse OGU nº. 909303/2020/MDR/CAIXA, 
com a União, por intermédio do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL – MDR, PLATAFORMA + BRASIL, representada pela CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, na implementação de ações previstas na Proposta 
nº. 026094/2020 e Plano de Trabalho, e Projeto Básico Executivo, Orçamento, 
Memorial Descritivo, Cronograma de Execução Físico-Financeiro, Vinculado a 
ART de Obra ou Serviço Nº. 1720214457510, nos termos da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, bem como pelas condições específicas neste Edital. Ficando 
como vencedora. 
Nº Empresa V. Total  

1ª W.J MOCHON LORENTE DA SILVA 
CONSTRUTORA, CNPJ nº 29.962.387/0001-49, 

1.337.391,83 

Declarada vencedora do certame no valor global fixo e sem reajuste, proposto 
para execução integral do objeto. 
Diante do disposto, nos termos descritos no edital de licitação, atendendo assim 
as necessidades da administração. Assim sendo, ficando a proponente acima 
citada vencedora do Tomada de Preços nº 006/2021. 

Jundiaí do Sul- PR, 08 de novembro de 2021. 
Eclair Rauen 

Prefeito Municipal 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL  
Estado do Paraná 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 
O Presidente da Comissão de Licitação do Município Sr. Walderlei Leme 
Fernandes e Membros devidamente nomeados através da Portaria nº 056/2021 
de 05/04/2021, não havendo nenhuma interposição de recurso por parte das 
licitantes, torna público a ADJUDICAÇÃO referente ao Processo Licitação 
Tomada de Preços nº 006/2021, tendo como objetivo Contratação de Empresa 
para Execução de Obra de Pavimentação Poliédrica com Pedras Irregulares de 
Estrada Rural Primária, num total 24.000,00 Metros Quadrado, de acordo com 
os projetos, planilhas, memorial descritivo e demais peças e documentos que 
fazem parte integrante do presente edital, em conformidade com o Contrato de 
Repasse OGU nº. 909303/2020/MDR/CAIXA, com a União, por intermédio do 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MDR, 
PLATAFORMA + BRASIL, representada pela CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, na implementação de ações previstas na Proposta nº. 026094/2020 e 
Plano de Trabalho, e Projeto Básico Executivo, Orçamento, Memorial 
Descritivo, Cronograma de Execução Físico-Financeiro, Vinculado a RT de 
Obra ou Serviço Nº. 1720214457510, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, bem como pelas condições específicas neste Edital. Ficando como 
vencedora. 
Nº Empresa V. Total  

1ª W.J MOCHON LORENTE DA SILVA 
CONSTRUTORA, CNPJ nº 29.962.387/0001-49, 

1.337.391,83 

Declarada vencedora do certame no valor global fixo e sem reajuste, proposto 
para execução integral do objeto. 
Diante do disposto, nos termos descritos no edital de licitação, atendendo assim 
as necessidades da administração. Assim sendo, ficando a proponente acima 
citada vencedora do certame e sugere à autoridade superior a homologação do 
presente Tomada de Preços nº 006/2021. 

Jundiaí do Sul- PR, 08 de novembro de 2021. 
Walderlei Leme Fernandes 

Pregoeiro Oficial 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL  
Estado do Paraná 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 
006/2021. 

Homologo a decisão do Presidente da Comissão de Licitação do Município Sr. 
Walderlei Leme Fernandes e membros devidamente nomeados através da 
Portaria nº 056/2021 de 05/04/2021, não havendo nenhuma interposição de 
recurso por parte das licitantes, torna público a ADJUDICAÇÃO referente ao 
Processo Licitação Tomada de Preços nº 006/2021, tendo como objetivo 
Contratação de Empresa para Execução de Obra de Pavimentação Poliédrica 
com Pedras Irregulares de Estrada Rural Primária, num total 24.000,00 Metros 
Quadrado, de acordo com os projetos, planilhas, memorial descritivo e demais 
peças e documentos que fazem parte integrante do presente edital, em 
conformidade com o Contrato de Repasse OGU nº. 909303/2020/MDR/CAIXA, 
com a União, por intermédio do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL – MDR, PLATAFORMA + BRASIL, representada pela CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, na implementação de ações previstas na Proposta 
nº. 026094/2020 e Plano de Trabalho, e Projeto Básico Executivo, Orçamento, 
Memorial Descritivo, Cronograma de Execução Físico-Financeiro, Vinculado a 
ART de Obra ou Serviço Nº. 1720214457510, nos termos da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, bem como pelas condições específicas neste Edital. Ficando 
como vencedora. 
Nº Empresa V. Total  

1ª W.J MOCHON LORENTE DA SILVA 
CONSTRUTORA, CNPJ nº 29.962.387/0001-49, 

1.337.391,83 

Declarada vencedora do certame no valor global fixo e sem reajuste, proposto 
para execução integral do objeto. 
Diante do disposto, nos termos descritos no edital de licitação, atendendo assim 
as necessidades da administração. Assim sendo, ficando a proponente acima 
citada vencedora do Tomada de Preços nº 006/2021. 

Jundiaí do Sul- PR, 08 de novembro de 2021. 
Eclair Rauen 

Prefeito Municipal 
 

ESTADO DO PARANÁ-CONSÓRCIO INTERMUNI-
CIPAL PARA DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓ-
RIO DO VALE DO RIO CINZAS - CIVARC -EXTRATO 
CONTRATUAL
Contrato nº 016/2021-Contratante: CIVARC-Contra-
tado: O.L. DOS SANTOS - ME, inscrita no CNPJ sob 
n° 02.747.313/0001-33. Valor: R$ 320,00 (trezentos 
e vinte reais). -Vigência: Início: 05/11/2021 Término: 
04/02/2022 Licitação: Dispensa nº: 009/2021- Obje-
to: Aquisição de 01 (uma) bateria 60AH 12V para o 
Renault Kangoo, placa AZU-5710, pertencente ao 
Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do 
Território do Vale do Rio Cinzas – CIVARC.. Japira, 
05 de novembro de 2021.

OUTRAS PUBLICAÇÕES

PINHALÃO

Edital n0 100/2021 - Pregão Eletrônico - Exclusivo 
para ME, EPP e MEI (LC Nº 123/2006 alterada pela 
LC Nº 147/2014). 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 receberá até às 08:00:00 horas do dia 23/11/2021, 
propostas para: Contratação de empresa especiali-
zada para apresentação teatral natalina, com artistas 
caracterizados e Papai Noel. Critério de Julgamento 
– Menor preço por item. O recebimento será exclusi-
vamente 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.  Pi-
nhalão, 08 de novembro de 2021. Raíssa Pimentel 
Vilas Boas - Pregoeira.
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JABOTI
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL

PORTARIA Nº. 132/2021
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado 
do Paraná, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,
RESOLVE
EXONERAR por pedido de dispensa,  a partir do dia 
31 de outubro de 2021, a servidora efetiva, Edinéia 
da Silva Visoto de Oliveira, portadora da Cédula de 
Identidade RG. nº. 8.318.918-5, ocupante do cargo 
de Assistente Social, do Quadro de Pessoal Efetivo 
desta Municipalidade.
Revogam-se as disposições contrárias e com pos-
terior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do 
Sul – PR,  29 de outubro de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito 

PORTARIA Nº 133/2021
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado do 
Paraná, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, considerando o § Único do Artigo 101, 
Seção V, da Lei Municipal nº 90/97, de 20/03/1997 
(ESMJS),
RESOLVE

Determinar ao Responsável pela Divisão de Recursos 
Humanos a conceder Licença Especial Remunerada 

JUNDIAÍ DO SUL PINHALÃO

de 03 meses ao servidor municipal, Wellington Pinhei-
ro Viana, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços 
Gerais,  do dia 03 de novembro de 2021 a 03 de 
janeiro de 2022, referente ao período trabalhado de 
06.03.2013 a 06.03.2018.
Revogam-se as disposições em contrário, e com 
posterior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do Sul 
– PR, 03 de novembro de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito 

PORTARIA Nº. 134/2021
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado do 
Paraná, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei,
RESOLVE
EXONERAR por motivo de aposentadoria,  a partir 
do dia 01 de novembro de 2021, a servidora efetiva, 
Sueli Ferreira da Cunha, portadora da Cédula de 
Identidade RG. nº. 3.712.821-0, ocupante do cargo 
de Auxiliar de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal 
Efetivo desta Municipalidade.
Revogam-se as disposições contrárias e com posterior 
publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do Sul 
– PR, 03 de novembro de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições le-
gais e tendo em vista o parecer jurídico da Dispensa 
de Licitação n° 26/2021 de 05 de novembro de 2021
RESOLVE:
Homologar a Dispensa de Licitação n° 26/2021 a 
favor do proponente: 
RODRIGO B. DE ALENCAR – ME, inscrita no CNPJ 
sob n° 13.731.759/0001-96, da cidade de IBAITI/PR, 
vencendo o único item, perfazendo o valor total de 
R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais). 
                    Pinhalão, 05 de novembro de 
2021.
   DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR  
 
   Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições le-
gais e tendo em vista o parecer jurídico da Dispensa 
de Licitação n° 25/2021 de 04 de novembro de 2021
RESOLVE:
Homologar a Dispensa de Licitação n° 25/2021 a 
favor do proponente: 
RODRIGO MARTINS LOPES 06854965977, inscrita 
no CNPJ sob n° 36.396.282/0001-35, da cidade de 
IPORA/PR, vencendo o único item, perfazendo o 
valor total de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos 
reais).
               Pinhalão, 05 de novembro de 2021.
   DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR  
   Prefeito Municipal
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Edital n0 101/2021 - Pregão Eletrônico - REGISTRO 
DE PREÇO - Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC Nº 
123/2006 alterada pela LC Nº 147/2014). 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 co-
nhecimento dos interessados que receberá até às 
13:00:00 horas do dia 23/11/2021, propostas para: 
Aquisição de materiais elétricos para decoração 
natalina no município de Pinhalão/PR. 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 li-
citacaophl03@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, 08 de novembro 
de 2021. Raíssa Pimentel Vilas Boas - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - ESTADO 
DO PARANÁ HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Pa-
raná, 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 Eletrônico nº 94/2021 de 30/09/2021 a 
FAVOR dos Proponentes: 1) EQUIMED EQUI-
PAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, 
CNPJ Nº 38.408.899/0001-59, pelo valor total de R$ 
5.240,00 (Cinco mil duzentos e quarenta reais). 2) 
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, 
CNPJ Nº 31.499.939/0001-76, pelo valor total de R$ 
2.050,00 (Dois mil e cinquenta reais). 3)  REZENDE 
INDUSTRIA FABRICACAO E ASSISTENCIA TECNI-
CA HOSP, CNPJ Nº 33.813.237/0001-40, pelo valor 
total de R$ 1.564,00 (UM mil quinhentos e sessenta 
r quatro reais). 4) GUSTAVO VINICIUS DE SOUZA 
43053576821, CNPJ Nº 40.380.377/0001-38, pelo 
valor total de R$ 1.000,00 (Um mil reais). 5) R.A. 
MARTINS - DISTRIBUIDORA - EIRELI, CNPJ Nº 
26.984.213/0001-99, pelo valor total de R$ 189,00 
(Cento e oitenta e nove reais). Gabinete do Prefei-
to Municipal de Pinhalão. Em 08 de novembro de 
2021. DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito 
Municipal.

EDITAL N0 99/2021  - PREGÃO ELETRÔNICO – EX-
CLUSIVO PARA ME, EPP E MEI – 1° RETIFICAÇÃO
 A Comissão de Pregão, da PREFEITURA MUNICI-
PAL DE PINHALÃO, no exercício das atribuições que 
lhe confere a Portaria nº 175/2020, de 15/07/2021, 
torna público, para conhecimento dos interessados 
que houve necessidade de alteração da data de 
abertura do Processo licitatório visto que se fez ne-
cessário a correção nos descritivos dos itens no lote 
2 e 3, portanto, receberá até às 08:00:00 horas do 
dia 23/11/2021, propostas para: Objeto da Licitação: 
Aquisição de peças e manutenção de equipamentos 
odontológicos na Unidades de Pinhalão e da Lavri-
nha, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. 
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/transpa-
rencia, através do e-mail licitacaophl04@gmail.com 
e no setor de licitações, localizado na Rua Geraldo 

Nono edital de chamamento do Processo Seletivo 
nº 02/2021
1. O Prefeito do Município de Pinhalão, o Sr. Dionisio 
Arrais de Alencar no uso de suas atribuições legais, 
vem por intermédio deste, convocar o candidato 
aprovado no processo seletivo 02/2021,
Os candidatos aprovados e convocados no processo 
seletivo 02/2021, uma vez ter havido desistência de 
vaga, exoneração de funcionário e criação de novas 
vagas, para os Cargos que se enquadram em subs-
tituição de servidores; apenas, para substituição da 
servidora: HELENA MARIA DE CASTRO CARVALHO 
VANZELI, a qual irá gozar licença prêmio.
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – 
VAGA GERAL
CLAUDINEIA DE MOURA
LEILANE VIEIRA DA SILVA CRISTIANO

2. O aprovado no cargo acima, deverão comparecer 
no dia 12 de novembro de 2021, a partir das 08:00 
horas no setor de recursos humanos da prefeitura 
municipal, para apresentar a documentação, logo em 
seguida a candidata deverá comparecer na Unidade 
Básica de Saúde do Município de Pinhalão, situada 
na rua Geraldo Vieira, nº 410, para realizar os exames 
médicos:
a) cópia autenticada do Certificado de Conclusão do 
Curso/escolaridade exigido pelo requisito do cargo;
b) cópia autenticada da Certidão de Nascimento e/ou 
da Certidão de Casamento;
c) prova de quitação com a Justiça Eleitoral;
d) prova de quitação com o serviço militar para o 
candidato do sexo masculino;
e) cópia autenticada do documento de Identificação;
f) cópia autenticada do Cartão do CPF;
g) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS 
(Folha de identificação onde constam número e sé-
rie, e folha de (Contrato de trabalho) acompanhada 
obrigatoriamente de declaração do empregador onde 
conste claramente a identificação do Serviço reali-
zado, o período de início e término/atual do contrato 
de trabalho e descrição das atividades executadas;
h) 01 (uma) fotografia 3X4 recente;
i) cópia, autenticada da Certidão de Nascimento do 
(s) filho(s), menores de 14 (quatorze) anos;
j) certidão Negativa Criminal e Cível expedido pela 
Comarca onde reside;
l) cópia autenticada do comprovante de residência;
m) número do PIS/PASEP.
n) conta no salário ou corrente do Banco do Brasil.
2. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Pinhalão – PR 05 de novembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR 
      PREFEITO MUNICIPAL

PINHALÃO

Vieira, 410, Centro, Pinhalão-PR, no horário das 08:30 
às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.  Pinhalão, 08 
de novembro de 2021. Mayara Almendanha Mota - 
Pregoeira

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 239/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: ELV MA-
NUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-
-EIRELI-Valor: 40.680,60 (quarenta mil seiscentos e 
oitenta reais e sessenta centavos )-Vigência: Início: 
04/11/2021 Término: 04/11/2022
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 95/2021-Re-
cursos: Dotação: 2.002.3.3.90.39.00.00.00.00 (21),
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E 

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 240/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: RODRIGO 
B. DE ALENCAR-Valor: 2.150,00 (dois mil cento e 
cinqüenta reais)-Vigência: Início: 05/11/2021 Térmi-
no: 05/02/2022-Licitação: Dispensa de Licitação p/ 
Compras e Serviços Nº.: 26/2021
Recursos: Dotação: 2.032.3.3.90.32.00.00.00.00 (290) 
Saldo: 2.200,40 Objeto: AQUISIÇÃO EM CARÁTER 
EMERGENCIAL DE 10 (DEZ) LATAS DA FÓRMULA 
DE NUTRIENTES NEOCATE LCP 400G PARA A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Pinhalão, 8 de Novembro de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 241/2021-Contratante: PREFEITURA MU-
NICIPAL DE PINHALAO-Contratada: I9 COMERCIO 
DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-Valor: 
1.900,00 (um mil e novecentos reais)-Vigência: Início: 
08/11/2021 Término: 08/11/2022-Licitação: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº.: 96/2021 Recursos.: Dotação: 
2.069.3.3.90.30.00.00.00.00 (489) Saldo:104.418,-
17-Objeto: AQUISIÇÃO DE TONERS COMPATÍVEIS 
PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTES À SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Pinhalão, 8 de 
Novembro de 2021

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, BEM COMO 
SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR. Pinhalão, 
8 de novembro de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL Contrato 
Nº: 242/2021-Contratante: PREFEITURA MUNICI-
PAL DE PINHALAO-Contratada: LSF COMERCIO E 
SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI-Valor: 2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais)
Vigência: Início: 08/11/2021 Término: 08/11/2022-Lici-
tação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 96/2021
Recursos: Dotação: 2.069.3.3.90.30.00.00.00.00 (489) 
Saldo:104.418,17-Objeto: AQUISIÇÃO DE TONERS 
COMPATÍVEIS PARA AS IMPRESSORAS PERTEN-
CENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Pinhalão, 8 de Novembro de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 243/2021-Contratante: PREFEITURA MUNICI-
PAL DE PINHALAO-Contratada: SDK COMERCIO DE SU-
PRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRE- Valor: 11.683,50 
(onze mil seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta 
centavos)-Vigência: Início: 08/11/2021 Término: 08/11/2022
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 96/2021-Recur-
sos: Dotação: 2.069.3.3.90.30.00.00.00.00 (489) Saldo: 
104.418,17- Objeto: AQUISIÇÃO DE TONERS COMPA-
TÍVEIS PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTES À 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Pinhalão, 8 de Novembro de 2021

SALTO DO ITARARÉ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e atos precedentes, face 
aos autos do presente Processo Licitatório, referente ao 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2021, CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ELETRICISTA COM BASE 
NA TABELA SINAPI, HOMOLOGO o procedimento licitatório, 
com fundamento no Inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93. 
Salto do Itararé/PR, de 08 de novembro de 2021.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO 167/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento geral do exercício de 2021, e dá outras providencias.
Prefeito Municipal, de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a LEI 2131/2021 de 04 de novembro de 2021:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Especial, no Orçamento 
Geral do Município, no exercício de 2021, no valor de R$ 76.123,78 (Setenta e Seis Mil Cento e Vinte e Tres 
Reais e Setenta e Oito Centavos ), conforme segue:
09-ASSISTENCIA SOCIAL 
02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0002.2.048 Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia social
521-3.3.90.39.00.00.00.00-3934-Outros Serviços de terceiros pessoa Juridica..R$ 50.000,00
522-3.3.90.30.00.00.00.00-3934-Material de Consumo......................................R$ 26.123,78
TOTAL...............................................................................................................R$ 76.123,78

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do 
Superávit da Fonte 934, como segue:
        Superávit Financeiro Fonte 934............................................................................R$ 76.123,78

Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 04 de novembro de 2021.
Dionísio Arrais de Alencar - Prefeito Municipal

DECRETO 168/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do exercício de 2021, e dá outras providencias.
Prefeito Municipal, de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a LEI 2132/2021 de 04 de novembro de 2021:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no Orça-
mento Geral do Município, no exercício de 2021, no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais ), conforme segue:
03-ADMINISTRAÇÃO 
01-ASSESSORAMENTO SUPERIOR
04.123.0008.1.003 Aquisição de Móveis e Equipamentos para as Secretarias
41-4.4.90.52.00.00.00.00-1000-Equipamento e Material Permanente.....................R$ 10.000,00
TOTAL.....................................................................................................................R$ 10.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da 
anulação/redução de dotações da fonte 1000 como segue
        Anulação/redução
11-TURISMO E MEIO AMBIENTE 
02-FUNDO DO MEIO AMBIENTE 
18.542.0004.2.055 Manutenção do Consorcio Intermunicipal de Aterro Sanitario
422-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros Serviços de Terceiro Pessoa juridica...........R$ 10.000,00
TOTAL........................................................................................................................R$ 10.000,00

Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 04 de novembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

DECRETO 169/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento geral do exercício de 2021, e dá outras providencias.
Prefeito Municipal, de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a LEI 2134/2021 de 04 de novembro de 2021:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Especial, no Orça-
mento Geral do Município, no exercício de 2021, no valor de R$ 8.000,00 (Oito Mil reais), conforme segue:
07-SAUDE 
02-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0010.2.032 Manutenção das unidades basicas de saude 
451-3.3.90.39.00.00.00.00-3003-outros serviços de terceirso pessoa juridica....R$ 8.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 8.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes Da 
Redução e Anulação da Fonte 3003        
04-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
01-VIAÇÃO URBANA 
15.451.0006.2.012 Manutenção do sistema de vias Publicas
470-3.3.90.39.00.00.00.00-3003-outros serviços de terceirso pessoa juridica....R$ 8.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 8.000,00

Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 04 de novembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 51/2021

A Prefeitura Municipal de Salto do Itararé, localizada 
na Rua Eduardo Bertoni Junior, 471, Centro, Salto do 
Itararé-PR, torna publica para conhecimento dos inte-
ressados que, o PREGÃO PRESENCIAL N° 37/2021, 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que trata da AQUI-
SIÇÃO DE PNEUS PARA DIVERSOS SETORES DA 
MUNICIPALIDADE, conforme especificado no anexo 
I do edital. O credenciamento dos interessados será 
no dia 23/11/2021, 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 23/11/2021, 
a partir das 09h30min. O edital em inteiro teor estará 
à 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 en-
dereço acima ou telefone (43) 3579-1607.

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 47/2021, 
que trata de REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO 
ESCADAS DESTINADAS AOS DIVERSOS SETORES DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, foi considerado DESERTO em 
virtude da ausência de 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/PR, 05 de novembro de 2021.
FERNANDO ALVES CARDOSO
PREGOEIRO

SALTO DO ITARARÉ

SANTANA DO ITARARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ – 
PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N° 019/2021

O Município de Santana do Itararé, Estado do Paraná, torna 
público que ás 09:30 horas do dia 23/11/2021, 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 Pneus 
para os veículos oficiais do Município, 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 se-
guinte 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
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WENCESLAU BRAZ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preço nº 05/2021 - Processo adminis-
trativo nº 96/2021

OBJETO: “contratação de empresa especializada 
no desenvolvimento, implementação, manutenção 
e comercialização de ferramenta de gestão pública, 
framework proprietário, bem como serviços técnicos 
em arrecadação e planejamento urbano, em atendi-
mento as necessidades das Secretarias Municipais 
de Wenceslau Braz-PR”

O Prefeito do Município de Wenceslau Braz-PR, no 
uso de suas atribuições legais, comunica aos inte-
ressados no fornecimento do objeto da Tomada de 
Preço nº. 05/2021, que após a análise e verificação 
das propostas e documentação e recursos apresen-
tados pelas proponentes, decidiu por dar provimento 
e adjudicar o objeto da presente licitação, conforme 
autos do processo, as seguintes proponentes:

Rodraude Pública Eireli – CNPJ: 18.988.748/0001-
00, pelo MENOR PREÇO E TÉCNICA GLOBAL nos 
seguintes itens: 01, e 02, com o valor total de R$ 
1.049.426,00 (um milhão quarenta nove mil quatro-
centos e vinte e seis reais).

Wenceslau Braz - PR, 08 de novembro de 2021.

Atahyde Ferreira dos Santos Junior
Prefeito

TERMO DE HABILITAÇÃO - Tomada de Preço nº 
05/2021 - Processo administrativo nº 96/2021 - 
OBJETO: “contratação de empresa especializada 
no desenvolvimento, implementação, manutenção 
e comercialização de ferramenta de gestão pú-
blica, framework proprietário, bem como serviços 
técnicos em arrecadação e planejamento urbano, 
em atendimento as necessidades das Secretarias 
Municipais de Wenceslau Braz-PR” - 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 05/2021, que após 
a análise e verificação das propostas e documentação 
apresentada pelas proponentes, decidiu habilitar a 
seguinte proponente: Rodraude Pública Eireli – CNPJ: 
18.988.748/0001-00. Wenceslau Braz - PR, 08 de 
novembro de 2021. Mateus Moreton -  Presidente 
Substituto da Comissão Permanente de Licitação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - Tomada d Preço 
nº 05/2021 - Processo administrativo nº 96/2021 - 
OBJETO: “contratação de empresa especializada 
no desenvolvimento, implementação, manutenção 
e comercialização de ferramenta de gestão pública, 
framework proprietário, bem como serviços técnicos 
em arrecadação e planejamento urbano, em atendi-
mento as necessidades das Secretarias Municipais 
de Wenceslau Braz-PR” - 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 pos-
teriores, 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: Rodraude Pública 
Eireli – CNPJ: 18.988.748/0001-00, com o valor total 
de R$ 1.049.426,00 (um milhão quarenta nove mil qua-
trocentos e vinte e seis reais). Wenceslau Braz - PR, 
08 de novembro de 2021. Atahyde Ferreira dos Santos 
Junior - Prefeito

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - Tomada de Preço nº 04/2021 - 
Processo administrativo nº 93/2021 - OBJETO: “aquisição 
de material didático e pedagógico para atender os 
Professores Municipais e a estimativa de 1.540 (um mil 
quinhentos e quarenta) kits de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I, compreendendo, CMEI’s (Infantil 0, Infantil 
01, Infantil 02, Infantil 03, Infantil 4, Infantil 5) e Ensino 
Fundamental I (1.º Ano),  bem como assessoria e 
capacitação pedagógica para os professores e gestores da 
Educação Infantil e Ensino Fundamental I, da rede pública 
municipal de ensino, para o ano letivo de 2022” - 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. 04/2021, 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: SEFE – SISTEMA 
EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA – CNPJ: 
00.874.813/0001-00, pelo MENOR PREÇO GLOBAL nos 
seguintes itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07, com o valor total de 
R$ 506.800,00 (quinhentos e seis mil e oitocentos reais). 
Wenceslau Braz - PR, 08 de novembro de 2021. Atahyde 
Ferreira dos Santos Junior - Prefeito 
 

TERMO DE HABILITAÇÃO - Tomada de Preço nº 04/2021 - 
Processo administrativo nº 93/2021 - OBJETO: “aquisição 
de material didático e pedagógico para atender os 
Professores Municipais e a estimativa de 1.540 (um mil 
quinhentos e quarenta) kits de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I, compreendendo, CMEI’s (Infantil 0, Infantil 
01, Infantil 02, Infantil 03, Infantil 4, Infantil 5) e Ensino 
Fundamental I (1.º Ano),  bem como assessoria e 
capacitação pedagógica para os professores e gestores da 
Educação Infantil e Ensino Fundamental I, da rede pública 
municipal de ensino, para o ano letivo de 2022” - 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 04/2021, que após a análise e verificação 
das propostas e documentação apresentada pelas 
proponentes, decidiu habilitar a seguinte proponente: SEFE – 
SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA – 
CNPJ: 00.874.813/0001-00. Wenceslau Braz - PR, 08 de 
novembro de 2021. Mateus Moreton - Presidente Substituto 
da Comissão Permanente de Licitação 

TERMO DE HABILITAÇÃO - Tomada de Preço nº 04/2021 - 
Processo administrativo nº 93/2021 - OBJETO: “aquisição 
de material didático e pedagógico para atender os 
Professores Municipais e a estimativa de 1.540 (um mil 
quinhentos e quarenta) kits de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I, compreendendo, CMEI’s (Infantil 0, Infantil 
01, Infantil 02, Infantil 03, Infantil 4, Infantil 5) e Ensino 
Fundamental I (1.º Ano),  bem como assessoria e 
capacitação pedagógica para os professores e gestores da 
Educação Infantil e Ensino Fundamental I, da rede pública 
municipal de ensino, para o ano letivo de 2022” - 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 04/2021, que após a análise e verificação 
das propostas e documentação apresentada pelas 
proponentes, decidiu habilitar a seguinte proponente: SEFE – 
SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA – 
CNPJ: 00.874.813/0001-00. Wenceslau Braz - PR, 08 de 
novembro de 2021. Mateus Moreton - Presidente Substituto 
da Comissão Permanente de Licitação 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - Tomada d Preço nº 04/2021 - 
Processo administrativo nº 93/2021 - OBJETO: “aquisição 
de material didático e pedagógico para atender os 
Professores Municipais e a estimativa de 1.540 (um mil 
quinhentos e quarenta) kits de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I, compreendendo, CMEI’s (Infantil 0, Infantil 
01, Infantil 02, Infantil 03, Infantil 4, Infantil 5) e Ensino 
Fundamental I (1.º Ano),  bem como assessoria e 
capacitação pedagógica para os professores e gestores da 
Educação Infantil e Ensino Fundamental I, da rede pública 
municipal de ensino, para o ano letivo de 2022” - 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: SEFE – SISTEMA EDUCACIONAL 
FAMILIA E ESCOLA LTDA – CNPJ: 00.874.813/0001-00, com 
o valor total de R$ 506.800,00 (quinhentos e seis mil e 
oitocentos reais). Wenceslau Braz - PR, 08 de novembro de 
2021. Atahyde Ferreira dos Santos Junior - Prefeito 
 

 

A semana começa no 
Paraná com mais de 10 mil 
oportunidades de emprego 
com carteira assinada. Nas 
216 Agências do Trabalhador 
do Estado estão disponíveis 
10.511 postos de trabalho, 2.987 
deles nas agências de Curitiba 
e Região Metropolitana.
A regional de Toledo é o desta-
que no Interior do Estado, com 
1.365 vagas abertas. Destas, 509 
são para auxiliar de linha de 
produção. A regional de Casca-

vel oferece 1.177 vagas, sendo 
359 para essa mesma função.
“Emprego é o melhor pro-
grama social que existe. No 
Paraná estamos dedicados a 
estimular cada vez mais o setor 
econômico nesse momento de 
retomada”, disse o governador 
Carlos Massa Ratinho Junior.
O secretário estadual da 
Justiça, Família e Traba-
lho, Ney Leprevost, destaca 
que o Estado é o que mais 
emprega no Brasil pelo sis-

tema Sine (Sistema Nacional 
de Emprego).
“Os resultados das nossas 
Agências do Trabalhador são 
melhores do que de estados 
mais populosos como São 
Paulo, Minas Gerais e Rio 
de Janeiro. Nos primeiros 
nove meses deste ano foram 
criados mais de 168 mil novos 
postos com carteira assinada”, 
afirma Leprevost.

No Paraná, semana começa com 10.511 vagas 
ofertadas pelas Agências do Trabalhador

AEN
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Da redação

Artista conhecido nos semáforos de W. Braz 
pede ajuda para cuidar da mãe

Anderson Adam Camargo trabalhava nos semáforos brazenses fazendo malabarismo com fogo e 
chamou a atenção por sempre estar acompanhado do amigo canino “Buddy”

[SOLIDARIEDADE]

O artista Ander-
son Adam Camargo ficou 
conhecido pelos brazenses 
por trabalhar no semáforo 
da cidade fazendo mala-
barismo com fogo e estar 
sempre acompanhado do 
seu cachorrinho Buddy, 
que para ele é como um 
filho. Apesar de usar da sua 
arte para ganhar a vida e 
seus malabarismos encan-
tarem muita gente, o artista 
que carrega em seu currí-
culo diferentes habilidades 
tem se apresentado na rua e 
enfrentado momentos difí-
ceis contando com a ajuda 
e solidariedade das pessoas 
para passar por mais um 
obstáculo em sua vida.
A história de Anderson 
começou em Bebedouro, 
cidade do interior paulista 
onde o artista nasceu. 
Durante a infância, foi 
criado entre os estados de 
Minas Gerais e São Paulo, 
pelos avós. O rapaz que 
atualmente tem 34 anos 
contou a Folha que o estilo 
“nômade” começou ainda 
pequeno, pois sua famí-

lia sempre viajava muito 
fazendo com que o rapaz 
conhecesse e morasse em 
várias cidades pela profis-
são do avô que trabalhava 
como tratorista. Quando 
tinha 16 anos, Anderson 
enfrentou um dos maio-
res baques de sua vida ao 
perder sua avó que acabou 
falecendo de infarto. Este 
episódio fez com que o 
então adolescente passasse 
a morar com sua mãe e sua 
irmã. 
De certa forma acostumado 
com uma vida vivida em 
diferentes lugares, em 
pouco tempo o rapaz come-
çou sua jornada de viagens 
pelo Brasil e já são mais 
de 12 anos viajando pelo 
país aprendendo e apre-
sentando sua arte. “Sou 
artesão, artista plástico, 
fotografo, artista circense 
e malabarista. Já trabalhei 
em alguns circos, mas já 
tem sete anos que traba-
lho por conta viajando de 
cidade em cidade, levando 
um pouco de arte e alegria 
por onde passo”, comenta.

Em suas andanças pelo 
Brasil, acabou chegando 
em Wenceslau Braz e por 
aqui ficou por um bom 
tempo. “Era para ser uma 
semana na cidade, mas 
acabei ficando bem mais, 
porque o povo daí é muito 
acolhedor e humilde. Aí 
eu me sinto bem, como se 
estivesse em casa”, conta.
Depois de sua estadia em 
Wenceslau Braz, o artista 
foi surpreendido com a 
triste notícia de que sua 
mãe estava doente e preci-
sando de sua ajuda. Então 
voltou para cidade de Ribei-
rão Preto-SP. Com a mãe 
debilitada e desempregada, 
as necessidades começa-
ram a aumentar para a 
pequena família, situação 
que veio de encontro com 
um momento difícil para 
quem vive no meio artís-
tico devido as situações 
impostas pela pandemia 
da Covid-19.
Anderson conta que voltou 
para cuidar de sua mãe, 
mas desabafa que as con-
dições encontradas em 

Ribeirão Preto acabam 
dificultando seu trabalho. 
“Essa cidade é um pouco 
ruim para minha área, 
por ser cidade grande. 
Não estou conseguindo me 
manter aqui e manter ela, 
e vim pra cá justamente 
para poder ajudá-la. Con-
segui uma kitnet mas não 
temos nenhum móvel, pre-
cisamos muito de ajuda”, 
desabafa.
Anderson pede ajuda espe-
cialmente da população 
brasense que sempre foram 
muito gentis e hospitalei-
ros com ele. “Pessoal, vocês 
já me conhecem e conhe-
cem meu trabalho. Estou 

passando por um momento 
difícil agora com minha 
mãe, ela está doente e pre-
cisando de cuidados. Gosta-
ria de pedir ajuda, podendo 
ser qualquer valor, toda 
quantia é bem-vinda. Um 
abraço e Deus abençoe a 
todos”, agradece o artista. 
Para contribuir com doa-
ções, o PIX adampanihati@
gmail.com é correspon-
dente a conta do Ander-
son, podendo ser doado 
qualquer valor. Para mais 
informações sobre como 
ajudar a família do artista 
os interessados podem 
entrar em contato através 
do número (43) 988576507.

Artista utilizou suas redes sociais para fazer um apelo 
as pessoas para poder cuidar de sua mãe


