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Rota do Rosário deve 
alavancar turismo 
religioso no Norte 
Pioneiro em 2022
Reunião do Grupo de Trabalho de Turismo 
Religioso deu início nesta semana aos 
debates sobre o calendário para fomentar 
o segmento no ano que vem

[RETOMADA ECONÔMICA]

Keyla Ávila participa da cerimônia 
de posse da Executiva do PTB em 

Ponta Grossa

Também estiveram no evento os brazenses Marcelo 
Fayad e o caminhoneiro Marinaldo Machado entre 

outras lideranças políticas dos Campos Gerais

Pedestre é 
atropelado 
por caminhão 
na PR-092 em 
W. Braz
Situação foi registrada na 
tarde desta terça-feira e vítima 
foi levada para o hospital de 
Caridade São Sebastião

[ACIDENTE]
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Geral e
[PANDEMIA]

Sem positivados, Tomazina não registra 
casos de Covid há três semanas

Depois de passar por momentos difíceis durante a pandemia, município 
finalmente vive um período mais tranquilo com o avanço da vacinação

O município de Toma-
zina não registra nenhum 
caso positivo de COVID-19 

há 22 dias. De acordo com o 
boletim informativo divul-
gado pela prefeitura sobre a 

situação da doença, o muni-
cípio não tem confirmação 
de novos casos da doença 

desde o dia 19 de outubro. 
Além disso, o número de 
casos suspeitos é de apenas 
onze.
Outro número importante 
é em relação ao número de 
óbitos que, de acordo com 
os boletins divulgados pela 
prefeitura municipal, não 
são registrados desde o dia 
5 de outubro, ou seja, há 
mais de um mês.
A baixa na contaminação 
do vírus se dá em virtude 
da vacinação que vem avan-
çando de forma intensa 
em todo Paraná, especial-
mente no que diz respeito 
à segunda dose e a dose 
de reforço para os idosos 
que garantem a chamada 
“imunidade completa”.
De acordo com o último 
vacinômetro publicado 

pela prefeitura, até o 
momento foram aplicadas 
6.482 primeiras doses, 5.056 
segundas doses, 200 vacinas 
de dose única e 635 doses de 
reforço. No total, os agentes 
de Saúde já realizaram a 
aplicação de 12.373 doses 
de vacinas contra a Covid-
19. Atualmente, a fase 
vigente de vacinação está 
para pessoas em geral com 
idade igual ou acima dos 
14 anos.Apesar da baixa, a 
prefeitura ainda alerta que 
o fato da vacinação estar 
em andamento não deve ser 
motivo de relaxo nos cuida-
dos preventivos, muito pelo 
contrário, as medidas de 
segurança devem ser inten-
sificadas principalmente 
no caso do uso da máscara 
e do álcool gel.

Da relação

Gaeco cumpre mandados na casa de vereador no Norte Pioneiro

Em São Jerônimo da Serra, 
no Norte Pioneiro do estado, 
o Ministério Público do 
Paraná, por meio do núcleo 
de Londrina do Grupo de 
Atuação Especial de Com-
bate ao Crime Organizado 
(Gaeco) e da Promotoria 
de Justiça da comarca, 
deflagrou nesta terça-feira, 
9 de novembro, a Operação 
Terra Curada, que apura a 
possível existência de um 
esquema irregular de dis-

tribuição de medicamentos 
de uso controlado. Foram 
cumpridos mandados de 
busca e apreensão na casa 
de um vereador da cidade, 
suspeito de ser o respon-
sável pelas ilegalidades, e 
em uma unidade básica de 
saúde. Além de parlamen-
tar, o investigado é servidor 
público da rede municipal.
Conforme levantado pelas 
investigações do MPPR, 
valendo-se dos cargos que 

ocupa, o vereador estaria 
mantendo um sistema 
de controle pessoal dos 
medicamentos entregues 
à população local. Ele 
também teria emitido 
receituários médicos com 
dados falsos para ter acesso 
e distribuir medicamentos 
com receita controlada do 
Município de São Jerônimo 
da Serra.

Ação deflagrada faz parte das investigações sobre um esquema irregular para 
distribuição de medicamentos controlados

Da Assessoria
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Política e
[INFRAESTRUTURA]

Prefeitos pedem ao governo 
pavimentação de estrada que 

liga Jaboti a Conselheiro 
Mairinck

Regis Willian e Alex Sandro aproveitaram a visita dos secretários de 
Agricultura e do Planejamento para solicitar a obra

Os prefeitos de Jaboti, 
Regis William, e de Con-
selheiro Mairinck, Alex 
Sandro, aproveitaram 
a visita dos secretários 
de agricultura, Noberto 
Ortigara, e do Planeja-
mento, Valdemar Jorge, a 
região do Norte Pioneiro 
na semana passada, para 
apresentar o pedido de 
pavimentação de uma 
estrada que liga os dois 
municípios. 
A comitiva esteve na região 
onde foram realizadas 
entregas de maquinários 
agrícolas e outras benfei-
torias nos municípios de 
Ibaiti, Jaboti e Pinhalão. 
O documento entregue 
pelos prefeitos aos secre-
tários solicita a pavimen-
tação de uma estrada com 
extensão de 21 quilômetros 

que liga os dois municípios 
e que diminuí o trajeto 
entre as duas cidades 
que, ao ser realizado pelas 
rodovias pavimentadas, 
soma 50 quilômetros, ou 
seja, mais que o dobro da 
distância. 
O prefeito Regis William 
comentou estar otimista 
que o pedido seja con-
templado. “Entregamos o 
pedido e eles solicitaram 
o projeto nos dando uma 
grande esperança para 
que mais uma obra saia 
do papel em nosso muni-
cípio”, destacou o chefe do 
Executivo. 
Vale lembrar que, durante 
a visita dos secretários 
a Jaboti, foi realizada a 
entrega de uma obra de 
pavimentação na estrada 
que liga o município ao 

distrito da Água Branca. 
O local recebeu pedras 
irregulares numa exten-
são de 3,9 quilômetros 
com investimento de quase 
R$ 800 mil por parte do 
governo do estado. “É uma 
obra importante que irá 
possibilitar a chegada de 
insumos e o escoamento 
da produção agrícola nesta 
região, gerando ainda mais 
segurança, conforto e eco-
nomia de combustível para 
os usuários”, destacou o 
prefeito Regis. 
No mesmo dia da visita 
dos secretários, também 
foi dado início as obras de 
pavimentação da Estrada 
do Neco. O trecho de 3,4 
quilômetros de extensão 
irá receber um investi-
mento de R$ 1 milhão. 

Da Redação

Da Redação

[AGENDA]

Hiroshi Kubo vai a 
Curitiba em busca de 
recursos do governo 

estadual para 
Carlópolis

Prefeito esteve reunido com secretários do governo 
atrás de convênios para pavimentação de ruas, 

construção de barracões para instalação de empresas, 
Eco Parque e ampliação da rodoviária

O prefeito de Carlópo-
lis, Hiroshi Kubo, cumpriu 
agenda em Curitiba nesta 
terça-feira (09) em busca de 
recursos para realização de 
obras no município 
Durante as visitas, o chefe 
do Executivo esteve acom-
panhado pelos servidores 
municipais Nilton Meira, 
Anderson Robles e Ale-
xandre Ormeneze; onde 
estiveram reunidos com 
o deputado Luiz Claudio 
Romanelli, com o secre-
tário de Infraestrutura 
Sandro Alex e secretário do 

Desenvolvimento Susten-
tável e do Turismo Márcio 
Nunes. 
Nas reuniões, Hiroshi 
Apresentou aos secretá-
rios algumas demandas do 
município, como convênios 
para pavimentação de ruas, 
alguns já em andamento, 
construção de dois bar-
racões para instalação de 
novas empresas no muni-
cípio, reforma e ampliação 
do terminal rodoviário e 
para o Eco Parque Trópico 
de Capricórnio. 
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4Cidades e

NO PROTAGONISMO
A filiação de Sérgio Moro ao Podemos está sendo bastante 

comemorada pelas lideranças da legenda no Paraná. A expec-
tativa é que Moro ajude a formar uma forte bancada federal 
e eleve a sigla a um novo patamar no Estado. “O Podemos vai 
ganhar protagonismo nacional e no Estado, que deve eleger 
uma forte bancada federal. Moro é um nome que conta com o 
respaldo dos paranaenses e o respeito da população em geral. 
É a terceira via com maior densidade eleitoral entre todas 
que se apresentaram até o momento”, avalia o presidente da 
estadual da legenda, Cesar Silvestri Filho.

MANDAMENTO CONSTITUCIONAL
O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) considerou 

importante a aprovação pelo Senado da proposta que insere 
na Constituição Federal o direito de famílias em situação de 
vulnerabilidade social de receber uma renda mínima do Estado. 
“É uma política pública mais que necessária, que reforça os 
preceitos da Constituição Cidadã”. Romanelli destaca que o 
Brasil precisa de um instrumento perene que contribua para 
reduzir as enormes desigualdades sociais e regionais do País. 
“Como mandamento constitucional, o programa de renda 
básica ganha mais segurança de execução”, avalia o deputado, 
que cita também ganhos para a economia do País.

PRÊMIO NACIONAL
A Escola Municipal de Vila Rosário, localizada em 

Castro, participou de um evento do Programa ‘Aprender Valor’, 
que foi realizado pelo Banco Central do Brasil, em Brasília, 
no âmbito da 8ª Semana Nacional de Educação Financeira 
(Semana ENEF). No evento serão premiados os destaques 
da fase piloto do programa. A instituição de ensino realizou 
o projeto em parceria com o Centro de Apoio à Educação à 
Distância (CAED) e trabalhou com 52 alunos de turmas de 5º 
anos. O objetivo era fazer com que os estudantes conhecessem 
e aplicassem a gestão financeira desde a infância, com conhe-
cimentos básicos da educação financeira para multiplicar 
oportunidades.

VOZES DO PARANÁ
O jornalista, professor e escritor, Aroldo Murá, lançou, 

nesta quarta-feira (10), no Palácio Garibaldi, o volume 12 da 
coleção “Vozes do Paraná – Retratos de Paranaenses”. O novo 
volume corresponde à edição de 2020, que “deixamos de lançar 
no ano passado em função da pandemia”, disse o jornalista. 
Editado pelas editoras Bonijuris, Esplendor e Alma Mater, o 
livro prossegue sua carreira de retratar – em breves perfis – 
homens e mulheres que fazem a história do Paraná de hoje. 
A edição conta com o apoio de Jubal Dohms, André Nunes e 
Maí Nascimento – terá os perfis de 13 personagens. O livro 
será colocado à venda previamente e também vendido no local.

LÍDER NO PSL
O deputado Luiz Fernando Guerra (PSL) foi escolhido 

para assumir a Liderança do Bloco Parlamentar formado 
pelos partidos PSL (Partido Social Liberal) e PTB (Partido 
Trabalhista Brasileira) cujas bancadas são integradas por 
cinco deputados na Assembleia Legislativa do Paraná. A 
comunicação foi feita à Mesa Executiva em ofício assinado 
pelos deputados Delegado Fernando Martins, Coronel Lee, 
Ricardo Arruda, todos do PSL, e Tião Medeiros (PTB) e ainda 
subscrita por Guerra. No requerimento também há a indicação 
dos deputados que serão os vice-líderes do Bloco: Coronel Lee 
e Ricardo Arruda.

[SONHO REALIZADO]
Grupo de Dança de Arapoti 

conquista segundo lugar no maior 
Festival de Dança do mundo

Evento realizado em Joinville contou com a 
participação de 19 bailarinos e foi o único do 

estado do Paraná presente na competição

O Grupo de Dança 
E x p re s s ã o  C o r p o r a l 
(GDEC) de Arapoti foi des-
taque no Festival de Dança 
de Joinville, realizado em 
Santa Catarina. O evento 
é o maior do mundo no 
segmento. 
A equipe do GDEC de 
Arapoti é composta por 40 
bailarinos, sendo que 19 
participaram do evento 

realizado no estado cata-
rinense. Os dançarinos 
conquistaram o segundo 
lugar na competição sendo 
a única equipe paranaense 
a representar o Paraná no 
Evento. 
O coreógrafo e bailarino 
Everton Rocha, que é 
integrante do GDEC, expli-
cou que estar no palco da 
competição era um sonho 

antigo dos membros do 
grupo que acabou se tor-
nando realidade e superou 
as expectativas com a con-
quista do segundo lugar. 
“Foi surreal, pois além de 
realizarmos nosso sonho 
essa experiência ainda teve 
como prêmio a conquista 
do segundo lugar, algo 
muito especial para todos 
nós do GDEC”, destacou. 

Da Redação

Everton também 
contou um pouco da histó-
ria do GDEC que começou 
a partir do sonho de três 
alunos de um Colégio Esta-
dual do município. Depois 
de concluírem os estudos, o 
trio acabou seguindo cami-
nhos diferentes, porém, 
quis o destino que eles 
colocassem o projeto em 
prática reunindo pessoas 
e amigos que gostavam 
de danças e o grupo foi 
crescendo. 
O bailarino ainda destacou 
que o grupo desenvolve 
um trabalho social unindo 
crianças e adolescentes de 

diferentes classes sociais a 
cultura, música e danças. 
“Hoje temos bailarinos de 
todas as classes sociais e 
buscamos sempre estar 
dando espaço para crianças 
e adolescentes. O GDEC já 
chegou a ter 80 bailarinos 
atuando em todos os tipos 
de categorias de dança”, 
explica Everton. 
As atividades do grupo 
tiveram início há uma 
década no ano de 2011 onde 
foi crescendo e passou 
a participar de competi-
ções e mostras de danças. 
“Nossos trabalhos envol-
vem diversas categorias 

de danças, mas temos 
nos destacado nas danças 
populares que é o forte do 
nosso grupo”, comenta o 
bailarino. 
Entre estas conquistas, 
está o 4º Lugar no Prêmio 
de Desterro disputado em 
2019, o 3º Lugar no Festival 
Internacional Passo de 
Arte, realizado em 2017. O 
coreógrafo destacou que as 
conquistas ainda elevaram 
o GDEC ao status de maior 
grupo de danças popula-
res da região dos Campos 
Gerais. 

[HISTÓRIA]
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Da Redação

Pedestre é atropelado por caminhão 
na PR-092 em Wenceslau Braz

Situação foi registrada na tarde desta terça-feira e vítima 
foi levada para o hospital de Caridade São Sebastião

Um acidente do tipo 
atropelamento deixou uma 
pessoa ferida no município 
de Wenceslau Braz na tarde 
desta terça-feira (09). 
De acordo com informa-
ções da equipe da Polícia 
Rodoviária Estadual, o 
acidente aconteceu por 

volta das 16h30 no trecho da 
rodovia que liga Wenceslau 
Braz a Siqueira Campos. A 
vítima, um homem de 37 
anos, estaria realizando 
uma caminhada quando 
acabou sendo atingido 
por um caminhão. Ele foi 
socorrido e encaminhado 

com ferimentos conside-
rados médios ao hospital 
de Caridade São Sebastião. 
Ainda segundo as infor-
mações divulgadas até o 
fechamento desta edição, 
o condutor do caminhão 
teria deixado o local e ainda 
não havia sido identificado. 

[ACIDENTE]
Ciclista é atingido 

por carro e morre em 
Arapoti; motorista 

fugiu do local

Um grave acidente 
de trânsito culminou na 
morte de um ciclista na 
tarde desta terça-feira 
(09) na Vila dos Funcio-
nários em Arapoti. De 
acordo com informações 
do portal de notícias Folha 
Paranaense, o acidente 
aconteceu na tarde desta 
terça-feira na Avenida 
Romana Carneiro Klupel. 
A vítima é um homem 
de 56 anos identificado 
Manuel do Rosário Rodri-
gues. Ele estava transi-
tando em uma bicicleta 
quando, ao atravessar a 
avenida, acabou sendo 
atingido por um automó-
vel que, segundo relatos 
de testemunhas, estaria 
trafegando pela via em 
alta velocidade. Ainda 
segundo as informações 
apuradas até o momento, 

após se envolver na situa-
ção condutor do veículo 
chegou a parar e deixou 
uma pessoa que estava 
como passageira para 
prestar socorro a vítima e, 
em seguida, fugiu do local. 
Porém, devido a gravidade 
dos ferimentos, o homem 
não resistiu e veio a óbito. 
Frente aos fatos, foi acio-
nada a equipe da Polícia 
Militar que isolou o local. 
Em contato com popula-
res, alguns relataram que 
o homem não percebeu 
que o veículo estava se 
aproximando. Também 
foram acionadas as equi-
pes do SAMU (Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência), da Polícia Civil 
e do IML (Instituto Médico 
Legal) de Ponta Grossa.
O caso deve ser investi-
gado. 

Vítima foi atropelada na Avenida 
Romana Carneiro Kluppel no 
bairro Vila dos Funcionários

Da Redação

[TRAGÉDIA]

Um homem foi conde-
nado pelo Tribunal do Júri 
de Jacarezinho a mais de 21 
anos de prisão por ter come-
tido o crime de homicídio 
registrado no ano de 2001. 
O julgamento foi realizado 
nesta terça-feira (09).
De acordo com informações 
do Ministério Público, o 
crime ocorreu em 18 de 
agosto de 2001. Conforme 
apontaram as investiga-
ções, a vítima era amiga 
do réu e os dois estavam 
morando no mesmo imóvel. 
A vítima tinha dívidas rela-

cionadas ao fornecimento 
de drogas e, na referida 
data, o acusado com ajuda 
de um cúmplice não iden-
tificado, convidaram a 
vítima para uma pescaria 
onde o crime foi consumado 
com golpes de faca e tiros. 
Durante o julgamento, tes-
temunhas foram ouvidas 
e falaram sobre detalhes 
importantes relacionados 
ao caso e, junto a apre-
sentação de documentos, 
o Júri condenou o réu 
pelo crime de homicídio 
duplamente qualificado 

por motivo torpe e uso de 
recursos que impossibili-
taram a defesa da vítima. 
Com a decisão, o réu que 
estava solto teve sua prisão 
preventiva decretada para 
início imediato do cumpri-
mento da pena sem a opção 
de recorrer em liberdade.
Ainda conforme as infor-
mações, a resolução do 
caso demorou duas décadas 
devido ao fato do réu não 
ter sido encontrado e, assim 
que localizado, o processo 
voltou a ser julgado. 

Acusado de cometer homicídio 
em Jacarezinho é condenado 20 

anos após o crime
Da Redação
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ARAPOTI JABOTI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000
CNPJ Nº 12.601.793/0001-83
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 70/2021.

Processo nº 154/2021

Objeto: Registro de preços para contratação de pessoa jurídica 
especializada para fornecimento e instalação de divisórias 
naval, visando atender as necessidades do Fundo Municipal 
de Assistência Social.

Local: www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado”

Recebimento das Propostas: A partir 08:00min do dia 
12/11/2021 até às 08:30min do dia 25/11/2021.

Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08:30min até às 
09:00min do dia 25/11/2021.

Início da Sessão de Disputa de Preços: 09h:00min do dia 
25/11/2021.
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).

Prazo de Execução/Vigência: 12 (Doze) Meses.

Valor Máximo: R$ 31.712,60 (trinta e um mil e setecentos e 
doze reais e sessenta centavos).

Informações e Retirada do Edital: Maiores informações pode-
rão ser obtidas na Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 180 - Centro 
Cívico, Arapoti, Paraná, telefones: (43) 3512-3032/3000, 
no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 
17h30min / site: www.arapoti.pr.gov.br / email: licitacao@
arapoti.pr.gov. Data Edital: 10/11/2021.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / CONTATO (43) 3512 3032 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEM-
PRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, 
INCLUSIVE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL – MEI
Pregão nº 71/2021.

Processo nº 140/2021.

Objeto: Registro de preços para aquisição de MÓVEIS DE 
AÇO, visando atender as necessidades das Secretarias 
Municipais.

Local: www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado”

Recebimento das Propostas: A partir 08:00min do dia 
12/11/2021 até às 08:30min do dia 29/11/2021.

Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08:30min até 
às 09:00min do dia 29/11/2021.

Início da Sessão de Disputa de Preços: 09h:00min do dia 
29/11/2021.
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).

Prazo de Execução/Vigência: 12 (Doze) Meses.

Valor Máximo: R$ 143.943,64 (cento e quarenta e três mil 
e novecentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro 
centavos).

Informações e Retirada do Edital: Maiores informações 
poderão ser obtidas na Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 
180 - Centro Cívico, Arapoti, Paraná, telefones: (43) 3512-
3032/3000, no horário das 08h00min às 11h30min e das 
13h00min às 17h30min / site: www.arapoti.pr.gov.br / email: 
licitacao@arapoti.pr.gov. Data Edital: 10/11/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 121/2021
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.121/2021. 
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 de Material 
Permanente para Secretaria Municipal de Educação

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 17.347,50 (Dezessete Mil, 
Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Cinqüenta 
Centavos),  

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia  30/11/2021 
às 13:30  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, 10/11/2021.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº10/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 120/2021
LIVRE CONCORRENCIA
(Resumo para fins de publicação)

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

1 - MODALIDADE: Pregão Presencial nº.120/2021. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. 

2 – OBJETO: Seleção de Proposta para serviços de 
levantamento topográfico, planialtimétrico e georre-
ferenciamento.

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 104.750,00 (Cento e Quatro 
Mil, Setecentos e Cinqüenta Reais),  

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia  30/11/2021 
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, 10/11/2021.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº10/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
– PR

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº 41/2021

Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada 
através da Portaria nº. 56/2021 de 05 de abril de 
2021, que declarou dispensável a licitação para con-
tratação de empresa especializada para instalação 
e manutenção de enfeites natalinos na praça central 
e no calçadão municipal, incluindo os acessórios 
de ligações e circuito de alimentação, quadros de 
energia e reles de ligação noturno, quadro de co-
mando e cabeamento de ligações e ainda equipe de 
manutenção, quando necessário para atendimento 
urgência, com fornecimento de materiais, solicitada 
pelo Departamento Municipal de Educação, Cultura 
e Esporte, com fundamento no art. 24, inciso II da 
Lei 8.666/93. 
O valor da aquisição do item totalizou em R$ 
17.348,00 (dezessete mil e trezentos e quarenta e 
oito reais), em favor da empresa Marceluz de Queiroz.
Verifica-se que o presente procedimento encontra-se 
devidamente instruído com os requisitos previstos 
no art. 26 da Lei 8.666/93.
Publique-se.

Jundiaí do Sul – PR, 10 de novembro de 2021.

Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
– PR

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº 38/2021

Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada 
através da Portaria nº. 56/2021 de 05 de abril de 
2021, que declarou dispensável a licitação para 
contratação de serviço de instalação de janela de 
4 (quatro) folhas, para a sala do CRAS Zilda Arns, 
solicitada pelo Departamento de Assistência Social, 
com fundamento no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93. 
O valor da aquisição do item totalizou em R$ 1.195,00 
(mil e cento e noventa e cinco reais), em favor da 
empresa Vidraçaria Vidro Mais Ltda ME.
Verifica-se que o presente procedimento encontra-se 
devidamente instruído com os requisitos previstos 
no art. 26 da Lei 8.666/93.
Publique-se.

Jundiaí do Sul – PR, 10 de novembro de 2021.

Eclair Rauen
Prefeito Municipal

JUNDIAÍ DO SUL
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2021 

Edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação por prazo determinado. 

O Prefeito Municipal de Jaboti, Estado do Paraná, na qualidade de Presidente do Consórcio 

Intermunicipal de Serviço Socioassistencial – Casa Lar, Senhor Regis Willian Siqueira 

Rodrigues e a Comissão Especial de Seleção do PSS, no uso de suas atribuições, visando à 

contratação de pessoal, por prazo determinado para desempenhar funções junto ao 

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial – Casa Lar, em excepcional 

interesse público em razão do recente desligamento, a pedido, de duas empregadas públicas 

ocupantes do cargo de monitora social, com fulcro no art. 37, inciso IX, da Constituição da 

República e demais disposições legais pertinentes, torna pública a realização de Processo 

Seletivo Simplificado, que será regido pelas normas estabelecidas neste Edital. 

                CARGO VAGAS CARGA HORÁRIA VENCIMENTO 

Monitor Social 01 40h R$ 1.100,00 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão Especial, 

nomeada pela Portaria nº. 5/2021, o qual consistirá da análise de currículos dos candidatos. 

2. INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições serão recebidas nos dias 11 a 19 de novembro de 2021 nas cidades de 

Jaboti, Pinhalão ou Tomazina, no horário das 8h00 às 11h00min e das 13h00min às 

16h00min. 

2.1.1 Nos municípios de Jaboti e Pinhalão as inscrições serão feitas na sede da prefeitura e 

em Tomazina, na Secretaria de Assistência Social, situada na Rua Frei Elzeário Bulfon, n°. 

107, Centro, Tomazina, CEP 84.935-000. 
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2.1.2 Não serão aceitas inscrições fora de prazo. 

2.2 A inscrição do candidato implicará no conhecimento prévio e na tácita aceitação das 

presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital. 

3. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 

3.1 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá comparecer 

pessoalmente ou por intermédio de procurador, munido de instrumento público ou 

particular de mandato (com poderes especiais para realizar a sua inscrição no Processo 

Seletivo Simplificado), apresentando, em ambos os casos, os seguintes documentos: 

3.1.1 Ficha de inscrição (Anexo I do Edital), disponibilizada no ato pela Comissão, 

devidamente preenchida e assinada. 

3.1.2 Cópia e original de documento de identidade oficial com foto: carteira ou cédula de 

identidades expedida pela Secretaria de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela 

Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de Identidade fornecida 

por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, valem como documento 

de identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC, COREN etc.; 

Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como 

Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia). 

3.1.3 Prova de quitação das obrigações militares (candidatos do sexo masculino) e Certidão 

de Quitação Eleitoral – site do Tribunal Regional Eleitoral (todos os candidatos); 

3.1.4 Currículo profissional, de acordo com o modelo apresentado no Anexo I do presente 

edital, acompanhado de cópia autenticada dos títulos que comprovam as informações do 

currículo. 

3.1.5 Histórico escolar para o cargo de Monitor Social (exigência mínima ensino médio 

completo); 
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3.2 Os documentos poderão ser autenticados no ato da inscrição, desde que o candidato 

apresente para conferência os originais, juntamente com a cópia. 

4. FORMATAÇÃO DOS CURRÍCULOS 

4.1 O currículo profissional deverá ser preenchido pelo candidato, nos moldes do Anexo I 

do presente Edital. 

4.2 Os critérios de avaliação dos títulos totalizarão no máximo 10,0 pontos. 

4.3 A formação específica exigida para o desempenho da função, não será objeto de 

avaliação, ou seja, Ensino Médio completo (exigência mínima) para o cargo de Monitor 

Social. 

4.4 Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, que atenderem aos critérios definidos neste Edital. 

4.5 Nenhum título receberá dupla valoração. 

4.6 A classificação será efetuada, mediante pontuação dos títulos apresentados, conforme 

os seguintes critérios:  

CARGO DE MONITOR SOCIAL 

Título Valor 
Título 

Pontuação 
Máxima 

Pontuação 
Obtida 

Ensino superior completo 1,0 1,0  
Pós-graduação completa, com no mínimo 360 

horas 1,0 2,0  

Experiência profissional comprovada na área, no 
cargo de Monitora Social ou atividade 

semelhante, inclusive como Conselheiro Tutelar, 
no poder público e/ou iniciativa privada, (CTPS, 

contrato ou certidão de tempo de serviço) 

0,50 por 
semestre 7,0  

Pontuação Total (máximo 10,0)  
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4.7 DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAÇÃO DAS 

ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

Para comprovação da experiência profissional, o candidato deverá apresentar a 

documentação referente a uma das seguintes opções: 

4.7.1 Cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social, páginas da foto, verso e 

as que comprovem a experiência profissional no cargo ao qual concorre, ou em 

cargos/funções correlatas ou; 

4.7.2 Declaração, Atestado ou Certidão de Tempo de Serviço, expedido pelo respectivo 

órgão informando o período com a data de admissão e desligamento, se for o caso, 

especificando o cargo/ função e a descrição das atividades desenvolvidas, estes deverão ser 

impressos em papel timbrado com a devida caracterização do órgão/empresa, carimbo e 

assinatura. 

4.7.3 Não é permitida a contagem de experiência profissional em períodos simultâneos. 

5. ANÁLISE DOS CURRÍCULOS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

PRELIMINAR 

5.1 No prazo especificado no cronograma Anexo II, a Comissão deverá proceder à análise 

dos currículos. 

5.2 Ultimada a identificação dos candidatos e a totalização das notas, o resultado será 

publicado no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e em meio eletrônico. 

5.3. Os recursos quanto ao resultado do certame poderão ser feitos e protocolados na data 

estipulada no anexo II, e deverão expor sobre os fatos, fundamentos e o pedido, devendo 

ser entregues à Comissão Avaliadora, e serão julgados pelo Presidente do Consórcio. 

6. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 
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6.1 Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois ou mais 

candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o candidato que: 

6.1.1 Apresentar idade mais avançada; 

6.1.2 Tiver obtido a maior pontuação na comprovação de experiência, conforme fixado no 

Edital; 

6.1.3 O candidato que possuir maior escolaridade, comprovado por documentos válidos; 

6.1.4 Sorteio em ato público. 

7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO 

7.2 Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação geral dos 

candidatos aprovados, quando, então passará a fluir o prazo de validade do Processo 

Seletivo Simplificado. 

8. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

8.1 Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada a 

contratação pelo Presidente do CisLar, será convocado o primeiro colocado, através de 

Edital de Convocação, publicado no mural de publicações das Prefeituras Municipais de 

Tomazina, Pinhalão e Jaboti, e nos respectivos sites oficiais, para, no prazo de 2 (dois) dias, 

prorrogável uma única vez, à critério da Administração, comprovar o atendimento das 

seguintes condições: 

8.1.1 Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; 

8.1.2 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de 60 (sessenta) anos; 

8.1.3 Apresentar atestado médico exarado pelo serviço oficial do Município de Tomazina, 

Pinhalão, ou de Jaboti, no sentido de gozar de boa saúde física e mental; 

8.1.4 Apresentar Certidão Negativa Criminal; 
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8.1.5 Apresentar certidão de bons antecedentes disciplinares emitida pela Administração 

Pública caso exerça ou tenha exercido cargo ou função pública; 

8.1.6 Para a contratação, o candidato classificado não poderá ter sido condenado na 

demissão de cargo ou função pública em Processo Administrativo Disciplinar nos últimos 5 

(cinco) anos. 

8.2 A convocação do candidato classificado será realizada por meio de Edital publicado no 

painel de publicações oficiais das Prefeituras Municipais (Tomazina, Pinhalão e Jaboti), no 

mesmo local da publicação do Processo Seletivo Simplificado, e por telefone, sendo 

obrigação do candidato manter seu número atualizado. 

8.3 Não comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o não atendimento das 

condições exigidas para a contratação serão convocados os demais classificados, 

observando-se a ordem classificatória crescente. 

8.4 O candidato que não tiver interesse na contratação poderá requerer, uma única vez, sua 

alocação no final da lista de aprovados. 

8.5 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de 6 (seis) meses, 

prorrogável, uma única vez, por igual período; 

8.6 No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a rescisão 

contratual, poderão ser chamados para contratação pelo tempo remanescente, os demais 

candidatos classificados, observada a ordem classificatória. 

9. DO REGIME JURÍDICO 

9.1 A contratação ocorrerá em Regime Celetista de acordo com a CLT. 

9.2. O candidato deverá ter disponibilidade de horário integral (44h). 

9.3 Condições de Trabalho: 
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a) Geral: Carga horária semanal de 44 horas, que será desenvolvida diariamente, de acordo 

com o horário definido pela autoridade competente mediante ato próprio. 

b) Especial: Sujeito a possibilidade de convocação para atividades em regime de plantão e 

trabalhos em sábados, domingos e feriados, inclusive trabalho noturno e jornada 12x36, a 

critério da administração pública. 

10. DO RECURSO 

10.1 - Caberá recurso à Comissão Especial de Seleção do presente Processo Seletivo 

Simplificado, conforme Anexo II deste Edital – cronograma de atividades. 

10.1.1 O recurso deverá ser entregue em forma de requerimento à Comissão Especial de 

Seleção do presente Processo Seletivo Simplificado, devidamente fundamentado e com 

referência à fonte que o embasou, na sede do CisLar ou nos protocolos centrais das 

Prefeituras Municipais de Tomazina, Pinhalão ou de Jaboti, em qualquer um deles. 

10.2 – O recurso deverá ser apresentado nas datas e horários constantes do Anexo II deste 

Edital – cronograma de atividades; 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação 

do candidato, valendo para esse fim, a publicação do resultado final. 

11.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus 

endereços. 

11.3 Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse público, poderá 

haver a readequação das condições definidas inicialmente no edital, conforme dispuser a 

legislação local. 

11. 4 A aprovação no presente Processo Seletivo Simplificado não assegura direito à 

contratação, mas esta, quando ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação 
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dos candidatos. Também não gera direito a efetivação no quadro de pessoal do Consórcio 

Intermunicipal de Serviço Socioassistencial – Casa Lar, e o contratado terá sua contribuição 

previdenciária vertida para o RGPS (INSS), podendo o contrato ser rescindido a qualquer 

tempo, de acordo com a necessidade da administração, ressaltando que o regime é Celetista. 

11.4 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão designada. 

Tomazina, 9 de novembro de 2021. 

 

 

REGIS WILLIAN SIQUEIRA RODRIGUES 

Presidente do CisLar 
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ANEXO I 

MODELO DE CURRÍCULO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

1. DADOS PESSOAIS 

1.1 Nome completo: _________________________________________________________ 

1.2 Filiação: _______________________________________________________________ 

1.3 Nacionalidade: __________________________________________________________ 

1.4 Naturalidade: ___________________________________________________________ 

1.5 Data de Nascimento: _____________________________________________________ 

1.6 Estado Civil: ____________________________________________________________ 

2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

2.1 Carteira de Identidade e órgão expedidor: _____________________________________ 

2.2 Cadastro de Pessoa Física – CPF: __________________________________________ 

2.3 Título de Eleitor _________________ Zona: ______________ Seção: ______________ 

2.4 Número do certificado de reservista: _________________________________________ 

2.5 Endereço Residencial: ____________________________________________________ 

2.6 Endereço Eletrônico: _____________________________________________________ 

2.7 Telefone residencial e celular: ______________________________________________ 

2.8 Outro endereço e telefone para contato ou recado: ______________________________ 

2.9 Escolaridade: ___________________________________________________________ 
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ANEXO I 

MODELO DE CURRÍCULO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

1. DADOS PESSOAIS 

1.1 Nome completo: _________________________________________________________ 

1.2 Filiação: _______________________________________________________________ 

1.3 Nacionalidade: __________________________________________________________ 

1.4 Naturalidade: ___________________________________________________________ 

1.5 Data de Nascimento: _____________________________________________________ 

1.6 Estado Civil: ____________________________________________________________ 

2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

2.1 Carteira de Identidade e órgão expedidor: _____________________________________ 

2.2 Cadastro de Pessoa Física – CPF: __________________________________________ 

2.3 Título de Eleitor _________________ Zona: ______________ Seção: ______________ 

2.4 Número do certificado de reservista: _________________________________________ 

2.5 Endereço Residencial: ____________________________________________________ 

2.6 Endereço Eletrônico: _____________________________________________________ 

2.7 Telefone residencial e celular: ______________________________________________ 

2.8 Outro endereço e telefone para contato ou recado: ______________________________ 

2.9 Escolaridade: ___________________________________________________________ 
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ANEXO II 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Abertura das inscrições e entrega da documentação obrigatória: 11.11.2021 

Encerramento das inscrições e entrega da documentação obrigatória: 19.11.2021 

Publicação das inscrições deferidas/indeferidas: 23.11.2021 

Recurso quanto às inscrições indeferidas: 24.11.2021, das 08h00min às 16h00min. 

Homologação das inscrições: 26.11.2021 

Divulgação do resultado provisório: 30.11.2021 

Recurso quanto ao resultado provisório: 1º.12.2021, das 08h00min às 16h00min. 

Resultado final do processo seletivo: 03.12.2021 

Entrega da documentação para a contratação: a partir do dia 06.12.2021, em local e horário 

a ser divulgado conforme Edital de Convocação. 
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a) Geral: Carga horária semanal de 44 horas, que será desenvolvida diariamente, de acordo 

com o horário definido pela autoridade competente mediante ato próprio. 

b) Especial: Sujeito a possibilidade de convocação para atividades em regime de plantão e 

trabalhos em sábados, domingos e feriados, inclusive trabalho noturno e jornada 12x36, a 

critério da administração pública. 

10. DO RECURSO 

10.1 - Caberá recurso à Comissão Especial de Seleção do presente Processo Seletivo 

Simplificado, conforme Anexo II deste Edital – cronograma de atividades. 

10.1.1 O recurso deverá ser entregue em forma de requerimento à Comissão Especial de 

Seleção do presente Processo Seletivo Simplificado, devidamente fundamentado e com 

referência à fonte que o embasou, na sede do CisLar ou nos protocolos centrais das 

Prefeituras Municipais de Tomazina, Pinhalão ou de Jaboti, em qualquer um deles. 

10.2 – O recurso deverá ser apresentado nas datas e horários constantes do Anexo II deste 

Edital – cronograma de atividades; 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação 

do candidato, valendo para esse fim, a publicação do resultado final. 

11.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus 

endereços. 

11.3 Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse público, poderá 

haver a readequação das condições definidas inicialmente no edital, conforme dispuser a 

legislação local. 

11. 4 A aprovação no presente Processo Seletivo Simplificado não assegura direito à 

contratação, mas esta, quando ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação 
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ANEXO III 
QUADRO DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

(PONTUAÇÃO)  
 
 
 

CARGO DE MONITOR SOCIAL 

Título Valor 
Título 

Pontuação 
Máxima 

Pontuação 
Obtida 

Ensino superior completo 1,0 1,0  
Pós-graduação completa, com no mínimo 360 

horas 1,0 2,0  

Experiência profissional comprovada na área, no 
cargo de Monitora Social ou atividade 

semelhante, inclusive como Conselheiro Tutelar, 
no poder público e/ou iniciativa privada, (CTPS, 

contrato ou certidão de tempo de serviço) 

0,50 por 
semestre 7,0  

Pontuação Total (máximo 10,0)  
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ATRIBUIÇÕES: 

CARGO MONITOR SOCIAL 
 
CARGO: MONITOR SOCIAL 
GRAU DE INSTRUCAO: ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 

• Garantir, através de sua ação, a proteção à criança e ao adolescente que tiverem seus 

direitos básicos violados e ou ameaçados, respeitando os preceitos do ECA;  

• Acolher as crianças e adolescentes com procedimentos que minimizem a situação 

de fragilidade em que eles (as) se encontram, articulando todos os atendimentos 

necessários para garantir a proteção integral; 

• Produzir relatórios contendo informações sobre os atendimentos prestados às 

crianças e aos adolescentes abrigados; 

• Garantir a privacidade das informações e repassá-las à coordenação da Casa Lar, 

tendo em vista que as referidas se constituem na história de vida das crianças e 

adolescentes atendidos;  

• Habilidade nos cuidados com crianças e adolescentes; 

• Realizar toda e qualquer atividade relacionada às crianças e adolescentes abrigadas, 

tais como cuidados com higiene, frequência escolar, atividades escolares; 

• Levar e acompanhar os abrigados aos atendimentos médico, psicológico e demais 

relacionados a crianças e adolescentes abrigados;  

• Responsabilizar pelo desenvolvimento físico, moral e social dos infantes abrigados;  

• Auxiliar nas atividades domésticas como na elaboração da alimentação, limpeza e 

cuidados com o espaço físico;  

• Proporcionar momentos de recreação e discussão sobre a realidade da Casa Lar 

Realizar outras tarefas correlatas à função. 
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ATRIBUIÇÕES: 

CARGO MONITOR SOCIAL 
 
CARGO: MONITOR SOCIAL 
GRAU DE INSTRUCAO: ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 

• Garantir, através de sua ação, a proteção à criança e ao adolescente que tiverem seus 

direitos básicos violados e ou ameaçados, respeitando os preceitos do ECA;  

• Acolher as crianças e adolescentes com procedimentos que minimizem a situação 

de fragilidade em que eles (as) se encontram, articulando todos os atendimentos 

necessários para garantir a proteção integral; 

• Produzir relatórios contendo informações sobre os atendimentos prestados às 

crianças e aos adolescentes abrigados; 

• Garantir a privacidade das informações e repassá-las à coordenação da Casa Lar, 

tendo em vista que as referidas se constituem na história de vida das crianças e 

adolescentes atendidos;  

• Habilidade nos cuidados com crianças e adolescentes; 

• Realizar toda e qualquer atividade relacionada às crianças e adolescentes abrigadas, 

tais como cuidados com higiene, frequência escolar, atividades escolares; 

• Levar e acompanhar os abrigados aos atendimentos médico, psicológico e demais 

relacionados a crianças e adolescentes abrigados;  

• Responsabilizar pelo desenvolvimento físico, moral e social dos infantes abrigados;  

• Auxiliar nas atividades domésticas como na elaboração da alimentação, limpeza e 

cuidados com o espaço físico;  

• Proporcionar momentos de recreação e discussão sobre a realidade da Casa Lar 

Realizar outras tarefas correlatas à função. 

CMAS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
JUNDIAÍ DO SUL–PR
Lei Municipal nº356/2010 e Lei Municipal nº 367/2010
R. São Francisco, nº75– Centro CEP86470-000 - Jundiaí 
do Sul - PR.
RESOLUÇÃO Nº 13/2021
SÚMULA: APROVA  A PRESTAÇÃO DE CONTAS 
REFERENTE AO PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL I – PPAS I - DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO 
SUL, ESTADO DO PARANÁ.
O CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) de 
Jundiaí do Sul, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelas Leis Municipais n° 356/2010 e 367/2010 e;
CONSIDERANDO a Deliberação Nº065/2013 do CEAS/
PR que institui o Piso Paranaense de Assistência Social 
– PPAS;
CONSIDERANDO a Deliberação da Plenária realizada 
em 10 de novembro de 2021;
RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar a prestação de contas do cofinanciamento 
do Piso Paranaense de Assistência Social I – PPAS I – do 
primeiro semestre de 2021 do município de Jundiaí do Sul, 
estado do Paraná;
Art. 2º - Aprovar a Justificativa apresentada pelo Departa-
mento Municipal de Assistência Social referente a saldo 
superior a 30% do valor do repasse;
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data 
de sua publicação.
Jundiaí do Sul/PR, 10 de novembro de 2021.
JUSSINEIA APARECIDA LEITE
Vice Presidente do CMAS

JUNDIAÍ DO SUL

PINHALÃO

PINHALÃOOUTRAS PUBLICAÇÕES

SALTO DO ITARARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná 

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2021 
Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº. 
56/2021 de 05 de abril de 2021, que declarou Dispensável a Licitação para 
Contratação de empresa para execução do projeto referente à manutenção de 
cobertura metálica incluindo o fornecimento de material, mão de obra, 
equipamentos e impostos, para a manutenção total do Cobertura do imóvel de 
propriedade do Município de JUNDIAÍ DO SUL, localizado na Rua Don 
Fernando Tadei, Lote B, com as seguintes especificações, Um lote urbano com 
área de 3.075 m2, registrado sob matrícula nº 10.953, do Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Ribeirão do Pinhal – PR, com a seguinte benfeitoria: um 
galpão em alvenaria com área total construída de 1.297,77 m2, conforme 
detalhamento no Memorial descritivo, no PROJETO BÁSICO DE COBERURA, 
e RRT SIMPLES SI1135567R01, conforme solicitação realizada pelo 
Departamento Municipal de Habitação, Urbanismo, Saneamento e Obras 
Públicas, com fundamento no artigo 23, I, "a" e 24, I, da LLCA, já que o objeto trata-
se de SERVIÇOS DE ENGENHARIA vinculado à respectiva RTT, conforme o Decreto 
9.412/2018, é possível realizar a contratação direta. Perfazendo o valor total de R$ - 
21.000,00 (vinte e um mil reais), em favor da Empresa APC – Estrutura 
Metálicas e Construtora de Obra Eireli, CNPJ 36.290.750/0001-92. Face ao 
disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o processo se encontra 
devidamente instruído. 

Publique-se 
Jundiaí do Sul–PR, 10 de novembro de 2021. 

Eclair Rauen 
Prefeito Municipal 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESEN-
VOLVIMENTO DO TERRITÓRIO DO VALE DO RIO 
CINZAS  “CIVARC” CNPJ: 08.976.528/0001-02
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGA-
ÇÃO DE PRAZO E VALOR CONTRATO N° 009/2021 
DISPENSA Nº 003/2021 PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 016/2021 CONTRATANTE: Consórcio 
Intermunicipal para o Desenvolvimento do Território 
do Vale do Rio Cinzas – CIVARC. CONTRATADO: 
EDSON AGUERA GARCIA 73157538934 PRAZO: 
Prorrogação de prazo por mais 03 (três) meses, 
vigorando até 10/02/2022. VALOR DO ADITIVO: 
R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais), 
passando o valor total do contrato de R$ 16.000,00 
(dezesseis mil reais) para R$ 17.850,00 (dezessete 
mil, oitocentos e cinquenta reais). DATA DO ADITIVO: 
10/11/2021.

EDITAL N0 103/2021  - PREGÃO ELETRÔNICO 
–EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI.
 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 25/11/2021, propostas 
para: Objeto da Licitação: Aquisição de materiais 
destinados a construção de banheiro, conforme 
Oficio 349/2021 do Ministério Público do Estado do 
Paraná - Comarca de Tomazina.. Critério de Julga-
mento – 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 licitacao-
phl04@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, 10 de novembro de 2021. Mayara 
Almendanha Mota - Pregoeira

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 244/2021-Contratante: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada: CONSTRUTORA M&M LTDA-Valor: 
91.553,74 (noventa e um mil quinhentos e cinquenta 
e três reais e setenta e quatro centavos)-Vigência: 
Início: 10/11/2021 Término: 10/12/2021
Lic i tação:  Tomada de Preço p /  Obras 
e Serv. Engenharia Nº.: 8/2021 Recursos: 
D o t a ç ã o :  1 . 0 4 4 . 4 . 4 . 9 0 . 5 1 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 
(51),  1.042.4.4.90.51.00.00.00.00 (476), 
1.044.4.4.90.51.00.00.00.00 (519)
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO 
TERMINAL RODOVIÁRIO CONFORME CONTRATO 
DE REPASSE N° 826627/2016/MTUR/CAIXA.
Pinhalão, 10 de Novembro de 2021

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 52/2021

A Prefeitura Municipal de Salto do Itararé, Estado do 
Paraná, localizada na Rua Eduardo Bertoni Junior, 
471, centro, Salto do Itararé-PR, torna publica para 
conhecimento dos interessados que, o PREGÃO 
PRESENCIAL N° 52/2021, tipo MENOR PREÇO, 
que trata de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVI-
DADES RECREATIVAS PARA O PROJETO ANOS 
DOURADOS, conforme especificado no anexo I do 
edital. O credenciamento dos interessados será no 
dia 26/11/2021, 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 26/11/2021, 
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
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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: RESOLVE Homologar 
o resultado da Licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico nº 90/2021 de 22/09/2021 a FAVOR dos Proponentes: 1)NACIONAL 
SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI, CNPJ nº 24.402.903/0001-67, pelo valor total de R$ 2.208,00 (Dois mil e duzentos e 
oito reais). 2)AROMA CAR IND E COM DE AROM. PARA VEIC. LTDA EPP, CNPJ nº 02.351.094/0001-79, pelo valor total de R$ 6.473,50 
(Seis mil quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos). 3)COMERCIAL BEIRA RIO LTDA, CNPJ nº 40.138.949/0001-77, pelo valor 
total de R$ 7.392,50 (Sete mil trezentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos). 4)KARLA KAROLINE FONTES MENESES 
06749199550, CNPJ nº 37.937.325/0001-05, pelo valor total de R$ 8.107,50 (Oito mil cento e sete reais e cinquenta centavos). 5)GUILHERME 
CARVALHO COMERCIO, CNPJ nº 24.765.205/0001-26, pelo valor total de R$ 29.945,00 (Vinte e nove mil e novecentos e quarenta e cinco 
reais). 6)ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR – COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI, 
CNPJ nº 16.579.174/0001-90, pelo valor total de R$ 31.714,50 (Trinta e um mil setecentos e quatorze reais e cinquenta centavos). 7)GARROTE E 
DA SILVA LTDA EPP, CNPJ nº 04.495.336/0001-23, pelo valor total de R$ 46.578,45 (Quarenta e seis mil quinhentos e setenta e oito reais e 
quarenta e cinco centavos). 8)MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME, CNPJ nº 
23.121.920/0001-63, pelo valor total de R$ 61.149,50 (Sessenta e um mil cento e quarenta e nove reais e cinquenta centavos). 9)CASTILHOS & 
GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 40.738.368/0001-76, pelo valor total de R$ 62.365,00 
(Sessenta e dois mil e trezentos e sessenta e cinco reais). Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão. Em 10 de novembro de 2021.DIONISIO 
ARRAIS DE ALENCAR Prefeito Municipal 

PINHALÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 10/2021
  Encontra-se aberto na Prefeitura Mu-
nicipal de Salto do Itararé, Estado do Paraná, o Edital 
da TOMADA DE PREÇO N° 10/2021, tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, que trata da CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA, ATRAVÉS DE EMPREITADA POR PRE-
ÇO GLOBAL, PARA REFORMA DA PRAÇA MUNICI-
PAL, LOCALIZADA NA RUA AGENOR FRIZO COM 
RUA JOSÉ DE C. MATOS, BAIRRO CENTRO, DO 
MUNÍCIPIO DE SALTO DO ITARARÉ/PR, conforme 
especificado no anexo I do edital. O credenciamento 
dos representantes das empresas interessadas será 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 50/2021.
Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVI-
DADES RECREATIVAS PARA PRATICAS DES-
PORTIVAS.
Do(s) Contratado(s): JOSE IRANI DE ALMEIDA 
77265238915, Inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídica sob o n° 27.765.135/0001-02;
Do Valor e da Vigência: A presente contratação im-
porta o valor total de R$15.000,00 (quinze mil reais) 
e terá vigência de 06 (seis) meses. 
Da Dotação Orçamentária: A despesa decorrente 
desta contratação correrá sob a seguinte dotação 
orçamentária: 09.01.08.244.0009.2.026 - Manuten-
ção da Assistência Social.
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 posteriores.

Salto do Itararé/PR, 03 de novembro 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, indepen-
dente de licitação.

Salto do Itararé/PR, 03 de novembro de 2021.

PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SALTO DO ITARARÉ

no dia 26/11/2021, até as 09h00min e a abertura da 
sessão pública, com recebimento dos envelopes 
com “documentos de habilitação”, “propostas de 
preços” e abertura dos respectivos envelopes, no 
dia 26/11/2021, a partir das 09h30min. O edital em 
inteiro teor estará à disposição dos interessados, de 
segunda a sexta-feira das 08h00min às 12h00min e 
das 13h00min às 17h00min, na rua Eduardo Bertoni 
Junior, 471, Centro, Município de Salto do Itararé. 
Quaisquer informações poderão ser obtidas no en-
dereço acima ou telefone (43) 3579-1607.

PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

 

Extrato - Contrato n° 00445/2021 - Processo Administrativo 
nº 993/2021 (PMWB) - Tomada de Preços nº 004/2021 
(PMWB) - Órgão gestor: O Município de Wenceslau Braz – 
Paraná, inscrito no CNPJ/MF nº 76.920.800/0001-92. 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”. Prazo de vigência: 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, ou seja 11 de 
novembro de 2021 à 10 de novembro de 2022. Sefe – Sistema 
Educacional Familia e Escola Ltda – CNPJ: 
00.874.813/0001-00, lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, e 07 pelo 
valor total de R$ 506.800,00 (quinhentos e seis mil e oitocentos 
reais). Wenceslau Braz-PR, 10 de novembro de 2021. Atahyde 
Ferreira dos Santos Junior - Prefeito 
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Rota do Rosário deve alavancar turismo 
religioso no Norte Pioneiro em 2022

Reunião do Grupo de Trabalho de Turismo Religioso deu início nesta semana aos 
debates sobre o calendário para fomentar o segmento no ano que vem

[RETOMADA ECONÔMICA]

O setor do turismo é 
visto com bons olhos pelo 
governo do Estado como 
uma das ferramentas para 
retomada econômica no 
pós-Covid e o segmento 
religioso é uma das apos-
tas. Nesta terça-feira (09), 
o Grupo de Trabalho de 
Turismo Religioso, coorde-
nado pela Paraná Turismo, 
se reuniu junto a repre-
sentantes da Fecomércio 
Paraná e da Associação 
Brasileira de Agências de 
Viagens (Abav), para deba-
ter o calendário de ativida-
des que devem alavancar o 
segmento no ano que vem. 
Entre os destaques da reu-

nião, está a Rota do Rosário, 
que é composta por alguns 
municípios dos Campos 
Gerais e, em maioria, cida-
des do Norte Pioneiro, 
além da Rota da Medalha 
Milagrosa, na Terra dos 
Pinheirais. 
Nos Campos Gerais, o 
circuito passa por pontos 
situados nos municípios 
de Arapoti, Jaguariaíva e 
Piraí do Sul. Já no Norte 
Pioneiro, a rota conta com 
santuários e catedrais nas 
cidades de Bandeirantes, 
Ibaiti, Jacarezinho, Ribei-
rão Claro, Ribeirão do 
Pinhal, Santo Antônio da 
Platina, Siqueira Campos 

e Tomazina. 
Atualmente, o Paraná 
conta com 299 atrativos 
para o turismo religioso 
em diferentes regiões do 
estado e que são reconhe-
cidos pela Paraná Turismo. 
Entre estes, estão rotas 
religiosas, monumentos, 
manifestações culturais e 
espaços naturais. Ao todo, 
este segmento representa 
25% dos destinos turísticos 
do estado.  “O Paraná está 
repleto de rotas de movi-
mentos romeiros. Este é, 
sem dúvida alguma, um 
turismo muito forte”, des-
tacou o presidente da autar-
quia, João Jacob Mehl. 
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Grupo de Trabalho de Turismo Religioso, coordenado 
pela Paraná Turismo, se reuniu junto a representantes 
da Fecomércio Paraná e da Associação Brasileira de 

Agências de Viagens (ABAV)

Keyla Ávila participa da cerimônia de posse da 
Executiva do PTB em Ponta Grossa

Também estiveram no evento os brazenses Marcelo Fayad e o caminhoneiro Marinaldo 
Machado entre outras lideranças políticas dos Campos Gerais

Foi realizada na sex-
ta-feira (29) de outubro, na 
Câmara de Vereadores de 
Ponta Grossa, a cerimônia 
de posse da nova Executiva 
Municipal do Partido Tra-
balhista Brasileiro a qual 
contou com a presença 
de figuras importantes 
do cenário político para-
naense, como a presidente 
do PTB Paraná, Marisa 
Lobo, e a presidente do 
Patriotas em Ponta Grossa, 
Keyla Ávila, e do novo pre-
sidente do PTB no muni-
cípio Samuel Turek, além 
de lideranças políticas de 
diversos municípios da 
região.
Nome forte nos bastidores 

da política para disputar 
uma vaga como deputada 
estadual ou federal pelo 
Paraná, em entrevista para 
Folha Keyla Ávila destacou 
a importância do evento 
para o fortalecimento das 
relações junto aos muni-
cípios dos Campos Gerais. 
“É um evento importante 
para toda região e nós do 
Patriotas também vamos 
por Executivas em todas 
as cidades da região. Os 
Campos Gerais é uma 
região próspera e impor-
tante para o Paraná, mas 
não tem recebido a atenção 
que merece. Hoje vemos 
que o PTB tem dado muita 
importância para estas 

cidades, principalmente 
as pequenas, diferente 
daqueles que só lembram 
da população na hora de 
buscar votos. Queremos 
eleger prefeitos em 2024 
para que todos os municí-
pios da região tenham voz”, 
destacou Ávila. 
Também participaram da 
cerimônia os brazenses 
filiados ao partido Repu-
blicanos Marcelo Fayad e 
o caminhoneiro Marinaldo 
Machado. “É um evento 
importante que demonstra 
a vontade de defender os 
interesses e a liberdade 
do povo paranaense, pois 
precisamos de pessoas 
que representem o povo 

de verdade”, destacou o 
caminhoneiro que foi um 
dos líderes dos protestos do 
último Sete de Setembro. 
Ainda durante o evento, as 

presidentes Marisa Lobo e 
Keyla Ávila reforçaram o 
apoio dos partidos PTB e 
Patriotas ao presidente Jair 
Bolsonaro. 
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