
Sábado, 20 de novembro de 2021 Edição 2627

Acesse a 
Folha na 
internet,
folha
extra.com

ACESSE-ME Página 5

Governador 
entrega 155 

motocicletas 
BMW para 

Polícia Militar 
do Paraná

[REFORÇO NA FROTA]

Motos foram entregues com kits 
com capacetes, EPIs e rádios 

comunicadores. Investimento de R$ 
12,7 milhões foi realizado por meio 

de emendas parlamentares federais

Aplicativo “Agora é Lei no 
Paraná” é finalista da 2ª edição 
do prêmio Assembleia Cidadã
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Adolescentes são apreendidos 
com quase meio quilo de 
maconha em Ibaiti

[TRÁFICO]

Colisão entre moto e carreta deixa 
motociclista ferido na BR-153
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Acidente aconteceu na manhã da sexta-feira no 
trecho da rodovia que passa por Jacarezinho

[BOA NOTÍCIA]
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anos com visita ao 2º 
Batalhão da PM
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Política e

[PREMIAÇÃO]

Aplicativo “Agora é Lei no Paraná” é finalista da 2ª 
edição do prêmio Assembleia Cidadã

A aplicativo Agora é 
Lei no Paraná mais uma 
vez é finalista de uma pre-
miação nacional. Desta vez 
o instrumento que possibi-
lita ao cidadão a consulta 
rápida a mais de 350 leis 
de direito do Consumidor 
e prestação de serviços 
concorre na 2ª edição do 
prêmio Assembleia Cidadã, 
promovido pela União 
Nacional dos Legisladores 
e Legislativos Estaduais 
(UNALE), na categoria 

Atendimento ao Cidadão.
A Assembleia Legislativa 
do Paraná disputa a final 
com as Assembleias do 
Amazonas e do Espírito 
Santo. O vencedor será 
conhecido durante a 24ª 
Conferência Nacional da 
Unale (CNLE), que acon-
tece entre os dias 24 e 26 
de novembro em Campo 
Grande/MS. A CNLE acon-
tece em formato híbrido, 
com participantes de forma 
presencial e on-line, e a 

Você sabia que os 
planos de saúde estão 
proibidos de cobrar taxas 
adicionais no tratamento 
da Covid-19? Que o laudo 
médico que atesta o Trans-
torno do Espectro Autista 
não pode ter validade? E 
que as empresas são proi-
bidas de ofertar e celebrar 
contrato de empréstimos 
para aposentados e pensio-
nistas por telefone? Essas e 
outras 350 leis aprovados 
pelos deputados estaduais 
podem ser consultadas no 
aplicativo Agora é Lei no 
Paraná criado pela Assem-
bleia Legislativa do Paraná.
A plataforma que pode ser 
consultada em computado-
res, tablets e celulares foi 
implantada com o objetivo 
de prestar um serviço à 
população, fazer a dife-
rença na vida do cidadão e 
aproximar, cada vez mais, a 
Assembleia dos paranaen-
ses. O aplicativo Agora é 
Lei no Paraná é um instru-
mento de cidadania, já que 
qualquer cidadão pode, de 
forma rápida e fácil, aces-
sar a legislação voltada ao 
consumo. É uma forma de 
ter acesso aos seus direitos.
O aplicativo reúne em uma 
única plataforma digital 
leis estaduais que tratam 
de compra e venda de pro-

dutos e da prestação de 
serviços, auxiliando o con-
sumidor a conhecer a legis-
lação. Dessa forma, o con-
sumidor paranaense pode 
fazer valer seus direitos 
em lojas, supermercados, 
shoppings, restaurantes, 
hospitais, bancos, escolas 
e companhias aéreas com 
uma simples consulta no 
aplicativo instalado no 
celular. O app pode ser 
baixado na versão Android 
e IOS, de forma gratuita.
A consulta pode ser feita 
por tema, palavra-chave 
ou nome do autor. Além 
de conferir a íntegra da lei, 
o consumidor tem acesso 
fácil a um resumo das 
determinações previstas 
na legislação, o local onde 
a lei deve ser aplicada e as 
penalidades em caso de 
descumprimento. 
Todo o projeto foi elaborado 
em 2017 pela equipe da 
Diretoria de Comunicação, 
com o suporte técnico da 
Diretoria de Tecnologia 
da Informação, sem qual-
quer custo adicional para 
o Poder Legislativo. O app 
reuniu, em um primeiro 
momento, pouco mais 
de 200 leis, aprovadas no 
Legislativo e sancionadas 
pelo Poder Executivo, hoje, 
são mais de 350. 

[APLICATIVO]

A ferramenta acu-
mula prêmios, indicações 
e menções em premiações 
de relevância nacional. O 
principal deles foi a esco-
lha do aplicativo como 
vencedor do Prêmio Redes 
2019. A premiação ocorreu 
no 8º Redes WeGov, evento 
multitemático que reuniu 
agentes públicos e estu-
diosos da administração 
pública para debater o uso 

das novas ferramentas tec-
nológicas na comunicação 
do setor. O projeto criado 
pela Assembleia Legisla-
tiva também foi finalista no 
prêmio Assembleia Cidadã, 
promovido pela União 
Nacional dos Legisladores 
e Legislativos Estaduais 
(UNALE) em 2019. Em 
2017, recebeu a “Menção 
Honrosa do Prêmio e-Gov”, 
do Ministério do Plane-

jamento e da Associação 
Brasileira de Entidades de 
Tecnologia da Informação 
e da Comunicação.
Mais informações sobre o 
aplicativo Agora é Lei no 
Paraná podem ser encon-
tradas no site https://
www.assembleia.pr.leg.br/
agoraelei. O Agora é Lei no 
Paraná pode ser baixado 
gratuitamente na loja de 
aplicativos do seu celular.

escolha será feita entre os 
participantes da Conferên-
cia. Para votar é preciso se 
cadastrar no site: encurta-
dor.com.br/jJ035
O presidente da Assem-
bleia Legislativa do Paraná, 
deputado Ademar Traiano 
(PSDB), comemorou a 
notícia de que o Legisla-
tivo paranaense mais uma 
vez dá o exemplo para o 
país com os seus projetos 
que beneficiam o cidadão. 
“Apenas com o trabalho e 
o talento dos funcionários 
da Assembleia criamos um 
aplicativo que além de dar 

destaque para a atividade 
dos deputados, coloca nas 
mãos das pessoas um pode-
roso instrumento na defesa 
dos seus direitos. Isso sig-
nifica que estamos na van-
guarda, avançando e dando 
exemplo para o Brasil e 
demais Assembleias”.
O primeiro secretário da 
Assembleia, deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSB), 
lembra que com o Agora 
é Lei no Paraná é um 
instrumento de acesso 
dos paranaenses aos ser-
viços públicos e que per-
mite ao “consumidor pode 

fazer valer seus direitos 
em lojas, supermercados, 
shoppings, restaurantes, 
hospitais, bancos, escolas 
e companhias aéreas”.
“Nós conseguimos projetar 
uma ferramenta que fosse 
útil para o cidadão e que 
também pudesse mostrar 
o trabalho dos deputados 
para a sociedade. Fico feliz 
em mais uma ver o trabalho 
da Assembleia do Paraná 
estar sendo reconhecido 
nacionalmente”, disse a 
Diretora de Comunicação, 
Katia Chagas.
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3Cidades e

PRÉVIAS
O PSDB faz neste domingo, 21, as prévias para a esco-

lha do candidato ao Palácio do Planalto em outubro de 2022. 
Três candidatos estão na disputa: os governadores Eduardo 
Leite (RS) e João Dória (SP) e o ex-prefeito Arthur Virgílio 
Neto (Manaus). “É o único partido que está fazendo prévias 
para definição do candidato para presidente. Temos mais 
de 44 mil filiados aptos ao voto que se cadastraram”, disse 
o deputado Michele Caputo, liderança tucana. 

PRÉVIAS II
Segundo o diretório nacional do partido, 657 filiados 

estão cadastrados no Paraná: um deputado federal (Valdir 
Rossoni), três deputados estaduais (Ademar Traiano, 
Michele Caputo e Paulo Litro), 15 prefeitos, 17 vice-prefei-
tos, 115 vereadores e 507 filiados sem mandato. A votação 
nas internas, das 8h às 15, poderá ser presencial, em urnas 
eletrônicas, para prefeitos, vice-prefeitos, deputados, gover-
nadores, vice-governadores, ex-presidentes e senadores. 
Fora de Brasília, poderão votar por aplicativo. Os filiados 
e vereadores votarão, exclusivamente, por aplicativo.

ORLA DE MATINHOS
Após a manifestação em favor do movimento “Eu 

Quero a Recuperação da Orla de Matinhos”, foram confir-
mados os vencedores da licitação para que o projeto seja 
realizado. Participantes afirmam que a revitalização da 
orla de Matinhos será benéfica para a cidade e para todo 
o Estado, aquecendo o turismo e a economia do Paraná. O 
edital prevê que seja feita a revitalização de 6,3 quilômetros, 
tempo de obra estimado em 32 meses.

MINISTRA NO PR
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, estará no 

Paraná no dia 09 de dezembro. Tereza Cristina virá conhecer 
a Capital do Agronegócio do Paraná, a cidade de Toledo. 
Em sua passagem ela participará da celebração do convênio 
entre o POD (Programa Oeste em Desenvolvimento) e o 
Mapa para a criação no Oeste do Paraná do Polo Regional 
de Inovação e Tecnologia para o Agronegócio.

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Entidades representativas da força produtiva do Oeste 

paranaense anunciaram uma série de convênios que irão 
aprimorar os trabalhos em andamento na região Oeste, em 
prol do desenvolvimento regional. O presidente da POD, 
Rainer Zielasko, informou que o dia nove de dezembro será 
marcado pela parceria com o governo do Estado, a Itaipu 
Binacional e o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento). O encontro será realizado em Toledo.

PROJETO-PILOTO
O projeto-piloto da Pfizer/BioNTech para vacinação 

de toda a população de Toledo acima de 12 anos está na 
segunda etapa. Agora, o município irá iniciar a aplicação 
da segunda dose (D2) e completar o esquema vacinal da 
sua população, atingindo ao todo aproximadamente 121,4 
mil habitantes.  A pesquisa, pioneira no Brasil, pretende 
analisar o comportamento do vírus Sars-Cov-2, responsável 
pela Covid-19, em uma cidade de porte médio, cuja popu-
lação esteja completamente imunizada. Toledo foi o único 
município brasileiro a receber o projeto.

[BOA NOTÍCIA]

De acordo com os boletins 
informativos divulgados 
pela Prefeitura Municipal 
de Arapoti nenhum óbito 
é por Covid-19 é registrado 
há 46 dias, ou seja, há mais 
de um mês. A última fata-
lidade aconteceu no dia 03 
de outubro. 
Outra boa notícia é em 
relação ao número de casos 
positivos que, de acordo 
com o último boletim é 
apenas 3. 
A situação da doença vem 
diminuindo em decorrên-
cia do avanço massivo da 
vacinação no município. 
Até o momento foram 
aplicadas 21.258 primeiras 

doses, 19.448 segundas 
doses, 635 vacinas de dose 
única, 2.160 doses de reforço 
e 120 doses adicionais. No 
total, os agentes de Saúde 
já realizaram a aplicação 
de 37.354 doses de vacinas 
contra a Covid-19.
Atualmente, a fase vigente 
de vacinação está para pes-
soas em geral com idade 
igual ou acima de 12 anos, 
aplicação da segunda dose 
para a população em geral 
e terceira dose de reforço 
para idosos ou aqueles que 
já tomaram a segunda dose 
há mais de seis meses.
Para que a situação siga 
melhorando no município, 

é importante que a popu-
lação continue atenta a 
vacinação e aos cuidados 
sanitários como uso de 
máscara, álcool em gel 
e distanciamento social. 
Aqueles que ainda não 
tomaram a primeira dose 
devem se dirigir o mais 
breve possível ao local 
de vacinação, bem como 
aqueles que estejam na 
época de tomar a segunda 
dose ou a dose de reforço, 
todos devem ficar atentos 
para completar seu ciclo 
de imunização.

Arapoti não registra óbitos pela 
Covid-19 há 46 dias

Da redação

Da redação

De acordo com o bole-
tim informativo divulgado 
pela prefeitura sobre a 
situação da doença, Pinha-
lão pela primeira vez não 
registrou nenhum caso 
positivo de COVID-19. 
Número é inédito para 
o município diante do 
período turbulento que o 
município vinha passando. 
Outro noticia empolgante 
é em relação ao número 
de óbitos que, de acordo 
com os boletins divulgados 
pela prefeitura municipal, 

não são registrados desde 
o dia 28 de agosto, ou seja, 
há mais de três meses. Além 
disso, o número de casos 
suspeitos é de apenas 8.
Segundo o último vaci-
nômetro disponibilizado 
pela Secretaria de Saúde 
do Paraná, até o momento 
foram aplicadas 5.110 pri-
meiras doses, 4.929 segun-
das doses, 215 vacinas de 
dose única e 756 doses de 
reforço. No total, os agentes 
de Saúde já realizaram a 
aplicação de 9.273 doses de 

vacinas contra a Covid-19. 
Atualmente, a fase vigente 
de vacinação está para pes-
soas de 15 a 17 anos.
Apesar da queda, a prefei-
tura alerta que o fato da 
vacinação estar avançando 
não deve ser motivo de 
relaxo nas medidas preven-
tivas, pedindo a colabora-
ção da população para que 
continuem seguindo todos 
os protocolos de segurança, 
principalmente o uso de 
máscara, álcool gel e o dis-
tanciamento social. 

Pela primeira vez Pinhalão zera 
casos confirmados de Covid-19
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Três adolescentes 
foram apreendidos após 
serem flagrados com quase 
meio quilo de maconha. A 
ocorrência foi registrada 
na quarta-feira (16) em 
Ibaiti. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, os 
policiais da Agência Local 
de Inteligência monitora-
vam um local apontado 
como um ponto de trá-
fico no bairro Vila Santo 

Antônio quando, em dado 
momento, uma motoci-
cleta com uma menor de 
15 anos chegou ao local e 
a jovem entrou na residên-
cia. Em seguida, dois indi-
víduos saíram da casa e 
foram até uma mata sendo 
abordados pelos policiais. 
Durante a revista pessoal, 
os policiais encontraram 
em posse dos dois adoles-
centes de 17 anos porções 
de maconha. Diante do 

flagrante, foi acionado 
apoio de outras equipes 
e, durante varredura na 
mata, os agentes encontra-
ram um tablete com 400 de 
maconha. 
Frente aos fatos, os ado-
lescentes envolvidos na 
situação juntamente com 
a droga apreendida foram 
encaminhados a delegacia 
da Polícia Civil para que 
fossem tomadas as provi-
dências cabíveis ao caso.

Adolescentes são apreendidos 
com quase meio quilo de 

maconha em Ibaiti

[TRÁFICO]

Da Redação

Da Redação

Da Redação

Um motociclista 
ficou ferido após se envol-
ver em um acidente de 
trânsito com uma carreta. 
A situação foi registrada 
na manhã desta sexta-feira 
(19) em Jacarezinho. 
O acidente aconteceu por 
volta das 08h30 no km 
24 da rodovia. De acordo 
com relatos de testemu-
nhas, a moto e a carreta 
transitavam em sentidos 
opostos quando a carreta 
teria realizado uma mano-
bra no trevo de acesso a 
PR-431, momento em que o 
motorista não percebeu a 
presença da moto e acabou 
atingindo o motociclista. 

Com a colisão, a moto 
e o seu condutor foram 
arremessados por alguns 
metros. O motociclista 
ficou ferido e foi socorrido 
por equipes do Corpo de 
Bombeiros e socorristas 
da concessionária que 
administra o trecho sendo 
encaminhado ao Pronto 
Socorro para receber aten-
dimento médico. Já o 
condutor da carreta não 
se feriu e permaneceu no 
local prestando apoio a 
vítima. 
A equipe da Polícia Rodo-
viária Federal também 
esteve no local prestando 
atendimento a ocorrência. 

Colisão entre moto e 
carreta deixa motociclista 

ferido na BR-153

Acidente aconteceu na manhã da 
sexta-feira no trecho da rodovia 

que passa por Jacarezinho

[TRÂNSITO]

Um homem que saiu 
da cadeia recentemente 
acabou sendo detido nova-
mente após ficar embria-
gado e causar confusão com 
sua mulher. A ocorrência 
foi registrada na noite 
desta quinta-feira (18) em 

Cornélio Procópio. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, por 
volta das 23h30 os policiais 
foram acionados para pres-
tar atendimento a uma 
ocorrência registrada em 
uma residência situada a 

Rua Ceará onde, segundo 
a solicitante, seu marido 
estava agressivo. Diante 
do chamado, os policiais 
foram ao endereço infor-
mado averiguar a situação. 
No local, em contato com a 
vítima essa passou a relatar 

que o companheiro deixou 
a cadeia recentemente 
e havia ingerido bebida 
alcoólica ficando agressivo 
chegando a lhe ameaçar 
com uma faca. 
Frente aos fatos, o suspeito 
foi localizado, detido e enca-

minhado para que fossem 
tomadas as providências 
cabíveis ao caso. A vítima 
preferiu não representar 
contra o marido em relação 
as ameaças. 

Homem sai da cadeia, ameaça esposa com uma 
faca e acaba detido novamente

Mulher do indivíduo chamou a polícia após ele ingerir bebidas alcoólicas e ficar agressivo
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Editais e Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados com a finalidade tornar público 
as informações a cerca dos atos e fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos 
e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer medida tomada pelas 
prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, 
instituições, empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar público seus atos.

5

 
 

 

Rua Expedicionários, nº 200 – FONE: (43) 3528-1010 – E-mail: licitacao@wenceslaubraz.pr.gov.br 
CNPJ: 76.920.800/0001-92 – WENCESLAU BRAZ – PR – CEP: 84950-000 

1 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 (PMWB) 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 134/2021 

 
PARTICIPAÇÃO: AMPLA CONCORRÊNCIA 

 
 
O MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará realizar às 09:00 
(nove) horas, do dia 07 (sete) de dezembro de 2021, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Wenceslau 
Braz, na Rua Expedicionários, nº 200, Centro, CEP 84.950-000, Wenceslau Braz, Estado do Paraná, 
TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa para a 
realização dos serviços de pavimentação poliédrica com pedra irregular do “Programa de 
Pavimentação de Estradas Rurais”, pela Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento - 
Termo de Convênio nº 2662/2021 – Protocolo nº 17.371.915-9, conforme descrição no Edital de 
Tomada de Preços nº 008/2021 (PMWB) e seus anexos. 
 

A pasta técnica, com o inteiro teor do Edital, poderá ser examinada no endereço 
supramencionado a partir do dia 19 de novembro de 2021 no horário comercial, ou acessar através do site 
do município, www.wenceslaubraz.pr.gov.br. 
 
 

Wenceslau Braz-PR, 18 de novembro de 2021. 
 
 
 

Mateus Moreton 
Presidente Substituto da Comissão Permanente de Licitação 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 (PMWB) 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 134/2021 

 
PARTICIPAÇÃO: AMPLA CONCORRÊNCIA 

 
 
O MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará realizar às 09:00 
(nove) horas, do dia 07 (sete) de dezembro de 2021, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Wenceslau 
Braz, na Rua Expedicionários, nº 200, Centro, CEP 84.950-000, Wenceslau Braz, Estado do Paraná, 
TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa para a 
realização dos serviços de pavimentação poliédrica com pedra irregular do “Programa de 
Pavimentação de Estradas Rurais”, pela Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento - 
Termo de Convênio nº 2662/2021 – Protocolo nº 17.371.915-9, conforme descrição no Edital de 
Tomada de Preços nº 008/2021 (PMWB) e seus anexos. 
 

A pasta técnica, com o inteiro teor do Edital, poderá ser examinada no endereço 
supramencionado a partir do dia 19 de novembro de 2021 no horário comercial, ou acessar através do site 
do município, www.wenceslaubraz.pr.gov.br. 
 
 

Wenceslau Braz-PR, 18 de novembro de 2021. 
 
 
 

Mateus Moreton 
Presidente Substituto da Comissão Permanente de Licitação 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 (PMWB) 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 135/2021 

 
PARTICIPAÇÃO: AMPLA CONCORRÊNCIA 

 
 
O MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará realizar às 09:00 
(nove) horas, do dia 08 (oito) de dezembro de 2021, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Wenceslau 
Braz, na Rua Expedicionários, nº 200, Centro, CEP 84.950-000, Wenceslau Braz, Estado do Paraná, 
TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa para a 
realização dos serviços de Pavimentação em Bloco Sextavado e demais serviços complementares, 
conforme projeto básico - Contrato de Repasse Contrato de Repasse nº 908256/2020/MDR/CAIXA, 
Proposta Siconv nº 027724/2020, Operação 1074303-71 pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e 
Serviços Urbanos, conforme descrição no Edital de Tomada de Preços nº 009/2021 (PMWB) e seus 
anexos. 
 

A pasta técnica, com o inteiro teor do Edital, poderá ser examinada no endereço 
supramencionado a partir do dia 22 de novembro de 2021 no horário comercial, ou acessar através do site 
do município, www.wenceslaubraz.pr.gov.br. 
 
 

Wenceslau Braz-PR, 19 de novembro de 2021. 
 
 
 

Mateus Moreton 
Presidente Substituto da Comissão Permanente de Licitação 
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 (PMWB) 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 135/2021 

 
PARTICIPAÇÃO: AMPLA CONCORRÊNCIA 
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WENCESLAU BRAZ

ARAPOTI

GOVERNO DO ESTADO

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 
10º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 02/2018-FMS.
Inexigibilidade n°: 11/2017-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: FISIOCENTTER S/S LTDA ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo, objetiva a prorrogação dos 
prazos de execução e vigência do TERMO DE CREDENCIA-
MENTO sob o n° 2/2018-FMS, por mais por mais 6 (seis) meses, 
iniciando-se em 11/12/2021, estendendo-se até 11/06/2022, 
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 

 
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO 

EDUCACIONAL - FUNDEPAR 
 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1659/2021 – GMS/FUNDEPAR 
PROTOCOLO Nº 17.066.898-7. OBJETO: reparos no Centro Estadual de 
Educação Profissional – CEEP Seiji Hatanda, no Município de Ibaiti/PR. DATA 
E HORÁRIO DA DISPUTA: 07 de dezembro de 2021, às 09:30 (nove horas e 
trinta minutos) por meio de sistema eletrônico do Banco do Brasil. VALOR 
MÁXIMO: R$ 1.573.625,26 (um milhão, quinhentos e setenta e três mil, 
seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos). RETIRADA DO 
EDITAL E DOS ELEMENTOS TÉCNICOS INSTRUTORES: encontram-se à 
disposição no portal www.licitacoes-e.com.br – PREGÃO ELETRÔNICO DO 
BANCO DO BRASIL, pesquisa avançada (INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL). Também no portal 
www.comprasparana.pr.gov.br no link Consulta a Licitações: Consulta de 
Editais. Informações: (41) 3250-8286 ou (41) 3250-8302. DATA: 18/11/2021. 
Comissão Permanente de Licitação. 
 
 
 
 
 
 

 

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 
10º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 03/2018-FMS.
Inexigibilidade n°: 11/2017-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DRA. HILLARY & 
CIA LTDA ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo, objetiva a prorrogação dos 
prazos de execução e vigência do TERMO DE CREDENCIA-

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 
10º TERMO ADITIVO
Credenciamento n°: 01/2018-FMS.
Inexigibilidade n°: 11/2017-FMS.

MENTO sob o n° 3/2018-FMS, por mais por mais 6 (seis) meses, 
iniciando-se em 11/12/2021, estendendo-se até 11/06/2022, 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: 16/11/2021.

Aditivo permanecem em vigor e obrigando as partes conforme 
originalmente pactuadas. 
Data da Assinatura: 16/11/2021.
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ARAPOTI

JUNDIAÍ DO SUL

JUNDIAÍ DO SUL

JABOTI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180 CENTRO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 286/2021
Processo de Dispensa: 64/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
Contratada: M. A. FRANCATTO & CIA LTDA
Objeto: Aquisição de Combustíveis (Gasolina e Diesel), visando 
atender as necessidades da Frota Municipal
Dotação Orçamentária: 1000110302000420293390300000 
Valor Contrato: R$ 372.905,45
Prazo Execução/Vigência: 60 dias 
Data Assinatura: 18/11/2021PREFEITURA 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 
10º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 04/2018-FMS.
Inexigibilidade n°: 11/2017-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DRA. DANIELE 
S/S LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo, objetiva a prorrogação dos 
prazos de execução e vigência do TERMO DE CREDEN-
CIAMENTO sob o n° 4/2018-FMS, por mais 6 (seis) meses, 
iniciando-se em 11/12/2021, estendendo-se até 11/06/2022, 
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: 16/11/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180, CENTRO CÍVICO, 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a Dispensa sob o nº 64/2021, para Aquisição de 
Combustíveis (Gasolina e Diesel), visando atender as neces-
sidades da Frota Municipal, a favor da empresa: 

M. A. FRANCATTO & CIA LTDA
372.905,45

Conforme proposta nos autos, em conformidade com o art. 24 da Lei nº 
8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, com base no artigo 24, da Lei nº 
8.666/93. 
Arapoti, 18 de Novembro de 2021.

Irani José Barros
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180, CENTRO CÍVICO, 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 

EXTRATO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Despacho do Prefeito Municipal.
De 18/11/2021

Homologando e Adjudicando o procedimento licitatório realizado 
na modalidade de Dispensa n° 64/2021, a empresa:

M. A. FRANCATTO & CIA LTDA
372.905,45

Objeto: Aquisição de Combustíveis (Gasolina e Diesel), visando 
atender as necessidades da Frota Municipal.
Irani José Barros
PREFEITO MUNICIPAL

Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DRA. FERNANDA 
ALBERTTI S/S LTDA ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo, objetiva a prorrogação 
do prazo de execução e vigência do TERMO DE CREDEN-
CIAMENTO sob o n° 1/2018-FMS, por mais 6 (seis) meses, 
iniciando-se em 11/12/2021, estendendo-se até 11/06/2022, 
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: 16/11/2021.

AVISO DE CREDENCIAMENTO N. º 01/2021
O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVI-
DORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JABOTI, 
CNPJ 04.993.852/0001-88, TORNA PÚBLICO que 
receberá a partir do dia 18 de novembro de 2021 e 
por prazo indeterminado, no horário comercial na 
sede do Instituto, sito à Rua Sete de Setembro, 175, 
Centro – Jaboti – PR, propostas para CREDENCIA-
MENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS para 
receber, sem qualquer exclusividade, aplicação de 
recursos do Instituto. 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES poderão 
ser obtidas no endereço acima e o Edital estará 
disponível no site www.jaboti.pr.gov.br 
Jaboti, 17 de novembro de 2021. 
Edilene Amantino Paes Mansur,
Diretora Presidente do RPPS de Jaboti-PR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
DECRETO N.º 54 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

Súmula: Convoca a II Conferência Intermunicipal de 
Educação, nomeia a Comissão Organizadora e dá 
outras providências. 

ECLAIR RAUEN, Prefeito do Município de Jundiaí do 
Sul, no uso das atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 13.005, de 
25 de julho de 2014 que aprova o Plano Nacional de 
Educação - PNE;

DECRETA:

Art. 1º. Fica convocada a II Conferência Intermunicipal 
de Educação, etapa preparatória da IV Conferência 
Nacional da Educação - CONAE 2022, a se realizar no 
dia 13 de dezembro de 2021, no Centro Cultural José 
Martins Sobrinho, sito à Rua Paraná, n.º 983, Centro, 
às 08h00min, no município de Ribeirão do Pinhal, 
estado do Paraná, sob coordenação da Comissão 
Organizadora da II Conferência Intermunicipal de 
Educação, reunindo os municípios de Abatiá, Jundiaí 
do Sul e Ribeirão do Pinhal.

Art. 2º. São objetivos da IV CONAE e da II Conferência 

Intermunicipal de Educação:

I. Avaliar a implementação do Plano Nacional de 
Educação (PNE), com destaque específico ao cum-
primento das metas e das estratégias intermediárias, 
sem prescindir de uma análise global do plano;
II. Avaliar a implementação dos planos estaduais, 
distrital e municipais de educação, os avanços e os 
desafios para as políticas públicas educacionais; e,
III. Conclamar a sociedade brasileira para a elabo-
ração e aprovação do novo PNE 2024-2034.

Art. 3º. A II Conferência Intermunicipal de Educação 
desenvolverá seus trabalhos a partir do tema central: 
“Inclusão, Equidade e Qualidade: Compromisso 
com o Futuro da Educação Brasileira”, o qual 
deverá ser discutido a partir dos seguintes eixos:

Eixo 1. O PNE 2024-2034: avaliação das diretrizes 
e metas:

I. Evolução das Políticas Educacionais de 2018 a 
2022 - Avaliação da evolução das Políticas Públi-
cas, no âmbito da Educação, desde a realização 
da última CONAE (2018) até 2022. 
II. O Plano Nacional de Educação 2014-2024 - 
Avaliação diagnóstica sobre as 10 Diretrizes e 20 
metas estabelecidas, atualização sobre as atuais 
demandas;
III. O PNE 2024-2034 e a valorização dos profissio-
nais da Educação: formação, carreira, remuneração 
e condições de trabalho e saúde; 
IV O PNE 2024-2034 e a Inclusão: acessibilidade, 
direitos humanos e ambientais, justiça social, po-
líticas de cotas, educação especial e diversidade; 
V. O PNE 2024-2034 e a equidade: democratização 
do acesso, permanência, aprendizagem, e gestão 
do fluxo escolar;
VI. O PNE 2024-2034 e a qualidade: avaliação e 
regulação das políticas educacionais, Base Nacional 
Comum Curricular - BNCC;
VII. O PNE 2024-2034 e a gestão democrática da es-
cola pública: participação popular e controle social;
VIII. O PNE 2024-2034: os limites e necessidades 
impostos por crises que impactem a escola: edu-
cação em tempos de pandemia;
IX. O PNE 2024-2034: desenvolvimento da educa-
ção profissional e tecnológica.

Eixo 2. Uma escola para o futuro: Tecnologia e 
conectividade a serviço da Educação

I. O PNE 2024-2034 na definição de uma escola 
para o futuro que assegure o acesso a inovação, 
tecnologias, oferta de educação aberta e a distância;
II. O PNE 2024-2034 na organização e construção 
de uma escola para o futuro: garantia referenciais 
curriculares, práticas pedagógicas, formação de 
professores e infraestrutura física e tecnológica que 
permitam a ampliação da conectividade, o acesso 
à internet e a dispositivos computacionais.

Eixo 3. Criação do SNE: avaliação da legislação 
inerente e do modelo em construção 
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I. O PNE 2024-2034 na articulação do Sistema Na-
cional de Educação: instituição, democratização, coo-
peração federativa, regime de colaboração, parcerias 
público-privadas, avaliação e regulação da educação; 
II. O PNE 2024-2034, políticas inter-setoriais de de-
senvolvimento e Educação cultura, ciência, trabalho, 
meio ambiente, saúde, tecnologia e inovação; 
III. O PNE 2024-2034 e o financiamento da educação: 
gestão, transparência e controle social.
Art. 4º. A II Conferência Intermunicipal de Educação 
terá a seguinte Comissão Organizadora:

Representantes dos Conselhos Municipais de Edu-
cação
Aline Aparecida dos Santos Guimarães
Elioni Mariano Pereira
Juliano Zacarias Ferreira

Representantes das Secretarias Municipais de Edu-
cação
Lucia Helena Nogari Moreira
Regina Maria Nogueira Simões 
Rosemary Camargo de Andrade

Representantes do Núcleo Regional de Educação 
de Jacarezinho
Janaina Cecilia Lussi
Maria de Lourdes Oliveira Ximenes

Representantes da Sociedade Civil Organizada
Francisco Ferreira da Silva Neto
Ilza de Mello Manzini
Lorena Luana Romão
Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando-se as disposições em contrário.

Jundiaí do Sul, em 19 de novembro de 2021.

Eclair Rauen
Prefeito

EDITAL N0 105/2021  - PREGÃO ELETRÔNICO – 
REGISTRO DE PREÇO.
 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 07/12/2021, propostas 
para: Objeto da Licitação: Aquisição de capinadeira 
varredora mecânica destinada a Secretaria municipal 
de Administração. Critério de Julgamento – Menor 
Preço POR ITEM. O recebimento será exclusiva-
mente 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 licitacaophl04@
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, 19 de novembro de 2021. Mayara 
Almendanha Mota - Pregoeira

PINHALÃO

Jovem comemora aniversário de 15 
anos com visita ao 2º Batalhão da PM

Filha de Sargento, Letícia de Freitas Lorenzon, além de realizar 
um sonho, homenageia o pai ao escolher seguir seus passos

[REALIZANDO UM SONHO]

Um pouco diferente da maio-
ria, Letícia de Freitas Loren-
zon, escolheu comemorar 
seus 15 anos de uma forma 
diferente e muito especial. 
Seu aniversário foi na última 
quinta-feira (18) e parte da 
comemoração foi passar o 
dia junto ao 2° Batalhão de 
Policia Militar. 
Leticia mora no município de 
Jacarezinho, é filha do Sar-
gento Carlos Alberto Loren-
zon, que atualmente está apo-
sentado, e da Sra. Jeane Lima 
de Freitas Lorenzon. A jovem 

sonha em seguir a mesma car-
reira do pai, e aproveitando 
a ocasião especial, usou seu 
aniversário para realizar o 
sonho de conhecer o batalhão 
e homenagear o pai que é 
sua maior inspiração para a 
futura profissão. 
No dia da comemoração, 
a família foi gentilmente 
recebida no batalhão pelo 
Subcomandante do 2º BPM, 
Major Márcio Jaquetti, onde 
puderam conhecer as depen-
dências do local e conversar 
um pouco sobre o trabalho 

desempenhado pela equipe, 
e principalmente a impor-
tância de mulheres fazerem 
parte da corporação. 
A jovem pode ver de perto 
como será sua futura pro-
fissão, além de realizar uma 
sessão de fotos pra lá de espe-
cial que ficará na memória, 
principalmente de seu pai, 
que viu a filha realizar seu 
sonho e ainda homenageá-lo 
com a vontade e o orgulho de 
seguir seus passos. 

Da redação
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Governador entrega 155 motocicletas BMW para 
Polícia Militar do Paraná

[REFORÇO NA FROTA]

Motos foram entregues com kits com capacetes, EPIs e rádios comunicadores. Investimento de 
R$ 12,7 milhões foi realizado por meio de emendas parlamentares federais

A renovação da frota 
da Polícia Militar do Paraná 
avançou, nesta sexta-feira 
(19), com a entrega de 155 
novas motos BMW pelo 
governador Carlos Massa 
Ratinho Junior. A ação 
faz parte do planejamento 
estratégico da secretaria 
estadual de Segurança 
Pública, ampliando a capa-
cidade de policiamento 
motorizado no Estado. A 
entrega foi realizada em um 
evento em Vila Velha, em 
Ponta Grossa, nos Campos 

Gerais.
“É uma meta do nosso 
governo modernizar as 
polícias Militar e Civil e 
investir pesado em segu-
rança pública. Esse plane-
jamento tem reduzido dras-
ticamente nossos números 
de violência. Valorizamos 
nossos policiais com treina-
mentos e equipamentos”, 
afirmou o governador.
Os veículos foram destina-
dos junto de capacetes, EPIs 
e rádios comunicadores. 
O investimento foi de R$ 

12.693.692,45 – inteiramente 
financiado por emendas 
parlamentares federais. 
O custo de cada motoci-
cleta foi de R$ 81.894,79. 
A distribuição das motos 
será realizada segundo os 
valores repassados pelos 
deputados federais. Elas 
serão divididas entre as seis 
regiões da PMPR.
Entre as vantagens das 
novas motocicletas está 
uma maior potência, o que 
permite mais agilidade nas 
atividades dos militares. 

O secretário estadual de 
Segurança Pública, coro-
nel Rômulo Marinho, disse 
que as motos têm potência 
de 850 cilindradas, o que 
supera o equipamento que 
os policiais utilizavam pre-
viamente.
“As motos da Polícia Mili-
tar até pouco tempo atrás 
eram de calibre muito 
pequeno. Planejamos a 
compra de motos mais pos-
santes para chegar mais 
rapidamente aos locais 
de conflito. A população 

precisa de uma pronta 
resposta. Estamos focados 
em modernizar cada vez 
mais a segurança pública 
do Paraná”, destacou o 
secretário.
Marinho ressaltou que o 
modelo foi escolhido após a 
análise de diversos fatores, 
como economia, manu-
tenção e experiência dos 
profissionais para dirigir. 
“Com tudo isso consoli-
dado, fizemos a opção pela 
BMW”, afirmou.

AEN

Para potencializar 
seu uso, a Polícia Militar 
capacitou policiais de dife-
rentes regiões do Estado. 
Foram realizados um trei-
namento de pilotagem de 
65 horas e um treinamento 
de três meses de Rocam 
(Ronda Ostensiva com 
Apoio de Motocicletas). 
“Nossos policiais estão 
nas ruas aptos a oferecer o 
melhor para a sociedade”, 
destacou o comandante-
-geral da PMPR, coronel 
Hudson Leôncio Teixeira.
Ele explica que, ao melho-
rar as condições de tra-
balho dos policiais, quem 
usufrui dos investimentos 
ao final é a própria popu-
lação. “Primeiramente 
quem ganha com isso é 
o policial, que vai ter um 
equipamento adequado e 
condizente com a realidade 
do Estado. As motos propi-
ciam uma melhor condição 
de pilotagem. Para a socie-
dade, quanto mais seguro 
o policial estiver e mais 
rápido ele chegar à ocor-
rência, melhor”, afirmou.

[CAPACITAÇÃO]

Os autores das emen-
das parlamentares que 
financiaram a compra das 
motos são os deputados 
federais Aline Sleutjes, 
Filipe Barros, Gustavo 
Fruet, Luizão Goulart, 
Paulo Eduardo Martins, 
Evandro Roman e Sargento 
Fahur, além do senador 
Álvaro Dias. No total, 
foram 154 emendas par-
lamentares, além de uma 
emenda parlamentar indi-
vidual de autoria do depu-
tado Sargento Fahur. 

[RECURSOS]

Além das motoci-
cletas adquiridas com 
as emendas parlamenta-
res, outras 199  do mesmo 
modelo estão em vias de ser 
adquiridas pelo Estado. No 
total, serão 354 motos para 
renovar a frota da PMPR, 
integrando o planejamento 
que prevê novas viaturas e 
pistolas.

[MAIS MOTOS]
Par ticiparam do 

evento os secretários 
estaduais Sandro Alex 
(Infraestrutura e Logís-
tica) e Major Vieira (Casa 
Militar); o comandante do 
Corpo de Bombeiros, coro-
nel Vasco de Figueiredo 
Junior; o diretor-geral do 
Departamento de Estra-
das e Rodagem, Fernando 
Furiatti; o coordenador 
estadual da Defesa Civil, 
coronel Fernando Schu-
nig; os deputados federais 

Luizão Goulart, Sargento 
Fahur e Paulo Martins; 
os deputados estaduais 
Hussein Bakri (líder do 
governo na Assembleia), 
Alexandre Curi e Galo; a 
prefeita de Ponta Grossa, 
Elizabeth Schmidt; o reitor 
da UEPG, Miguel Sanches 
Neto; o comandante do 
BPMOA, Julio Pucci; o 
comandante do 1º BPM 
de Ponta Grossa, coronel 
José Leonel Bezerra; o 
comandante do 4º CRPM, 

coronel Edmauro Assun-
ção; o subcomandante-ge-
ral da PMPR, coronel Noé 
Barroso; o vice-prefeito 
de Ponta Grossa, Capitão 
Saulo; a secretária de Cida-
dania e Segurança Pública 
de Ponta Grossa, Tânia 
Sviercoski; o presidente 
da Câmara de Vereadores 
de Ponta Grossa, vereador 
Daniel Milla; entre outras 
autoridades.

[PRESENÇAS]


