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Acesse a 
Folha na 
internet,
folha
extra.com

ACESSE-ME

Depen Wenceslau Braz promove encontro com 
balanço das ações desenvolvidas neste ano

Evento promovido na carceragem brazense contou com 
diversas autoridades do município e da região

[AVALIAÇÃO]
[CORNÉLIO 
PROCÓPIO]
Amigos 

mexem em 
revólver e um 
deles leva tiro 

na barriga

Vice-diretora da OMS falará sobre 
a variante Ômicron na frente 
parlamentar do coronavírus
Médica Mariângela Galvão vai participar da 22ª reunião do 
colegiado que está marcada para próxima terça-feira

[PANDEMIA]

Hemocentro de Jacarezinho bate 
recorde de doações de sangue

Ação realizada pela unidade contou com um número de 
doares e bolsas que superou as expectativas da equipe

[CAMPANHA]
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Cidades e
[CANCELADO]

Após vivenciar uma 
“trégua” da pandemia da 
Covid-19 e com o avanço da 
vacinação, muitos estados 
e cidades de todo o Brasil 
estão “afrouxando” algu-
mas medidas de prevenção, 
como a liberação de eventos 
e a realização de festas com 
concentração de número 
considerável de pessoas, 
como no caso do réveillon 
e do carnaval 2022.
Apesar deste clima de 
festa, o surgimento de uma 
nova variante africana da 

doença, a Ômicron, tem 
colocado o mundo em 
alerta e alguns países, a 
maioria na Europa, já tem 
enfrentado a chamada 
“Quarta onda da Covid-
19”. A situação tem feito 
com que alguns prefeitos 
e governadores no Brasil 
suspendam a realização 
destes eventos. 
Assim como já foi anun-
ciado pelas prefeituras dos 
municípios de Paranaguá e 
Antonina, no Litoral para-
naense que já divulgaram 

que não irão realizar festas 
de réveillon, o prefeito 
Flávio Zanrosso utilizou 
suas redes sociais para 
comunicar que o municí-
pio de Tomazina, no Norte 
Pioneiro, não irá realizar a 
festa de Carnaval 2022. 
A medida segue como um 
ato de prevenção à doença 
e foi aplaudida por diversos 
internautas na publicação 
realizada pelo prefeito no 
Facebook. “Comunico que 
a prefeitura de Tomazina 
não irá promover ou apoiar 

a realização do Carnaval 
2022 em nossa cidade”, diz 
a postagem do prefeito. 
Em entrevista pra Folha, 
o prefeito Flávio Zanrosso 
destacou que, apesar da 
pandemia estar controlada, 
foram tempos difíceis e não 
há clima para festa. “acho 
que apesar da pandemia 
estar controlada em nosso 
município, temos hoje 
apenas um caso ativo, 
vejo que não tem clima 
para o carnaval. Foi um 
período onde o comércio 

teve que fechar as portas, 
muitas pessoas tiveram que 
parar de trabalhar, outras 
perderam o emprego e 
ainda famílias que perde-
ram seus entes queridos. 
Tivemos profissionais de 
Saúde trabalhando dia e 
noite para salvar vidas. 
Então acredito que não há 
clima para festejar, muita 
gente sofreu muito com a 
pandemia então decidi que 
não vai haver carnaval”, 
justificou o prefeito.

Da Redação

Prefeito de Tomazina informa que não irá realizar 
ou apoiar o Carnaval 2022 no município

Decisão foi anunciada pelo prefeito Flávio Zanrosso através de suas redes sociais na tarde desta quarta-feira

Prefeito justificou a decisão informando que não há clima para festas devido ao período triste vivido durante a pandemia
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Política e

O deputado Michele 
Caputo (PSDB), coorde-
nador da Frente Parla-
mentar do Coronavírus, 
confirmou a presença da 
médica Mariângela Galvão, 
vice-diretora da OMS, na 
22ª reunião do colegiado, 
marcada para a próxima 
terça-feira (7).
O objetivo é esclarecer 
dúvidas referentes ao 
avanço da Ômicron, a nova 
variante da Covid-19 que 
tem deixado em alerta as 
autoridades de saúde.

Nesta terça, a Anvisa con-
firmou os dois primeiros 
casos importados desta 
variante no Brasil. O casal 
veio da África do Sul e 
desembarcou no país no dia 
23 de novembro. Ambos não 
eram vacinados.
A reunião será transmitida 
ao vivo pela TV Assem-
bleia, site e redes sociais 
do Legislativo a partir das 
9h30.
“Acompanhamos com a 
apreensão a chegada desta 
nova variante. Por isso, 

convidamos a OMS para 
participar dos nossos deba-
tes, trazendo informações 
reais do que está acon-
tecendo no mundo. Isso 
mostra o prestígio deste 
colegiado e a importância 
do papel que cumprimos 
auxiliando o Estado na 
resposta a esta pandemia”, 
enfatizou Caputo.
O chamado “apartheid da 
vacina”, que se evidenciou 
com a baixa oferta de doses 
para os países africanos 
em detrimento a “sobra” 

de vacinas em países mais 
ricos, também será discu-
tido na reunião. Este tem 
sido um dos motivos apon-
tados por pesquisadores 
para o aparecimento de 
novas variantes do coro-
navírus.
Segundo o deputado, não 
há condições para espe-
rar que os governos dos 
países africanos, na sua 
maioria, comprem vacinas 
pagando em dólar ou em 
euro. “Enquanto tivermos 
essa realidade no conti-

nente africano, o mundo 
continuará a proliferação 
também de variantes da 
Covid-19”.
Várias cidades brasileiras 
já anunciaram o cancela-
mento das festas de final 
de ano e do carnaval de 
2022 por precaução da 
circulação do vírus nas 
aglomerações nas datas 
comemorativas.

Assessoria

Vice-diretora da OMS falará sobre a variante Ômicron 
na frente parlamentar do coronavírus

Médica Mariângela Galvão vai participar da 22ª reunião do colegiado que está marcada para próxima terça-feira

Mariângela Galvão, vice-diretora 
das áreas de medicamentos e vaci-
nas da Organização Mundial da 
Saúde, participará novamente de 
reunião da Frente Parlamentar 
do Coronavírus 

A curitibana Mariângela 
Galvão é vice-diretora das áreas 
de medicamentos e vacinas da 
Organização Mundial da Saúde e 
já participou, por duas ocasiões, 
da reunião da Frente Parlamentar. 
“Essa variante surgiu na África 
do Sul e nós precisamos entender 
todo esse processo. Há um recru-
descimento (de casos de Covid) 
em vários países da Europa. Não é 
verdade que a situação, do ponto de 
vista mundial, está sobre controle”, 
disse Michele Caputo.
O aumento de casos da doença na 
Europa, segundo Michele Caputo, 
se estende ainda a vários estados 
americanos e há também medidas 
mais restritivas sendo implantadas 
em países como a Inglaterra, Áus-
tria e França. “Nós precisamos ter 
essas informações atualizadas de 
quem tem condição de nos dar todo 
esse panorama. É o que se espera 
da Organização Mundial da Saúde”.

VARIANTE 
ÔMICRON

[PANDEMIA]

Marcus Vinicius Schroeder
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4Cidades e

VITALIDADE ECONÔMICA
O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) des-

tacou a redução do desemprego no Paraná. A taxa 
ficou em 8% no trimestre encerrado em setembro, 
bem abaixo da média nacional, que foi de 12,6%. “A 
redução da taxa de desemprego reflete a vitalidade 
da economia do Paraná”, disse ao considerar ainda 
que o índice é igual ao do primeiro trimestre de 2020, 
no início da pandemia. Na avaliação de Romanelli, 
além da força e da diversidade econômica, a queda 
do desemprego no Paraná também acontece pela 
excelência do plano estadual de vacinação.

SALDO POSITIVO
Dos 399 municípios paranaenses, 264 apresen-

taram saldo positivo na geração de emprego, o equi-
valente a 66,2% do total de municípios do Estado. Os 
principais geradores de emprego no período foram 
Curitiba (3.645), Maringá (1.064), Londrina (959), Foz 
do Iguaçu (745), Cascavel (563), Toledo (482), Pinhais 
(409), São José dos Pinhais (404), Matelândia (341) e 
Guarapuava (328). Dentre os demais municípios, 17 
tiveram saldo zero e outros 118 apresentaram saldo 
negativo.

GERAÇÃO DE EMPREGO
O secretário estadual de Justiça, Família e 

Trabalho, Ney Leprevost, ressalta que os números 
demonstram um alinhamento exemplar entre o 
Governo do Estado e o setor privado para promover 
políticas de geração de emprego. “Nossa gestão está 
comprometida em gerar mais oportunidades. De um 
lado fomentamos a criação de novas vagas através de 
diferentes iniciativas. De outro, fazemos a ponte com a 
empresa através das agências do trabalhador. Assim, 
movimentamos a economia do nosso Estado”, afirmou.

PASSAPORTE SANITÁRIO
O deputado federal Luciano Ducci (PSB) apre-

sentou projeto de lei que obriga a comprovação da 
vacinação completa contra a Covid-19 para a entrada 
no Brasil. De acordo com o texto, a medida vale para 
brasileiros e estrangeiros vindos do exterior por 
fronteiras aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas. 
A proposta de Ducci sugere que a obrigatoriedade do 
passaporte sanitário seja mantida até que a Organi-
zação Mundial da Saúde declare o fim da emergência 
sanitária.

NOVA FERROESTE
Iniciou nesta quarta-feira (1º), a sondagem de 

mercado com empresas interessadas em conhecer um 
pouco mais sobre o projeto da Nova Ferroeste. Serão 
seis dias de reuniões virtuais com 20 empresas, entre 
as maiores operadoras de ferrovias do mundo, além 
de grandes fundos financiadores. O investimento 
na Nova Ferroeste é estimado em R$ 29,4 bilhões. O 
vencedor do leilão na Bolsa de Valores de São Paulo 
(B3), programado para o segundo trimestre de 2022, vai 
executar a obra e explorar o empreendimento por 70 
anos. A Nova Ferroeste deve se tornar o segundo maior 
corredor de grãos e contêineres do País, atendendo o 
transporte principalmente de soja e proteína animal.

Hemocentro de Jacarezinho bate 
recorde de doações de sangue

Ação realizada pela unidade contou com um 
número de doares e bolsas que superou as 

expectativas da equipe

O Hemepar de Jaca-
rezinho promoveu uma 
semana inteira em come-
moração ao Dia Nacional 
do Doador de Sangue, com 
diversas ações voltadas 
para aumentar o número 
de doadores.
O mês de novembro não 
foi escolhido por acaso, 
este é o período em que 
os estoque de sangue mais 
se encontram em falta em 
todo o Brasil. A Regional 
de Saúde de Jacarezinho 
juntamente com a equipe 
do Hemocentro, reforça-
ram as ações para que este 
ano não faltasse nenhuma 
bolsa de sangue para os 
pacientes da 19° Regional 
de Saúde de Jacarezinho 
que atende a região do 
Norte Pioneiro. 
Os esforços da equipe 
foram bem recompen-
sados, durante o mês de 

novembro o hemocentro 
bateu o recorde de bolsas 
e doares. Com um total 
de 464 bolsas de sangue e 
537 doadores. A equipe do 
Hemocentro comemora o 
resultado da ação. “ Nós 
estamos muito felizes com 
todo esse resultado e agora 
muito mais motivados. Ver 
nossas geladeiras cheias 
de bolsas para atender a 
população é nossa recom-
pensa. Não há alegria 
maior que ver doadores 
voluntários engajados 
em ajudar o próximo”, 
comenta Marcia Scarpe-
lini, Diretora da Hemepar.
O Diretor da 19° Regional 
de Saúde, Marcelo Nasci-
mento e Silva, ressaltou 
que o esforço da equipe de 
coleta foi extremamente 
admirável. “Quero para-
benizar todo o esforço da 
equipe que foram atrás 

dos doares, e fizeram 
essa grande mobilização 
neste período do ano que 
necessitamos ainda mais 
de doações, conseguindo 
bater o um número record 
para nossa regional”, enal-
tece o Diretor. 
Embora o Hemocentro 
tenha conseguido um 
número considerável 
de doadores no mês de 
novembro, é importante 
ressaltar precisa-se de 
doares regulares para 
manter o número de bolsas 
mensais. Lembrando que, 
mulheres podem doar três 
vezes no ano e homem 
quatro vezes no ano.  
Para doar, deve-se entrar 
em contato com o Hemo-
centro de Jacarezinho 
para conferir os requisitos 
para ser doador, ou tirar 
alguma dúvida através do 
número (43)3525-1396.

Da redação

Equipe comemorou recorde de doações, mas ressaltou que o banco 
de sangue precisa de doadores o ano inteiro

[CAMPANHA]
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[CORNÉLIO PROCÓPIO]

Amigos mexem em revólver e 
um deles leva tiro na barriga

Vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital. Já o outro 
envolvido na situação, não foi localizado pela polícia

Um homem foi parar 
no hospital vítima de dis-
paro de arma de fogo. A 
ocorrência foi registrada 
no município de Cornélio 
Procópio na noite desta 
terça-feira (30).
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, por 
volta das 23h45 a equipe 
foi acionada pela equipe 
do hospital para prestar 
atendimento devido a um 
paciente ter dado entrada 

na unidade vítima de 
disparo de arma de fogo. 
Diante do chamado, os 
policiais foram ao local 
para averiguar a situação. 
Em contato com a esposa 
da vítima, esta relatou aos 
policiais que seu marido 
estava em uma confra-
ternização da empresa 
quando deixou o local e foi 
para casa de um amigo. Na 
residência, os dois teriam 
manuseado um revólver 

quando houve um disparo 
acidental que atingiu o 
abdômen da vítima. Em 
seguida, os policiais con-
versaram com a esposa 
do homem que seria o 
responsável pelo revólver, 
a qual confirmou a versão, 
mas não soube informar o 
paradeiro do esposo. 
Frente aos fatos, foram 
tomadas as providências 
cabíveis ao caso.

Da Redação

Um acidente de trân-
sito registrado na tarde 
da segunda-feira (29) em 
Ibaiti deixou quatro pes-
soas feridas. 
De acordo com informa-
ções do portal de notícias 
NP Diário, a colisão envol-
veu um automóvel VW/
Gol e um caminhão. Os 
veículos trafegavam pela 
rodovia PR-272 quando, 
por volta das 16h30, o carro 
teria atingido a traseira 

do caminhão VW/6.90 e, 
em seguida, tombou as 
margens da rodovia. 
No veículo seguiam três 
pessoas sendo que todas 
ficaram feridas. Já o 
condutor do caminhão 
também teve ferimentos 
leves. 
As equipes de socorro e da 
Polícia Rodoviária Esta-
dual estiveram no local 
prestando atendimento a 
ocorrência.

Colisão entre carro e 
caminhão deixa quatro 

feridos em Ibaiti
Situação foi registrada na tarde 

da segunda-feira na PR-272 
trecho que liga o município a 

Congonhinhas

Da Redação

[ACIDENTE]

Preso por bater na esposa, agressor é solto 
e tenta agredir a vítima novamente

Uma mulher procu-
rou a equipe da Polícia 
Militar para denunciar o 
próprio pai por agressão. 
A ocorrência foi registrada 
na noite desta terça-feira 
(30) em Bandeirantes. 
Segundo informações da 
PM, a equipe foi acionada 
por volta das 22h00 para 
prestar atendimento a uma 
ocorrência de violência 
doméstica registrada em 

uma residência situada no 
Conjunto Habitar Brasil. 
Diante do chamado, os poli-
ciais foram ao endereço 
informado para averiguar 
a situação. 
No local, em contato com 
a solicitante, esta passou a 
relatar que seu pai estava 
preso por agredir a sua 
mãe, porém, assim que 
foi solto, o homem foi até 
a residência da família 

onde, mais uma vez, tentou 
agredir a vítima. 
Frente aos fatos, os poli-
ciais realizaram diligên-
cias em busca do suspeito 
que, até o fechamento desta 
edição, não havia sido 
encontrado. As vítimas 
foram orientadas quanto 
aos procedimentos cabí-
veis ao caso.

Da Redação
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ARAPOTI

JUNDIAÍ DO SUL PINHALÃO

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 EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS - ME 
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, INCLUSIVE 
MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL – MEI

Edital de Pregão Eletrônico nº 82/2021
Processo nº 162/2021
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para 
prestação de serviço jornalístico com publicação local e regional 
(imprensa escrita) para divulgação de atos oficiais.
Recebimento das Propostas: A partir das 08h00min do dia 
03/12/2021, até às 08h30mim do dia 15/12/2021.
Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08h30min até às 
09h00min, do dia 15/12/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 09h00min do dia 
15/12/2021.
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).
Valor Máximo: R$ 34.939,98 (trinta e quatro mil novecentos e 
trinta e nove reais e noventa e oito centavos).
Edital e Informações: O Edital completo poderá ser retirado 
na Divisão de Licitação e Compras, sito a Rua Ondina Bueno 
Siqueira, nº 180, bairro Centro Cívico, Cidade de Arapoti, Es-
tado do Paraná, CEP 84.990-000, no horário das 08h00min 
às 11h30min e das 13h00min às 17h30min, de segunda a 
sexta-feira, ou, encontra-se disponibilizado através do site: 
www.arapoti.pr.gov.br, ou ainda, poderá solicitar através do 
endereço eletrônico, e-mail: licitacao@arapoti.pr.gov.
Data Edital: 01/12/2021.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital de Pregão Eletrônico nº 81/2021.
Processo nº 180/2021.
Objeto: Formação de Registro de Preços para futuras e even-
tuais aquisições de óleos lubrificantes.
Local: www.bllcompras.org.br
Recebimento das Propostas: A partir 08hrs00min. do dia 
03/12/2021 até às 17hrs30min. do dia 19/12/2021.
Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08hrs00min. até 
às 08hrs30 min. do dia 20/12/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: 09hrs00min. do dia 
20/12/2021.
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).
Informações e Retirada do Edital: Maiores informações poderão 
ser obtidas na Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 180 - Centro 
Cívico, Arapoti, Paraná, telefones: (43) 3512-3000/3001, no ho-
rário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h30min 
/ site: www.arapoti.pr.gov.br / email: licitacao@arapoti.pr.gov.
Data Edital: 01/12/2021.
Luciano Aguiar Rocha
Pregoeiro

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

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Ata de Contrato n° 328/2021. 
Pregão Eletrônico n° 69/2021. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti. 
Contratada: Project Projetos, Execução e Manutenção Ltda. 
Itens Registrados: 

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unitário  
Máximo 

Valor Total 
Máximo  

01 

Serviços: Fornecimento de mão de obra e 
equipamentos para execução de serviços de 
Recomposição de Pavimento (Tapa Buraco) em 
diversas ruas do Município de Arapoti. Inclusive o 
fornecimento e aplicação de Emulsão de RR-1C para 
pintura de ligação. 
Procedimento da execução do serviço: Limpeza do 
local, fresagem e requadramento, pintura com emulsão 
RR-1C, aplicação do CBUQ e compactação do material. 
Equipamentos: Minicarregadeira com Fresadora de 
Asfalto, Rolo Compactador de Pequeno Porte, 
Caminhão Espargidor, Ferramentas Manuais para 
aplicação dos materiais. 
Sinalização: Placas de sinalização de obras 

Ton. 1.000,00 R$ 350,60 R$ 350.600,00  

 
Validade da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses. 
Data da assinatura: 29/07/2021. 

 
 

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

EXTRATO 
EDITAL DE HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 
Edital de Pregão Eletrônico nº 69/2021. 
Processo nº 159/2021. 
A Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto n° 
6.122/2021, comunica aos interessados no objeto da licitação supra 
referenciada, que após a análise e verificação da documentação de 
habilitação, decidiu habilitar a seguinte empresa licitante: 

Nº Empresa CNPJ 
01 Project Projetos, Execução e Manutenção 

Ltda 
12.437.697/0001-
41 

 
Ainda, a Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto n° 
5.582/2021, comunica aos interessados no objeto da licitação supra 
referenciada, a presente classificação: 
 

Classificação Empresa Valor R$ 
1º Project Projetos, Execução e 

Manutenção Ltda 
350.600,00 

 

Comunica, outrossim, que, após aberto o prazo de interposição recursal, 
o(s) representante(s) da(s) proponente(s) participante(s) do certame não 
manifestaram intenção de recurso. 

Arapoti, em 30 de novembro de 2021. 
Luciano Aguiar Rocha 

Pregoeiro 
 

 

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

EXTRATO 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 
Edital de Pregão Eletrônico nº 69/2021. 
 

Objeto: de Registro de Preços para Contratação de mão de obra e 
equipamentos para execução de serviços de recomposição de 
pavimento (tapa buraco). 
Despacho do Prefeito Municipal 
 

De 30/11/2021. 
 

Homologando o procedimento licitatório realizado na modalidade 
em supramencionada. 
 
Despacho do Pregoeiro 

De 30/11/2021. 
 

Adjudicando o procedimento licitatório realizado na modalidade 
supramencionada, à empresa: 
 

Empresa Valor R$ 
Project Projetos, Execução e Manutenção  350.600,00 

 

Irani José Barros 
Prefeito Municipal 

Luciano Aguiar Rocha 
Pregoeiro 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL  
Estado do Paraná 

AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
019/2021 

O Município de Jundiaí do Sul, Estado Paraná, torna público que fará realizar as 
10h00, do dia 17 de dezembro de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de 
Jundiaí do Sul, na Praça Pio X, nº. 260, licitação na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo menor preço por lote, a preços fixo e sem reajuste, 
objetivando a Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de 
mobiliários para o CMEI Nice Braga e Escola Municipal Professora Vilma 
Vieira Pereira Marques E.F. e EJA, atendendo à solicitação realizada pelo 
Departamento da Municipal de Educação. As despesas oriundas da presente 
aquisição correrão à conta dos recursos financeiros proveniente do Orçamento 
do Município, conforme Lei Orçamentária nº. 616/2020 de 15/10/2020 
publicada no dia 16/10/2020 e se necessários recursos oriundos do Governo 
Federal e do Governo Estadual, que será regida pela Lei federal n.º 10.520, de 
17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 007/2006, de 09/05/2006, aplicando-
se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal n.º 8.666, 
de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie. A documentação completa deste Edital 
poderá ser retirada no município, na Divisão de Compras e Licitação, sito a na 
Preça Pio X, nº. 260, Centro, Jundiaí do Sul – PR, em horário de expediente da 
Prefeitura, sendo das 08h às 12h e das 13h às 17h, ou solicitada por intermédio 
de E-mail: pmjundiaicompras@yahoo.com.br, via Fone/fax: (43) 3626-1490, 
encontrando-se disponível também no sítio oficial do município: 
http://www.jundiaidosul.pr.gov.br. A empresa interessada a participação na 
licitação deverá apresentar o recibo de entrega/retirada do edital, que poderá ser 
remetido à Comissão Permanente de Licitações por meio de fax ou por E-mail 
no número e endereço eletrônico supracitados, para eventuais informações aos 
interessados. Para o recebimento dos envelopes: “DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO, PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO PARA O 
CREDENCIAMENTO”, fica determinado até o dia 17 de dezembro de 2021, 
das 08h00 às 09h00, os quais deverão ser entregues na seção de protocolo desta 
Prefeitura Municipal, iniciando-se o julgamento às 10h00 do mesmo dia. 

Jundiaí do Sul - PR, 01 de dezembro de 2021. 
Walderlei Leme Fernandes 

Pregoeiro 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL  
Estado do Paraná 

AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
019/2021 

O Município de Jundiaí do Sul, Estado Paraná, torna público que fará realizar as 
10h00, do dia 17 de dezembro de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de 
Jundiaí do Sul, na Praça Pio X, nº. 260, licitação na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo menor preço por lote, a preços fixo e sem reajuste, 
objetivando a Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de 
mobiliários para o CMEI Nice Braga e Escola Municipal Professora Vilma 
Vieira Pereira Marques E.F. e EJA, atendendo à solicitação realizada pelo 
Departamento da Municipal de Educação. As despesas oriundas da presente 
aquisição correrão à conta dos recursos financeiros proveniente do Orçamento 
do Município, conforme Lei Orçamentária nº. 616/2020 de 15/10/2020 
publicada no dia 16/10/2020 e se necessários recursos oriundos do Governo 
Federal e do Governo Estadual, que será regida pela Lei federal n.º 10.520, de 
17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 007/2006, de 09/05/2006, aplicando-
se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal n.º 8.666, 
de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie. A documentação completa deste Edital 
poderá ser retirada no município, na Divisão de Compras e Licitação, sito a na 
Preça Pio X, nº. 260, Centro, Jundiaí do Sul – PR, em horário de expediente da 
Prefeitura, sendo das 08h às 12h e das 13h às 17h, ou solicitada por intermédio 
de E-mail: pmjundiaicompras@yahoo.com.br, via Fone/fax: (43) 3626-1490, 
encontrando-se disponível também no sítio oficial do município: 
http://www.jundiaidosul.pr.gov.br. A empresa interessada a participação na 
licitação deverá apresentar o recibo de entrega/retirada do edital, que poderá ser 
remetido à Comissão Permanente de Licitações por meio de fax ou por E-mail 
no número e endereço eletrônico supracitados, para eventuais informações aos 
interessados. Para o recebimento dos envelopes: “DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO, PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO PARA O 
CREDENCIAMENTO”, fica determinado até o dia 17 de dezembro de 2021, 
das 08h00 às 09h00, os quais deverão ser entregues na seção de protocolo desta 
Prefeitura Municipal, iniciando-se o julgamento às 10h00 do mesmo dia. 

Jundiaí do Sul - PR, 01 de dezembro de 2021. 
Walderlei Leme Fernandes 

Pregoeiro 

Edital n0 109/2021 - Pregão Eletrônico. A Comissão 
de Pregão, da Prefeitura Municipal de Pinhalão, no 
exercício das atribuições que lhe confere a Portaria 
nº 175/2021, de 15/07/2021, torna público, para co-
nhecimento dos interessados que receberá até às 
08:00:00 horas do dia 21/12/2021, propostas para: 
Contratação de empresa para prestação de serviços 
médicos na especialidade de ginecologia e obste-
trícia para atendimento no município de Pinhalão/
PR. Critério de Julgamento – Menor preço por item. 
O recebimento será exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br. Os 
interessados poderão obter maiores informações 
e retirar o edital completo pelos sites: www.gov.br/
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EDITAL N0 110/2021  - PREGÃO ELETRÔNICO – 
REGISTRO DE PREÇO 
A Comissão de Pregão, da Prefeitura Municipal de 
Pinhalão, no exercício das atribuições que lhe con-
fere 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 21/12/2021, 
propostas para: Objeto da Licitação: Aquisição de 
medicamentos injetáveis indisponíveis no posto de 
saúde municipal, destinados à Secretaria Municipal 
de Saúde. (A vigência do registro de preços será de 
12 (doze) meses). Critério de Julgamento – Menor 
Preço POR ITEM. O recebimento será exclusivamente 
por meio de sistema eletrônico: www.bll.org.br. Os 
interessados poderão obter maiores informações e 
retirar o edital completo pelos sites: http://www.bll.org.
br, 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, 01 de dezem-
bro de 2021. Mayara Almendanha Mota - Pregoeira

PINHALÃO

compras/pt-br, https://e-gov.betha.com.br/transpa-
rencia, através do e-mail licitacaophl03@gmail.com 
e no setor de licitações, localizado na Rua Geraldo 
Vieira, 410, Centro, Pinhalão-PR, no horário das 08:30 
às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.  Pinhalão, 01 
de dezembro de 2021. Raíssa Pimentel Vilas Boas 
- Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2021

Prefeitura Municipal de Salto do Itararé, Estado do 
Paraná, localizado na Rua Eduardo Bertoni Junior, 
471, centro, Salto do Itararé-PR, torna publica para 
conhecimento dos interessados que, o PREGÃO 
PRESENCIAL N° 58/2021, tipo MENOR PREÇO, 
que trata de REGISTRO DE PREÇO PARA LOCA-
ÇÃO DE BRINQUEDOS PARA EVENTOS COME-
MORATIVOS, conforme especificado no anexo I do 
edital. O credenciamento dos interessados será no 
dia 14/12/2021, 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 14/12/2021, 
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.
Salto do Itararé/PR, 01 de dezembro de 2021.

PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e atos precedentes, 
face aos autos do presente Processo Licitatório, refe-
rente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2021, a que 
trata de REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO 
DE PRANCHAS DE EUCALIPTO DESTINADAS AOS 
SETOR RODOVIÁRIO MUNICIPAL, HOMOLOGO o 
procedimento licitatório, com fundamento no Inciso 
VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93. 
Salto do Itararé/PR, 01 de dezembro de 2021.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e atos precedentes, 
face aos autos do presente Processo Licitatório, refe-
rente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2021, a que 
trata de REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO 

WENCESLAU BRAZ

SALTO DO ITARARÉ

SALTO DO ITARARÉ

DE TOLDO DESTINADO À SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAÚDE, HOMOLOGO o procedimento 
licitatório, com fundamento no Inciso VI, do art. 43, 
da Lei nº 8.666/93. 
Salto do Itararé/PR, 01 de dezembro de 2021.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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AVISO DE LICITAÇÃO 
 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021 (PMWB) 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 140/2021 

 
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 
especializada em serviços de engenharia para elaboração de projetos executivos para implantação 
de infraestrutura urbana e parque linear pela Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, 
conforme descrição no Edital de Tomada de Preços nº 010/2021 (PMWB) e seus anexos. 
 

A pasta técnica, com o inteiro teor do Edital, poderá ser examinada no endereço 
supramencionado a partir do dia 03 de dezembro de 2021 no horário comercial, ou acessar através do site 
do município, www.wenceslaubraz.pr.gov.br. 
 
 

Wenceslau Braz-PR, 1° de dezemrbo de 2021. 
 
 
 

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

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021 (PMWB) 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 140/2021 

 
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 
especializada em serviços de engenharia para elaboração de projetos executivos para implantação 
de infraestrutura urbana e parque linear pela Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, 
conforme descrição no Edital de Tomada de Preços nº 010/2021 (PMWB) e seus anexos. 
 

A pasta técnica, com o inteiro teor do Edital, poderá ser examinada no endereço 
supramencionado a partir do dia 03 de dezembro de 2021 no horário comercial, ou acessar através do site 
do município, www.wenceslaubraz.pr.gov.br. 
 
 

Wenceslau Braz-PR, 1° de dezemrbo de 2021. 
 
 
 

Mateus Moreton 
Presidente Substituto da Comissão Permanente de Licitação 
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O Depen (Departa-
mento Penitenciário do 
Paraná ), responsável pela 
Cadeia Pública de Wences-
lau Braz desde janeiro de 
2021, com o Gestor Policial 
Penal, Daniel Hartmann, 
realizou na semana pas-
sada um encontro para 
apresentar as autoridades 
da região um balanço sobre 
as ações realizadas na 
carceragem brazense. Na 
ocasião, foi apresentado as 
autoridades presentes todo 
o trabalho desenvolvido 
durante o ano de 2021 desde 
a transição da cadeira para 
os cuidados da DEPEN/
PR. Além de uma série de 
agradecimentos para todos 
os colaboradores dos pro-
jetos realizados. No ano de 
2021, a CPWEBR realizou 
uma serie de melhorias 
para a instituição. Dentre 
elas, atendimento médico 
aos detentos, principal-
mente durante o surto da 
Covid-19, com o apoio da 
Secretaria Municipal de 
Saúde que liberou a Dra. 
Francieli para realizar os 

atendimentos, Aquisição 
de materiais necessários 
para a unidade, com o apoio 
do Conselho da Comuni-
dade de Wenceslau Braz, 
através da autorização 
da Dra. Moema Santana 
Silva (Juíza da comarca de 
Wenceslau Braz), que pron-
tamente atendeu aos pedi-
dos, Instalação do sistema 
de CFTV com câmeras 
de alta tecnologia siando 
aumentar a segurança 
de todo local, sendo esses 
uma doação realizada pelo 
Conselho da Comunidade 
de Siqueira Campos, atra-
vés do Dr. Gustavo Daniel 
Marchini. Além dessas 
ações, foi realizado no mês 
de novembro um encontro 
voltado para comemora-
ção Novembro Azul, onde 
foram realizadas ações 
relacionadas ao mês de pre-
venção à saúde do homem. 
A comemoração contou 
com uma palestra especial 
do Dr. Neto sobre Câncer 
de próstata, cuidados com 
a saúde, avaliações e sin-
tomas da doença. Foram 

realizados também exames 
de Sífilis, HIV, Hepatite B e 
C, em todos os custodiados 
recolhidos na CPWEBR.  
Para o ano de 2022, a equipe 
já planeja novas ações. 
Como parceria com empre-
sas privadas para utiliza-
ção de mão de obra através 
dos custodiados, parceria 
com a Prefeitura Munici-
pal, através também da mão 
de obra dos presos para 
trabalhos de conservação 
e limpeza de prédios públi-
cos do município. Além 
de projetos de remição de 
pena através de cursos pro-
fissionalizantes e estudo. 
“Este ano foi muito difícil, 
mas Graças a Deus conse-
guimos bons resultados e 
atingimos vários objetivos. 
Temos vários projetos para 
2022 principalmente para 
no tocante de um trabalho 
mais humanizado com os 
custodiados e contribuir 
na ressocialização dessas 
pessoas que em algum 
momento de suas vidas 
cometeram algum erro”, 
comenta o Gestor da Cadeia 

Pública de Wenceslau Braz, 
Daniel Hartmann. 
Para os dias 02 e 03 de 
dezembro, está agendado 
atendimento jurídico gra-
tuito a todos os detentos, em 
parceria com o Tribunal de 
Justiça do Paraná – TJPR 
e o DEPPEN/PR, através 
dos assessores da Juíza 
da comarca de Wenceslau 
Braz, Dra. Moema Santana 
Silva e do Dr. Fernando 
Henrique Silveira Botoni, 
Juiz substituto da comarca 
de Wenceslau Braz.
Com a gestão da carcera-
gem repassada do Depen, 
a cadeia de Wenceslau 
Braz passou também a 
receber detentos de outras 
carceragens, como no caso 
dos presos que ficavam 
na delegacia da Siqueira 
Campos. Além disso, a 
mudança “desafogou” as 
obrigações dos policiais 
civis que cuidam da dele-
gacia, fazendo com que 
estes tenham mais tempo 
disponível para realizar 
investigações e suas ativi-
dades de campo.

Depen Wenceslau Braz promove encontro com 
balanço das ações desenvolvidas neste ano

Evento promovido na carceragem brazense contou com diversas autoridades do município e da região
Da redação

[AVALIAÇÃO]

Este ano foi 
muito difícil, mas 
Graças a Deus 
conseguimos 
bons resultados e 
atingimos vários 
objetivos. Temos 
vários projetos 
para 2022 
principalmente 
para no tocante de 
um trabalho mais 
humanizado com 
os custodiados 
e contribuir na 
ressocialização 
dessas pessoas 
que em algum 
momento de suas 
vidas cometeram 
algum erro

Durante o encontro, 
também foram 
apresentadas ações do 
planejamento para o 
ano de 2022


