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Cidades e
Alunos de Jaguariaíva participam do projeto Justiça e 

Cidadania Também se Aprendem na Escola

[EDUCAÇÃO]

Ação conta com a parceria da Juíza de Direito da Vara da Infância e da Juventude, Dra. 
Ana Cláudia de Lima Cruvinel, responsável pelo projeto

Colocado em prática 
no 1º semestre deste ano, 
o projeto Justiça e Cidada-
nia Também se Aprendem 
na Escola envolveu 306 
alunos dos 5º anos de oito 
escolas municipais urba-
nas. Informações sobre 
justiça, cidadania, serviços 
oferecidos foram disponibi-
lizados através de cartilhas 
em forma de histórias em 
quadrinhos. A parceria é 
da Juíza de Direito da Vara 

da Infância e da Juventude, 
Dra. Ana Cláudia de Lima 
Cruvinel, responsável pelo 
projeto, em parceria com a 
Administração Municipal.
A diretora de Educação, 
Andreia Valentim, explica 
que o projeto foi atrelado 
com os conteúdos previstos 
nas Diretrizes e Objetivos 
de Aprendizagem do muni-
cípio e as cartilhas traba-
lhados em salas de aula. 
A secretária de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer, 
Erla de Mello citou que 
esse é mais um importante 
e bem sucedido projeto 
envolvendo os alunos da 
rede municipal, com des-
taque à educação de quali-
dade em prática desde 2009.
A juíza Ana Claudia falou 
da importância do projeto e 
divulgação de informações 
a respeito de ações referen-
tes à Justiça e Cidadania, 
salientando a qualidade 

da educação oferecida no 
município. Ao se dirigir 
aos presentes, a prefeita 
Alcione Lemos reafirmou 
que as crianças são prio-
ridade em sua gestão, tra-
balhando sempre de forma 
a garantir seus direitos e 
oferecer o que há de melhor 
a cada um. “Parcerias como 
essa, vêm a somar esforços 
na formação de nossos 
pequenos cidadãos”.
Dos 306 participantes, 15 

foram classificados a partir 
das melhores redações 
e receberam medalhas 
enviadas pelo Tribunal de 
Justiça do Paraná e livros. 
Os cinco melhores traba-
lhos receberam prêmios 
adicionais e o 1º lugar ficou 
com a aluna Samyra Santos 
Gorayer Jardua, da Escola 
Dalva de Azevedo Delgado.

Da Assessoria
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Política e

Tribunal de Contas aprova contas de 
2020 do Governo Ratinho Jr

Aprovação segue recomendação do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná 
(MPC-PR), que também validou a gestão financeira do Poder Executivo

[APROVADAS]

As contas relativas 
ao exercício de 2020 do 
Governo do Estado foram 
aprovadas por unanimi-
dade pelos conselheiros 
do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná (TCE-
PR). O parecer prévio foi 
emitido nesta quarta-feira 
(1º) durante sessão extraor-
dinária do Tribunal Pleno 
do órgão. A aprovação segue 
recomendação do Ministé-
rio Público de Contas do 
Estado do Paraná (MPC-
PR), que também validou a 
gestão financeira do Poder 
Executivo.
Agora, a decisão será enca-
minhada à Assembleia 
Legislativa do Estado do 
Paraná (Alep), responsá-
vel pelo julgamento das 
contas do governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior – a sessão que vai 

analisar os números ainda 
não tem data marcada. 
“Não consigo me lembrar 
de uma outra conta que 
tenha tido a manifestação 
honrosamente favorável 
por parte do Ministério 
Público”, destacou o con-
selheiro Durval Amaral, 
responsável pela relatoria 
das contas do Governo 
do Estado referentes ao 
período entre 1º de janeiro 
e 31 de dezembro de 2020.
A aprovação por unani-
midade é consequência 
de um intenso trabalho 
interno que busca a trans-
parência dentro do Poder 
Executivo, atendendo a 
uma diretriz do governador 
Ratinho Junior. Também 
representa uma conquista 
no ano da pandemia da 
Covid-19. A Secretaria de 
Estado da Fazenda (Sefa) 

colaborou diretamente 
com o parecer técnico 
apresentado ao Tribunal 
de Contas como forma de 
ajudar a melhorar a qua-
lidade das informações na 
prestação de contas.
As medidas adotadas no 
início do exercício 2020 
alcançaram bons resul-
tados porque a Diretoria 
de Contabilidade Geral 
do Estado ajudou a dire-
cionar as ações e discipli-
nar os procedimentos. As 
ações orquestradas pelas 
Diretorias de Orçamento 
e do Tesouro Estadual, 
além da Controladoria-
-Geral do Estado, atende-
ram a demanda da gestão 
das contas públicas, mas 
também a máxima transpa-
rência a todos os processos.
Segundo informações da 
Coordenadoria de Gestão 

Estadual do TCE-PR, o 
trabalho por parte do Poder 
Executivo obteve melhora 
progressiva, “o que mostra 
que a administração esta-
dual tem se preocupado em 
atender o que é requerido 
pelo órgão de controle”.
“A contabilidade do Estado 
busca cumprir com todos 
os seus compromissos em 
manter a transparência de 
toda a execução orçamen-
tária, contábil e fiscal do 
Estado”, esclareceu o secre-
tário de Estado da Fazenda, 
Renê Garcia Junior.
Entre as medidas avaliadas 
positivamente pelos órgãos 
de controle está a Ação 
Orçamentária específica 
na Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa), que agrupou 
as despesas com o enfren-
tamento da pandemia da 
Covid-19. Além disso, na 

mesma linha, foram cria-
das, por orientação da 
Contabilidade Geral, fontes 
específicas de recurso para 
identificar o auxílio emer-
gencial recebido da União 
para o combate ao corona-
vírus.
Foram realizadas ainda 
diligências junto a todos 
os órgãos do Estado para a 
adoção de medidas voltadas 
à garantia da sustentabili-
dade das finanças estaduais 
diante das consequências 
econômicas decorrentes do 
agravamento e evolução da 
pandemia. Com ajustes da 
Disponibilidade por Desti-
nação de Recurso (DDR), 
o Estado tem buscado 
a devida confiabilidade 
no rastreio das fontes de 
recursos, dentro dos limi-
tes legais.

O Estado adotou ainda 
ações como a não liberação 
do sistema para ajustes após 
o fechamento mensal, não 
reabertura de exercícios 
passados para ajustes por 
qualquer unidade contábil e 
atendimento fiel aos prazos 
estabelecidos pelo Decreto 
nº 2.575, de 30 de agosto de 
2019.
Houve ainda o envio do 
projeto de lei pelo Executivo 
Estadual que posterior-
mente foi convertido na Lei 
Complementar n.º 231, de 17 
de dezembro de 2020 (Lei de 
Qualidade e Responsabili-
dade Fiscal – LQRF) que ins-
tituiu o Sistema Integrado 
de Contabilidade do Estado 
do Paraná, tendo sido marco 
do fortalecimento da Conta-
bilidade Pública do Paraná.

OUTRAS 
MEDIDAS

AEN
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4Cidades e
REFORÇO NA FRONTEIRA

A Força Nacional vai reforçar a fiscalização das regiões 
de fronteira com o Paraguai e a Argentina.  A operação 
ficará concentrada nos municípios de Guaíra, Icaraíma, 
Alto Paraíso e Foz do Iguaçu, todos na Região Oeste, com 
prazo inicial de 90 dias de duração, até 5 de março. Nesta 
sexta-feira (03) o grupo de 80 policiais segue para Foz do 
Iguaçu, dando início aos trabalhos de campo no sábado 
(04). “Será um apoio muito importante para a região de 
fronteira. Com integração e inteligência, vamos ampliar a 
vigilância para combater o crime organizado e garantir paz 
à sociedade paranaense”, afirmou Guto Silva.

CONTAS APROVADAS
As contas relativas ao exercício de 2020 do Governo do 

Estado foram aprovadas por unanimidade pelos conselhei-
ros do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). 
A aprovação segue recomendação do Ministério Público de 
Contas do Estado do Paraná (MPC-PR), que também validou 
a gestão financeira do Poder Executivo. “Não consigo me 
lembrar de uma outra conta que tenha tido a manifestação 
honrosamente favorável por parte do Ministério Público”, 
destacou o conselheiro Durval Amaral, responsável pela 
relatoria das contas do Governo do Estado referentes ao 
período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2020.

ENCONTRO DE COOPERATIVAS
Está marcado para esta sexta-feira, 3, o Encontro 

Estadual de Cooperativistas Paranaenses organizado pelo 
Sistema Ocepar.  O evento ocorrerá de forma on-line, das 9h 
às 11h, e também vai comemorar os 50 anos da Ocepar e os 
60 anos do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul (BRDE).  A programação poderá ser acompanhada ao 
vivo pela TV Paraná Cooperativo, canal do BRDE no Youtube 
e pela TV Paraná Turismo, do governo do Estado. Estão 
confirmadas as presenças do governador Ratinho Junior, 
do vice-governador, Darci Piana, entre outros.

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assem-

bleia Legislativa do Paraná aprovou o projeto de lei 713/2021, 
de autoria do Poder Executivo, que possibilita o parcela-
mento, com a redução de multas e juros, de débitos relativos 
ao ICM e ICMS e de créditos não tributários inscritos em 
dívida ativa pela Secretaria de Estado da Fazenda. Segundo 
o Governo estadual, o objetivo é viabilizar a recuperação 
de empresas prejudicadas pela pandemia da Covid-19. Em 
médio prazo, o programa quer manter os níveis de arreca-
dação do Estado. De acordo com oexecutivo, a proposição 
é necessária para implementar na legislação tributária a 
dispensa da multa punitiva. A matéria tramita em regime 
de urgência.

PREVISÃO FINANCEIRA
A Comissão de Orçamento da Alep aprovou o projeto 

de lei que trata da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o 
exercício financeiro de 2022. A proposta, que prevê um orça-
mento de R$ 54,6 bilhões para o próximo ano, foi aprovada na 
forma de um substitutivo geral, emitido durante o parecer 
do relator, deputado Tiago Amaral (PSB). O orçamento 
prevê o pagamento de promoções e progressões de todas as 
carreiras do Estado, em um montante de R$ 573 milhões. 
Além disso, há a previsão de R$ 300 milhões para efetuar 
contratações de novos servidores por meio de concursos 
para Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, profissionais 
do Instituto de Água e Terra (IAT) e da ADAPAR, além de 
professores da Educação Básica.

Siqueira Campos promove 
concurso de Natal com o tema 

“Brilha Sequeira Campos”

[FIM DE ANO]

Praça Central será o centro de toda 
programação do Natalina

O município  de 
Siqueira Campos já come-
çou os preparativos nata-
linos. Esse ano a cidade 
contará com corais, apre-
sentações de dança, mostra 
de presépios, decorações 
nos prédios públicos e 
muito mais. 
O grande atrativo será a 
Praça Central que estará 
inteira decorada com 
diversos adereços nata-
linos. A praça sediará a 
premiação do concurso 
“Brilha Siqueira Campos”, 
promovido pela Prefeitura 

Municipal, junto da ACISC 
e o Rotary Club.
Na categoria Residencial 
o prêmio do 1° lugar será 
de R$ 1.000 e o 2° lugar 
de R$ 500. Já a categoria 
Comercial, o prêmio do 1° 
lugar será também de R$ 
1.000 e o 2° lugar ganhará 
um ano de mensalidade 
paga ACISC.
Quanto aos critérios de 
avaliação do concurso, 
serão feitos pela comissão 
do Rotary Club, para resi-
dências, e dos Comércios 
será feita por comissão da 

ACISC.
O objetivo deste concurso 
é a maior participação 
da população nos atrati-
vos natalinos deixando a 
cidade ainda mais bonita 
nesta época festiva. E dessa 
vez está ainda mais fácil 
de participar, basta enfei-
tar sua casa ou comercio, 
além de alegrar a cidade 
você ainda concorre aos 
prêmios.
A comissão avaliadora irá 
percorrer toda cidade a 
partir do meio de dezem-
bro.

Da Redação
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[INVESTIGAÇÃO]

Corpo encontrado em Paranaguá é 
de jovem de Wenceslau Braz

De acordo com a Polícia Civil, rapaz foi alvejado 
com ao menos três tiros. Identificação foi feita 

através das impressões digitais da vítima

O IML (Instituto 
Médico Legal) de Parana-
guá identificou um corpo 
encontrado na madrugada 
da quarta-feira (01) como 
sendo de um jovem do 
município de Wenceslau 
Braz. 
De acordo com informa-
ções da Polícia, o cadáver 
foi localizado na Avenida 
do Canal, no Balneário 
Albatroz em Matinhos, 
Litoral do estado. Após 
moradores da região ouvi-
rem disparos de arma de 
fogo, acionaram a equipe 
da Polícia Militar que 
esteve no local e, em um 
primeiro momento, nada 
foi constatado. Porém, 
na sequência das diligên-
cias, os agentes acabaram 
encontrando o corpo do 
jovem. 
Assim que foi localizado, 

não foi encontrado em 
posse da vítima nenhum 
documento de identifica-
ção, apenas uma tatuagem 
no antebraço esquerdo do 
rapaz. Ainda no bolso da 
bermuda do jovem, teriam 
sido encontradas porções 
de drogas e dinheiro.
A equipe de peritos da 
Polícia Civil foi acionada e 
esteve no local onde foram 
recolhidas impressões 
digitais, sendo possível 
identificar a vítima como 
Pablo Henrique Roldão 
da Silva de 19 anos. Ele 
teria sido alvejado com ao 
menos três tiros, conforme 
análise preliminar da perí-
cia. Com a identificação, 
os familiares da vítima 
foram informados sobre a 
situação. 
Pablo era natural do muni-
cípio de Wenceslau Braz 

e tinha parentes também 
no município de Siqueira 
Campos. A morte do rapaz 
causou comoção entre 
amigos e familiares que 
lamentaram a situação 
através das redes sociais. 
De acordo com a funerária 
UniWences, o corpo foi 
transladado de Parana-
guá para Wenceslau Braz 
onde está sendo velado 
na Capela Mortuária. O 
horário do enterro ainda 
não foi divulgado. 
A violência na região 
litorânea tem assustado 
moradores e turistas. De 
acordo com informações 
da polícia, Pablo é a 29ª 
vítima de homicídio em 
Matinhos só neste ano. 
O caso de Pablo deve ser 
investigado. 

Da Redação

Um pedido de socorro 
escrito em um bilhete por 
uma menina de apenas 
12 anos de idade chocou 
e revoltou moradores de 
Santo Antônio da Platina e 
região. Isso porque a menor 
vinha sendo estuprada pelo 
padastro. 
De acordo com informações 
apuradas pelo G1 Notícias, 
um homem de 36 anos foi 
preso na terça-feira (30) 
suspeito de abusar de sua 
enteada. Os policiais che-
garam até o indivíduo após 
um bilhete com o pedido 
de socorro ser encontrado. 
A menor estuda em uma 
escola situada no municí-

pio de Santo Antônio da 
Platina onde um bilhete 
foi encontrado em frente 
ao banheiro feminino 
com a seguinte frase “Eu 
sou abusada e estuprada. 
Socorro, ajuda”. O pedido 
desesperado não tinha 
identificação, mas diante 
da gravidade do caso os 
funcionários da escola 
conseguiram identificar 
quem seria a vítima e 
encaminharam o caso para 
Polícia Civil. 
Durante a apuração do 
caso, a menor passou por 
exames no IML (Instituto 
Médico Legal) de Jacare-
zinho os quais confirma-

ram indícios de violência 
sexual. Ainda segundo 
os relatos da menina, ela 
vinha sendo abusada e 
estuprada desde os sete 
anos de idade sempre que 
a mãe saía para trabalhar 
e ela ficava sozinha com o 
suspeito. 
Ainda de acordo com a 
Polícia Civil, a Justiça 
havia determinado que o 
suspeito se afastasse da 
residência e da vítima, mas 
ele descumpriu a ordem e, 
devido a isso, o delegado 
responsável pelas inves-
tigações pediu a prisão 
preventiva do indivíduo a 
qual foi decretada pelo judi-

ciário. Com isso, a defesa 
foi informada e o suspeito 
se apresentou espontanea-

mente. Ele nega o crime. 
O caso segue sendo inves-
tigado. 

Menina escreve em bilhete que estava sendo estuprada pelo padrasto

Giovani Zanardi/RPC

Da Redação
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BANCO 37

PB
SETPOINT

DECORAROC
RUMTABELA
RADECEP

SARAUPORTA
DIRETOAÇ
AALOGRÃO
BPOSTAD

PATASABRE
RIMEAO
REDECRER
ITALIASG
GALADESÃO

MARIONETES

Ponto
decisivo

na partida
de vôlei

Rua
estreita e
sem saída

(?) perió-
dica, cria-

ção de 
Mendeleiev

Oposição 
conflituosa
de ideias

(fig.)
Principal
sintoma 

da coque-
luche

Elogiar

(?)-mes-
tre, chefe
de ordens
esotéricas

"A (?) da
Gazela",

de José de 
Alencar

Agir como
o membro

do fã-
clube

Vitamina
que

calcifica
os ossos

(?) de luz,
a arma do
cavaleiro
jedi (Cin.)

"Pool" de
emissoras
de Rádio

ou TV

Órgão que
combate 

monopólios
no Brasil

"(?) Cara
Sou Eu", 

de Rober-
to Carlos

E, em
francês

Alimento
apícola
O Bufão 

Surrealista

Bonecos
da arte ja-
ponesa do
"bunraku"

Filiação a
 um partido
Lapso, em

inglês

Palestra
(?), antigo
nome do
time do

Palmeiras
(fut.)

Acreditar
(?) Holm,

ator
britânico

Código
postal

Acesso co-
mo o USB

Região de Palmares
onde os escravos se
escondiam após a

fuga (Hist. BR)

Bebida
antilhana

Ação do
aluno ao
estudar,

nas peda-
gogias tra-
dicionais

Diz-se do
voo sem
escalas

Festa
noturna

comum na
sociedade
vitoriana Pão de (?),

massa de 
rocambole
Colocada

(?) de corte,
atividade econômica

da Ilha de Marajó
Altura de um som

Suportar;
aguentar

"As Vinhas da (?)",
livro de  Steinbeck

Local de trabalho
de "strippers"

Processo iniciado
com a notificação da

morte en-
cefálica do
potencial
doador à

Central de 
Transplante

2/et. 3/lag. 5/duelo — porta. 8/set-point.

Graciele Lacerda revela como 
é sua relação com Zilu Godói

Em conversa com fãs no Ins-
tagram, Graciele Lacerda revelou 
a quantas anda sua relação com 
Zilu Godói, ex de Zezé Di Camargo. 
Segundo a musa fitness, não existe 
nenhum tipo de comunicação entre 
as duas.
“É verdade que você e Zilu não se 
falam? Nem você e nem o Zezé?”, 
questionou uma seguidora.
A morena, então, confirmou: 
“Verdade”.
Já ao ser questionada se procedia a 
informação de que ela era tão ciu-
menta que não deixava o sertanejo 
sair para lugar nenhum sozinho, 

Graciele negou. Segundo a moça, o 
parceiro é mais ciumento que ela.
“O Zezé tem mais ciúmes de mim 
do que eu dele. E o lance de não 
deixar eu sair sozinha é dele. Mas, 
às vezes, temos que fazer as coisas 
separados. Mas ele não gosta”, 
explicou.
Vale lembrar que Graciele Lacerda 
manteve um romance com Zezé 
Di Camargo enquanto ele ainda 
era oficialmente casado com Zilu 
Godói. Em virtude disso, as duas 
já chegaram a trocar farpas por 
meio das redes sociais e não têm 
nenhum tipo de relação.

João Gomes compartilha 
declaração que enviou a 

Maísa anos atrás
Nesta quinta-feira (02) o 

cantor João Gomes, surpreendeu 
seus seguidores ao compartilhar 
uma declaração que ele enviou 
para Maísa anos atrás. Em seu 
perfil do Instagram, o artista mos-
trou uma mensagem que a jovem 
apresentadora te enviou falando 
que tinha curtido seu show. O inte-
ressante é que em 2017 o forrozeiro 
se declarou para ela e seu pequeno 
texto ainda estava lá.“Ei, Maisa, sei 
que já passou do tempo de te dizer, 
mas eu sou a fim de você desde 
os tempos de Bom Dia e Compa-
nhia. Beijo, te amo”, escreveu ele 
na época. Anos depois, a própria 
apresentadora entra em contato 

com ele elogiando o seu show.“-
João, ontém eu e minhas amigas 
vimos você no vila! Parabéns pelo 
show! Beijos”, escreveu Maisa, 
ignorando a declaração do cantor. 
Em seus stories do Instagram, 
João Gomes compartilhou a men-
sagem da apresentadora reagindo 
a repercussão que tinha ganhado: 
“Que vergonha dessa mensagem. 
Tô sem entender nada”, disse ele 
após divulgar a mensagem. “Maisa 
mandou mensagem pra mim e eu 
já tinha contado de minhas mágoas 
de quando eu tentava ligar para ela. 
Ligava tanto no Bom Dia e Compa-
nhia para ganhar um Playstation”, 
relembrou João.
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Aeroporto do Norte Pioneiro ganha nova linha da Azul 
com voos diretos para Curitiba

[NOVIDADE]

Paraná será o Estado brasileiro com maior número de destinos cobertos pela Azul a partir de 2022

A Azul iniciou nesta 
quinta-feira (02) a venda 
de passagens aéreas para 
os dez novos destinos que 
passa a operar no Estado 
do Paraná. Os aeroportos 
de Cianorte, Telêmaco 
Borba, Arapongas, Campo 
Mourão,  Apucarana, 
Guaíra, Francisco Beltrão, 
Cornélio Procópio e União 
da Vitória contarão com 
voos diretos e regulares 
para  Curitiba a partir de 
24 de janeiro. Já Paranavaí 

terá operações semanais 
a partir de 22 de março de 
2022.
As rotas serão operadas 
com o Cessna Gran Cara-
van, modelo utilizado pela 
empresa sub-regional da 
Azul, a Azul Conecta, com 
capacidade para nove pas-
sageiros. Em Curitiba, os 
clientes terão a possibili-
dade de se conectar para 
cerca de 35 voos diários 
da Azul para doze desti-
nos, como Rio, São Paulo, 

Porto Alegre, Londrina, 
Maringá, Foz do Iguaçu, 
Cuiabá e Campo Grande.
Além da consolidação do 
plano de expansão da Azul 
no Paraná, a capital para-
naense vai ganhar ainda 
uma nova conexão regular 
para Jundiaí, em São Paulo, 
seis vezes por semana. As 
frequências serão cum-
pridas diariamente pela 
manhã e ao final da tarde 
também com os aviões da 
Azul Conecta.

Neste mês já foram retoma-
dos também voos regulares 
para Ponta Grossa (Campos 
Gerais), Toledo (Oeste), 
Pato Branco (Sudoeste) e 
Guarapuava (Centro-Sul). 
O Paraná será o Estado bra-
sileiro com maior número 
de destinos cobertos pela 
Azul a partir de 2022. 
A estratégia é fruto de 
uma demanda levada pelo 
governador Carlos Massa 
Ratinho Junior a executi-
vos da empresa.

Esses novos voos se somam 
ainda a outros cinco muni-
cípios já atendidos pela 
empresa regularmente: 
Curitiba, Foz do Iguaçu, 
Cascavel,  Londrina e 
Maringá – totalizando 20 
cidades contempladas, um 
recorde da companhia. O 
plano da empresa é fortale-
cer sua malha em Curitiba, 
criando um hub regional 
com mais de 50 movimentos 
diários.

AEN

Na região do Norte Pioneiro, a companhia 
aérea esta abrindo uma nova linha entre as cidades 
de Cornélio Procópio e Curitiba. O cronograma de 
voos tem previsão de viagens com saídas de Curitiba 
para Cornélio as 09h15 e de Cornélio para Curitiba 
as 11h10 todas as terças-feiras. Já aos domingos, os 
horários são partindo de Curitiba para Cornélio as 
11h25 e de Cornélio para Curitiba as 13h20.

[NORTE PIONEIRO]

Geraldo Bubniak/AEN
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[PANDEMIA]

Óbitos por Covid-19 tem redução de 94% e 199 cidades 
estão há 2 meses sem mortes

Levantamento realizado pela SESA leva em consideração os números da doença 
registrados a partir de março deste ano

Um levantamento da 
Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa), realizado 
nesta quinta-feira (02), 
aponta que 344 óbitos ocor-
reram em novembro em 
decorrência da Covid-19, 
número 94,6% menor do 
que os registros de março 
deste ano, pico até então, 
quando 6.453 paranaenses 
faleceram após contraírem 
a doença.

Este é o quinto mês conse-
cutivo que o Paraná registra 
queda nas mortes:  foram 
2.602 em julho, 1.564 em 
agosto, 1.326 em setembro, 
783 em outubro e 344 em 
novembro. A última vez 
que o Estado tinha regis-
trado menos de 400 óbitos 
em 30 dias tinha sido em 
maio de 2020 (119).
A redução também foi 
observada no número de 

casos confirmados. Em 
novembro, 12.154 exames 
detectaram a presença 
do vírus Sars-CoV-2 no 
Estado, 93,7% abaixo dos 
dados de maio, os piores 
até então, com 195.165 
testes positivados. É o ter-
ceiro mês consecutivo em 
número de casos de Covid-
19 – foram 60.320 em setem-
bro, 28.515 em outubro e 
12.154 em novembro – e o 

menor número também 
desde maio do ano passado 
(5.117).
“Não há dúvidas de que 
essas reduções estão dire-
tamente ligadas com a 
vacinação. O Paraná tem 
feito seu papel neste enfren-
tamento levando a vacina 
até o braço das pessoas e 
contamos com a colabora-
ção da população para que 
continuem se vacinando 

e mantendo os cuidados”, 
disse o secretário de Estado 
da Saúde, Beto Preto.
Segundo a Sesa, 287 municí-
pios não registraram óbitos 
pela doença em novem-
bro. O número representa 
quase 73% dentre as 399 
cidades do Estado. Destes, 
199 (quase 50%) estão há 
pelo menos 60 dias sem 
registro de mortes.

Dados do Vacinôme-
tro nacional mostram que 
17.296.176 vacinas contra 
a Covid-19 foram aplica-
das no Paraná. Destas, 
8.874.149 primeiras doses 
(D1), 7.590.315 segundas 
doses (D2) ou doses únicas 
(DU), 55.914 doses adicio-
nais (DA) e 775.798 doses 
reforço (DR).
A  população adulta do 
Estado estimativa pelo 

Ministério da Saúde ema 
8.720.953 de pessoas, já foi 
integralmente convocada 
para a D1 e 87% estão com-
pletamente imunizados 
com a D2 ou DU. Já com 
relação aos adolescentes, 
estima-se que o Paraná 
tenha 936.296 jovens de 12 a 
17 anos. Destes, pelo menos 
690.611 receberam a D1, 
atingindo mais de 73,7% do 
público-alvo.

[VACINAÇÃO]

AEN

Com o avanço da vaci-
nação e a diminuição no 
número de casos da Covid-
19, a média de ocupação dos 
leitos exclusivos para aten-
dimento à doença também 
tem baixado. Somente nos 
leitos de UTI, a média diária 
de novembro foi a  menor 
em 19 meses no Paraná.
Segundo a Regulação Esta-
dual de Leitos, nesta quin-
ta-feira (2), 777 pacientes 
estão internados em leitos 
de UTI exclusivos e 798 em 
leitos de enfermaria. A taxa 
de ocupação é de 31% e 25% 
respectivamente.

Pensando na retomada de 
procedimentos cirúrgicos 
eletivos e continuidade no 
atendimento de urgência 
e emergência, o Governo 
do Estado, em conjunto 
com gestores municipais 
e hospitalares, optou por 
desabilitar parte dos leitos 
exclusivos para que estas 
unidades voltem para a 
Rede. Desde o início da 
desativação programada 
em 8 de julho deste ano, 
1.230 leitos de UTI e 2.116 
de enfermaria foram desa-
bilitados do atendimento 
exclusivo para a doença.

[LEITOS]



ARAPOTI

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 CONTRATO 
 

Contrato n° 332/2021. 
Pregão Eletrônico n° 72/2021. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti. 
Contratada: Project Projeto, Execução e Manutenção Ltda. 
Itens Registrados: 

Lote Item Descrição Quant
. 

Und Valor 
Unt  
R$ 

Valor 
Total 

R$ 
01 01 Realização serviços de revisão, instalação, 

manutenção temporária, retirada e 
armazenamento de enfeites natalinos. 

01 Serviç
o 

47.400,0
0 

47.400,00 

                                                                                                                                                   
VALOR GLOBAL R$ 

47.400,00 

 
 
Prazo de Vigência: 60 (sessenta) dias. 
Prazo de Execução: 30 (trinta) dias. 
Data da assinatura: 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 
 

EXTRATO 
EDITAL DE HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 
Edital de Pregão Eletrônico nº 72/2021. 
Processo nº 173/2021. 
A Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto n° 
6.121/2021, comunica aos interessados no objeto da licitação supra 
referenciada, que após a análise e verificação da documentação de 
habilitação, decidiu habilitar as seguintes empresas licitantes: 

Nº Empresa 
01 Project Projeto, Execução e Manutenção Ltda 

 
Ainda, a Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto 
n° 6.121/2021, comunica aos interessados no objeto da licitação 
supra referenciada, a presente classificação: 
LOTE 01 

Empresa Valor R$ 
Project Projeto, Execução e Manutenção Ltda 47.400,00* 
Liranco Comércio de Materiais Elétricos e 
Engenharia 

47.350,00 
 

*Definido como vencedor regional de acordo com a Lei 
Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 5.469/2019. 
Comunica, outrossim, que o(s) representante(s) da(s) proponente(s) 
participante(s) do certame em sessão pública, não manifestaram 
intenção de interposição de recurso. 
 

Arapoti, em 01 de dezembro de 2021. 
Luciano Aguiar Rocha 

Pregoeiro 
 

 
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 66/2021, para Aquisição de 
roçadeiras para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, a favor da empresa:  
 

HADRYAN DE OLIVEIRA CARNEIRO - 
EIRELI 

14.128,00 

 
Conforme proposta nos autos, em conformidade com o art. 
26 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, 01 de Dezembro 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 DE RATIFICAÇÃO 
 
Ratifico a Dispensa sob o nº 67/2021, para Aquisição de C. 
B. U. Q para aplicação a frio, a favor da empresa:  
 

EVOPAV - EVOLUÇÃO EM ALFALTOS 
LTDA 

10.900,00 

 
Conforme proposta nos autos, em conformidade com o art. 
26 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, 01 de Dezembro de 2021. 
 
Irani José Barros 
Prefeito Municipal 
 

 

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 72/2021. 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços especializados de instalações elétricas de enfeites 
natalinos. 
Despacho do Prefeito Municipal 
 

De 01/12/2021. 
 

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

De 01/12/2021. 
 

Adjudicando o procedimento licitatório realizado na modalidade 
supramencionada, às empresas: 
 

Empresa Valor R$ 
Project Projeto, Execução e Manutenção 
Ltda 

47.400,00* 

Liranco Comércio de Materiais Elétricos e 
Engenharia 

47.350,00 
 

*Definido como vencedor regional de acordo com a Lei 
Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 5.469/2019. 

 

 

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 01/12/2021 
 

Homologando e Adjudicando o procedimento licitatório 
realizado na modalidade de Dispensa n° 66/2021, a 
empresa: 
 

HADRYAN DE OLIVEIRA 
CARNEIRO - EIRELI 

14.128,00 

 

Objeto: Aquisição de roçadeiras para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente. 

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 01/12/2021 
 

Homologando e Adjudicando o procedimento licitatório 
realizado na modalidade de Dispensa n° 66/2021, a 
empresa: 
 

HADRYAN DE OLIVEIRA 
CARNEIRO - EIRELI 

14.128,00 

 

Objeto: Aquisição de roçadeiras para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente. 

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 01/12/2021 
 
Homologando e Adjudicando o procedimento licitatório 
realizado na modalidade de Dispensa n° 67/2021, a 
empresa: 
 

EVOPAV - EVOLUÇÃO EM 
ALFALTOS LTDA 

10.900,00 

 
Objeto: Aquisição de C. B. U. Q para aplicação a frio. 

Irani José Barros 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

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

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital de Tomada de Preços nº 3/2021.
Processo nº 168/2021.
Objeto:    Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços na ampliação da Casa Lar na Vila dos Funcionários 
no Município de Arapoti, Estado do Paraná.
Protocolo dos Envelopes: Até às 08h30min, de 24/12/2021.

Abertura dos Envelopes: Dia 24/12/2021, às 09h00min.
Vigência do Contrato: 120 (cento e vinte) dias corridos.
Valor Máximo: R$ 122.756,12 (cento e vinte e dois mil setecentos 
e cinquenta e seis reais e doze centavos).
Edital e Informações: O Edital completo poderá ser retirado na 
Divisão de Licitação e Compras, sito a Rua Ondina Bueno Si-
queira, nº 180, bairro Centro Cívico, Cidade de Arapoti, Estado 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.
Idineu Antonio da Silva - Presidente da CPL

FOLHA EXTRA sexta-feira, 03 de dezembro de 2021 - Edição 2635

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.
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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: 330/2021
Processo de Dispensa: 66/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
Contratada: HADRYAN DE OLIVEIRA CARNEIRO - 
EIRELI
Objeto: Aquisição de roçadeiras para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Dotação Orçamentária: 1300118452001920654490520000 
Valor Contrato: R$ 14.128,00
Prazo Execução/Vigência: 30 dias 
Data Assinatura: 02/12/2021

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: 331/2021
Processo de Dispensa: 67/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
Contratada: EVOPAV - EVOLUÇÃO EM ALFALTOS 
LTDA
Objeto: Aquisição de C. B. U. Q para aplicação a frio.
Dotação Orçamentária: 1500115452004222363390300000 
Valor Contrato: R$ 10.900,00
Prazo Execução/Vigência: 30 dias 
Data Assinatura: 02/12/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 02/2021
EXCLUSIVO PARA ME - EPP
(Resumo para fins de publicação)

O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇO 
SOCIOASSISTENCIAL - CASA LAR, Estado do 
Paraná, torna público que fará realizar licitação, 
conforme segue: 
1 - MODALIDADE: Pregão Presencial nº.02/2021. 
TIPO DE LICITAÇÃO: TIPO DE LICITAÇÃO: Menor 
Preço Por Item.

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 AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA.

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 4.612,76 (quatro mil seis-
centos e doze reais e setenta e seis centavos),  

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 20/12/2021   
às 09:30 no seguinte endereço  
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, 02/12/2021.
Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº02/2021.

JUNDIAÍ DO SUL PINHALÃO

PINHALÃO

JABOTI

SALTO DO ITARARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 - TIPO: 
Técnica e Preço 

O Município de Jundiaí do Sul, Paraná, torna público que fará realizar as 10h00, 
do dia 05 de janeiro de 2022, na sede da Prefeitura Municipal de Jundiaí do Sul, 
à Praça Pio X, 260, licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, sob 
regime de empreitada do tipo Técnica e Preço, que tem como objeto do presente 
é a Contratação de Empresa Especializada em informática para locação de 
Softwares e suporte técnico, conforme descrição: Especializada em informática 
para locação, instalação e manutenção; Suporte técnico de softwares; Módulo de 
Admissão, Módulo de Almoxarifado, Módulo de Alvará de Construção e Habite-
se, Módulo de Cadastro de Loteamento, Módulo de Contabilidade Pública, 
Execução Financeira, Orçamento Anual (PPA, LDO, LOA) e Prestação de contas 
ao TCE/PR, Módulo de Controle de Frotas, Módulo de Controle Interno, Módulo 
de Controle Patrimonial, Módulo de Declaração Eletrônica de Serviços de 
Instituições Financeiras, Módulo de Domicílio Eletrônico, Módulo de 
Fiscalização, Módulo de Licitação e Compras, Módulo de Nota Fiscal Eletrônica 
de Serviços, Módulo de Obras Públicas/Intervenção, Módulo de Portal da 
Transparência, Módulo de Portal do Contribuinte, Módulo de Recursos Humanos 
Folha de Pagamento, Módulo de REDESIM, Módulo de Gerenciamento de 
Custos, Módulo de Tributação e Dívida Ativa, Serviço de hospedagem em data 
center, Solução de controle de frequência de entrada e saída de servidores públicos 
municipais, com fornecimento do software para gestão, fornecimento de 
equipamentos de coleta, Suporte Técnico Especializado Recursos Humanos 
Suporte Técnico Especializado Contábil e Financeiro Suporte Técnico Tributário 
e Conversão, implantação e treinamento. O software deverá ser integrado com 
todos os requisitos, ou seja, em apenas um arquivo executável para todas as 
aplicações (Frota, Controle Interno e Sistema de Compras, Patrimônio, 
Almoxarifado, Relatórios Diversos do Departamento de Finanças), SIAFIC 
Previsto no Decreto Municipal nº 017/2021 e no Decreto Federal nº 10.540/2020 
para atendimento à legislação vigente e as normativas do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná e Lei Federal nº 12527/2011, durante o período de 12 meses, 
conforme descrito no Termo de Referência, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas 
alterações, bem como pelas condições específicas neste Edital. As despesas para 
execução do objeto da Tomada de Preços em epígrafe correrão a conta dos 
recursos financeiros provenientes dos recursos próprios do Município, conforme 
Lei Orçamentária nº 616/2020 de 15/10/2020 publicado no dia 16/10/2020. A 
documentação completa se encontra à disposição dos interessados, no site 
www.jundiaidosul.pr.gob.br, na aba licitação, podendo ser retirada junto a 
Comissão de Licitação mediante requerimento encaminhado pelo e – mail: 
pmjundiaicompras@yahoo.com.br, contato pelo fone: (43) 3626 -1490. Local: 
Prefeitura Municipal de Jundiaí do Sul, Praça Pio X, 260, Centro, Jundiaí do Sul-
PR. Os envelopes deverão ser entregues na sede da Prefeitura até o dia 05 de 
janeiro de 2021, às 09h00, para protocolo, iniciando-se o julgamento às 10h00 do 
mesmo dia. 

Jundiaí do Sul - PR, 01 de dezembro de 2021. 
Eclair Rauen 

Prefeito Municipal 
Walderlei Leme Fernandes 

Presidente da Comissão de Licitação 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL 
Estado do Paraná 

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 022/2021 
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa R. Casagrande & Ferreira 
Ltda – ME 
OBJETO: Primeiro Termo Aditivo na Revisão de Preço nos termos do no art. 
65, II, “d”, da Lei 8.666/93, para Contrato de Fornecimento nº 022/2021, 
vinculado ao Processo de Licitação na Modalidade do Pregão Presencial nº 
005/2021, conforme Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas despendidas com o cumprimento 
da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária com 
previsão na Lei e Resolução Orçamentária nº 616/2020 de 15/10/2020, 
publicada no dia 16/10/2020. 
VALOR: Informamos que o valor do aumento de Cimento Portland Composto 
CP II-32 saco com 50 kg 18,61 % (dezoito virgula sessenta e um por cento). 
Conforme notas de aquisição dos produtos e publicações, em anexo. Fincando 
alterado o valor inicial. 
VIGENCIA: Este aditivo tem vigência, conforme fixado no Contrato Original 
DATA DA ASSINATURA: 02/12/2021 
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – Pr. 

Jundiaí do Sul PR, em 02 de dezembro de 2021. 
Eclair Rauen 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - ESTADO 
DO PARANÁ – HOMOLOGAÇÃO. O Prefeito Munici-
pal 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 104/2021 
de 18/11/2021 a FAVOR dos Proponentes: 1)RK IN-
DUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI, 
CNPJ nº 05.043.720/0001-58, pelo valor total de R$ 
20.000,00 (Vinte mil reais). 2) V. J. DA ROCHA 
EQUIPAMENTOS, CNPJ nº 10.900.832/0001-18, pelo 

EDITAL N0 111/2021 - PREGÃO PRESENCIAL. 
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 interessa-
dos que fará realizar no dia 04/01/2022, às 08:30 
horas, no endereço, RUA GERALDO VIEIRA, 410, 
CENTRO, PINHALÃO-PR, a reunião de recebi-
mento e abertura das documentações e propostas, 
conforme especificado no Edital de Licitação Nº. 
111/2021-PR na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL. Informamos que a íntegra do Edital poderá 
ser obtida através do site: https://e-gov.betha.
com.br/transparencia/01037-019/main.faces ou 
solicitada através do e-mail: licitacaophl03@gmail.
com. Objeto da Licitação: Contratação de pessoa 
física para locação de imóvel para instalação de 
indústria de confecção no município de Pinhalão/
PR. Critério de Julgamento – Menor Preço POR 
ITEM. Pinhalão, 02 de dezembro de 2021. Raíssa 
Pimentel Vilas Boas – Pregoeira.

DESERTO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições 
legais:
RESOLVE:
Declarar deserta a licitação na modalidade Concor-
rência Pública para Concessão de Uso n° 02/2021 de 
27/10/2021, que tinha por objeto a concessão real de 
uso dos quiosques localizados na Praça Municipal 
José Mário Domingues e dos boxes localizados no 
terminal rodoviário municipal, tendo em vista que 
não houve interessados em participar do certame.
                    Pinhalão, 02 de dezembro de 
2021.
   DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR  
 
   Prefeito Municipal

valor total de R$ 34.900,00 (Trinta e quatro mil e 
novecentos reais). Gabinete do Prefeito Municipal de 
Pinhalão. Em 02 de dezembro de 2021. DIONISIO 
ARRAIS DE ALENCAR -               Prefeito Municipal

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 55/2021.
Do Objeto: CONTRATO PARA CONCESSÃO DE 
UM ALUGUEL SOCIAL PARA FINS DE TRIAGEM 
DE MATERIAL RECICLÁVEL.
Do(s) Contratado(s): ADRIANA CANDIDO ES-
POSITO DOS SANTOS, inscrita no CPF sob o n° 
053.293.789-90.
Do Valor e da Vigência: A presente contratação 
importa o valor total de R$14.400,00 (quatorze mil 
e quatrocentos reais) e terá vigência de 12 (doze) 
meses. 
Da Dotação Orçamentária: A despesa decorrente 
desta contratação correrá sob a seguinte dotação 
orçamentária: 02.02.04.122.0002.2.002 - Manuten-
ção da Administração Municipal.
Da Justificativa: Trata-se de contratação cuja ne-
cessidades de instalação e localização favorecem 
a Administração Pública pela sua escolha.
Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso X, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações pos-
teriores.
Salto do Itararé/PR, 02 de dezembro de 2021.
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FERNANDO ALVES CARDOSO
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

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

Salto do Itararé/PR, 02 de dezembro de 2021.

PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SALTO DO ITARARÉ

SANTANA DO ITARARÉ

SANTANA DO ITARARÉ

AVISO DE CANCELAMENTO DO EDITAL DE LI-
CITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO 002/2021
 
O Prefeito Municipal de Santana do Itararé, Estado 
do Paraná torna público a todas as empresas inte-
ressadas em participar do referido certame, o CAN-
CELAMENTO da licitação divulgada através do edital 
da TOMADA DE PREÇO nº 002/2021, que tem por 
objeto: Contratação de empresa para PAVIMENTA-
ÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM 
PEDRAS IRREGULARES, (materiais e mão de obra), 
referente ao Convenio nº. 289/2021 – Protocolo nº. 
17.985.724-3 / Secretaria de Estado da Agricultura 
e Abastecimento – SEAB, devido à alteração na 
Planilha orçamentaria.
 
Esse cancelamento será afixado no local de costume 
do Paço Municipal e devidamente publicado no Diário 
Oficial do Município no endereço eletrônico www.san-
tanadoitarare.pr.gov.br, Jornal de Circulação Regional 
(Folha Extra) e Diário Oficial do Estado (DIOE).

Santana do Itararé, 02 de dezembro de 2021.

JOSÉ DE JESUZ IZAC
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITA-
RARÉ – PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N° 023/2021

O Município de Santana do Itararé, Estado do Paraná, 
torna público que ás 09:00 horas do dia 16/12/2021, na 
sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Santana 
do Itararé – PR, realizará Licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por meio da 
utilização de recursos de tecnologia da informação 
– INTERNET, pelo site www.bll.org.br, de acordo 
com as especificações do edital, para Aquisição de 
Pneus para os Ônibus e Micros Ônibus do Transporte 
Escolar, referente ao PNATE FNDE. Informações e 
esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos 
poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro Eder de 
Jesus Silveira, telefone (043) 3526 1458 ramal 202 
e-mail pmsi_licita@hotmail.com. A Pasta Técnica, 
com o inteiro teor do Edital e seus respectivos mode-
los, adendos e anexos, poderão ser examinados no 

WENCESLAU BRAZ

seguinte endereço Praça Frei Mathias de Genova, 
184, Centro, CEP 84970-000, no horário compreen-
dido das 08h30min às 11h00min e das 13h00min 
às 16h30min, ou pelos Telefones (43) 3526 1458 / 
3526 1459, ramal 202.

EDER DE JESUS SILVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL

AVISO DE SESSÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 
(PMWB)

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, 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, que tem por finalida-
de “a contratação de Agência de Propaganda para 
prestação dos serviços publicitário” a realização da 
sessão de apuração do resultado geral das Propostas 
Técnicas, conforme o item 10.3.2 o edital.

Wenceslau Braz-PR, 02 de dezembro de 2021.

Maicon Henrique da Silva 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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 20 (vinte) de 
dezembro de 2021, na Sala de Reuniões da Prefei-
tura 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 contra-
tação 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.

Fica revogado o aviso publicado às folhas n.° “7” da 
edição n.° 1239 do Diário Oficial do Município datado 
em 1° de dezembro de 2021.  
                                       
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, 02 de dezembro de 2021.

Mateus Moreton
Presidente Substituto da Comissão Permanente de 
Licitação

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARAPOTI
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180 – CENTRO CIVICO 
– ARAPOTI/PR - CNPJ Nº 09.277.712/0001-27

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 84/2021.
Processo nº 169/2021.
Objeto: Registro de preços para aquisição de EQUIPAMENTOS DIVER-
SOS, visando atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde 
e do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas.

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

Início da Sessão de Disputa de Preços: 09h00min do dia 17/12/2021.
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).

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

Informações e Retirada do Edital: Maiores informações poderão ser 
obtidas na Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 180 - Centro Cívico, Arapoti, 
Paraná, telefones: (43) 3512-3032/3032, no horário das 08h00min às 
11h30min e das 13h00min às 17h30min / site: www.arapoti.pr.gov.br / 
email: licitacao@arapoti.pr.gov. Data Edital: 02/12/2021.

ARAPOTI

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
Pregão nº 83/2021.

Processo nº 150/2021.

Objeto: Registro de preços para aquisição de APARELHOS 
TELEFÔNICOS, visando atender as necessidades das 
Secretarias Municipais.

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

Recebimento das Propostas: A partir 08:00min do dia 
06/12/2021 até às 08:30min do dia 16/12/2021.

Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08:30min até 
às 09:00min do dia 16/12/2021.

Início da Sessão de Disputa de Preços: 09h:00min do dia 
16/12/2021.
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).

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

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: 07/07/2021.
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[DO NORTE PIONEIRO PARA O MUNDO]

Jovem de Joaquim Távora representa o 
Paraná no Miss Brasil Continente

Maria Isabel irá representar a beleza paranaense e dar mais um passo no sonho de conquistar as passarelas

Aos 22 anos, Maria 
Isabel Pereira, amante 
das passarelas desde a 
adolescência, cuidadora 

de animais e futura médica 
veterinária, irá represen-
tar o município de Joaquim 
Távora no Miss Brasil Con-

tinente. 
A jovem nascida e criada 
com a família no município 
de Joaquim Távora, sonha 

Da redação

em seguir carreira nas 
passarelas, caminho que 
começou a trilhar com 15 
anos. 
O primeiro contato de 
Isabel com esse mundo 
das passarelas, foi no ano 
de 2015, onde desfilou para 
rainha do rodeio do muni-
cípio, mas infelizmente 
sem sucesso. A partir daí, 
começou a se dedicar as 
aulas de passarela para 
realizar seu sonho. 
Em 2018, surgiu a oportu-
nidade de desfilar em um 
concurso do município, 
e foi então que ganhou 
seu primeiro concurso de 
beleza, seus esforços enfim 
começaram a valer a pena. 
“Foi um momento magico, 
a passarela, todos gritando 
meu nome, um sonho se 
realizando”, comenta. 
Logo após esse concurso, 
sua carreira começou a 
tomar caminho. Participou 
do Miss Joaquim Távora 
Models Secret. Isabel conta 
que se preparou muito 
apesar das adversidades da 
vida pessoal e do concurso 
si. No fim tudo valeu a pena, 
pois saiu ganhadora do pri-
meiro lugar o que há levou 
para seu primeiro concurso 
estadual, o Miss Paraná 
Models Secrets, ocupando 
o segundo lugar represen-
tando seu município.

Logo começou a receber 
mais convites para con-
cursos. Para representar 
o Paraná na franquia CNB 
em 2020, e para representar 
São Paulo na miss Ultra-
continental. Mas infeliz-
mente por conta da pande-
mia não pode conclui-los. 
Agora em 2021, com a 
amenização da pandemia, 
recebeu um convite para 
representar o Paraná em 
um concurso nacional, no 
Miss Brasil Continente. 
A jovem comentou que 
está ansiosa para mais 
essa etapa e que pode 
ser um passo importante 
em sua carreira. “Espero 
me classificar para final, 
cumprindo todas as etapas 
com êxito e muito preparo. 
Representar o Paraná é 
mais que um sonho é a 
conquista de saber que eu 
posso alcançar meus objeti-
vos. O concurso tem grande 
nome nacional, então é de 
muita responsabilidade 
representar a beleza para-
naense”, conclui a modelo. 
O concurso começou nesta 
quarta-feira (01) e sua final 
acontecerá no próximo 
domingo (05). Para presti-
giar a candidata do Norte 
Piorneiro, o concurso será 
transmitido no perfil oficial 
no Instagram Miss Conti-
nente Brasil Oficial.


