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Cidades e
SAMU Norte Pioneiro tem nova gestão administrativa

Nova empresa comunica que está realizando todos os trâmites necessários para regularizar a situação do serviço
Daniele Caetana

Na manhã desta segun-
da-feira (16), o Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-
cia (SAMU) Norte Pioneiro 
passou para uma nova gestão 
operacional. A região é com-
posta por 43 municípios, con-
tendo uma população aproxi-
mada de 600 mil pessoas. 
A nova administração é a 
empresa EZCO, especializada 
em Gestão de Saúde. Devida 
ocorrências anteriores com a 
antiga empresa, OZZ, a nova 
gestão enviou um comuni-
cado aos funcionários, forne-
cedores e demais envolvidos 
no serviço. 
Em nota a empresa anun-
cia o início das atividades e 
tranquiliza os servidores. “A 
EZCO Gestão em Saúde vem a 

público informar que iniciou 
às 07h00 de hoje a gestão ope-
racional do SAMU Norte Pio-
neiro, por meio do contrato de 
serviços Nº 029/2022. Desta 
forma, queremos tranquilizar 
prefeitos, gestores públicos, 
equipes médicas e colabora-
dores do SAMU Norte Pio-
neiro, no sentido de realizar 
o trabalho com transparência 
e qualidade, buscando aten-
der às atuais necessidades 
da melhor maneira possível 
neste serviço essencial à 
população”. Ainda em nota, 
a empresa esclarece que irá 
realizar um estudo para dar 
sequência de forma trans-
parentemente nos serviços. 
“Estaremos também reali-
zando um amplo diagnóstico 

[PROVIDÊNCIAS]

[CISNORP]
O presidente do Cisnop 

e prefeito de Santa Cecília do 
Pavão, Edmar Santos, pro-
nunciou na sexta-feira (13), 
dizendo que, em reunião entre 
os consórcios intermunicipais 
de Saúde do Norte Pioneiro e 
Norte do Paraná (CISNORPI e 
CISNOP) e com os prefeitos da 
Associação dos Municípios do 
Norte do Paraná (AMUNOP) 
decidiram romper o contrato 
com antiga gestora, OZZ 

Saúde, e contratar a EZCO 
de forma emergencial por 90 
dias.
Conforme a nota oficial divul-
gada pela equipe SAMU Norte 
Pioneiro, a equipe médica está 
sem receber desde março, 
além de juros e multas em 
atraso.  Os demais funcio-
nários estão recebendo com 
atraso desde janeiro deste 
ano. Este mês, maio, até o 
momento, nada foi pago, nem 

mesmo o vale-alimentação.    
Uma audiência está agendada 
com o Ministério Público do 
Trabalho para a próxima 
quinta-feira, (19), para que 
possa ser regularizado os 
pagamentos salariais de fun-
cionários, equipe médica e 
fornecedores que atuam para 
o SAMU e estão sem receber, 
devido a transtornos com a 
empresa anterior.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EX-
TRATO ATA REGISTRO DE PREÇO Nº: 47/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022 - PROCESSO 
Nº:47/2022 - Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALÃO Contratada: R. MARTINS - PA-
PELARIA - Vigência: Início: 17/05/2022 Término: 
17/05/2023 - Valor: R$20.892,95 - AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A TO-
DAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. Pinhalão, 
17 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EX-
TRATO ATA REGISTRO DE PREÇO Nº: 48/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022 - PROCESSO 
Nº:47/2022 - Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALÃO Contratada: RSUL EIRELI EPP - 
Vigência: Início: 17/05/2022 Término: 17/05/2023 
- Valor: R$11.732,15 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A TODAS AS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. Pinhalão, 17 de 
Maio de 2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EX-

TRATO ATA REGISTRO DE PREÇO Nº: 49/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022 - PROCESSO 
Nº:47/2022 - Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALÃO Contratada: SHEILA PRISCILA CAS-
TELHONE DE DEUS - Vigência: Início: 17/05/2022 
Término: 17/05/2023 - Valor: R$23.826,30 - AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA-
DOS A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. 
Pinhalão, 17 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EXTRATO 
ATA REGISTRO DE PREÇO Nº: 50/2022 - PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 32/2022 - PROCESSO Nº:47/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EXTRA-
TO CONTRATUAL ADMINISTRATIVO Nº: 50/2022 - 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6/2022 - PROCESSO 
Nº:54/2022 - Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALÃO Contratada: THIAGO DAVID DE MO-
RAES BUENO - ME - Vigência: Início: 17/05/2022 
Término: 17/08/2022 - Valor: R$4.423,00 - AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS VISANDO A ADEQUAÇÃO 
DA INSTALAÇÃO DE GÁS DE COZINHA NA NOVA 
ESCOLA ANITA ALVES MEYER. Pinhalão, 17 de 
Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EX-
TRATO CONTRATUAL ADMINISTRATIVO Nº: 
51/2022 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
7/2022 - PROCESSO Nº:55/2022 - Contratante: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO Contratada: 
RODO SERVICE LTDA - Vigência: Início: 17/05/2022 
Término: 17/08/2022 - Valor: R$3.605,57 - Contra-
tação de empresa especializada para realização da 
revisão de 30.000 KM do Marcopolo/Volare V8L, 
placa RHI-1H54 pertencente a Secretaria Municipal 
de Educação. Pinhalão, 17 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EXTRA-
TO CONTRATUAL ADMINISTRATIVO Nº: 52/2022 
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022 - PROCESSO 
Nº:50/2022 - Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALÃO Contratada: RORATO & MOLE-
RO LTDA - Vigência: Início: 17/05/2022 Término: 
17/05/2023 - Valor: R$5.700,00 - Contratação de 
empresa especializada para criação, desenvolvimento 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EXTRA-
TO CONTRATUAL ADMINISTRATIVO Nº: 53/2022 - 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2022 - PROCESSO 
Nº:57/2022 - Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALÃO Contratada: STEL - SISTEMAS ELE-
TRICOS LTDA - Vigência: Início: 17/05/2022 Término: 
17/08/2022 - Valor: R$9.128,00 - Contratação de Em-
presa para fornecimento e instalação de Luminárias 
de LED para a Rua Luci de Souza Sá de Oliveira. 
Pinhalão, 17 de Maio de 2022

e manutenção do Site Oficial do Município, Diário 
Oficial Eletrônico e Portal da Transparência. Pinhalão, 
17 de Maio de 2022

- Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALÃO Contratada: SRC COMERCIO E INDUS-
TRIA LTDA - Vigência: Início: 17/05/2022 Término: 
17/05/2023 - Valor: R$30.680,85 - AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A TO-
DAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. Pinhalão, 
17 de Maio de 2022

PINHALÃO

operacional, técnico e logís-
tico para melhor compreen-
der os entraves desta operação 
e as práticas necessárias a sua 
melhoria continuada e, para 
isso, o diálogo constante com 

as equipes das bases do SAMU 
Norte Pioneiro, com gestores 
públicos e com a população sé 
imprescindível. Os próximos 
dias serão fundamentais, para 
que a partir dos princípios 

éticos, de transparência, de 
diálogo e de qualidade, pos-
samos realizar esta transição 
de contrato e iniciar uma nova 
era no SAMU Norte Pioneiro”, 
diz a nota.
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Política e
[MOBILIDADE]

Uma decisão da empresa 
Princesa em suspender as 
atividades da linha entre os 
municípios de Cambará e 
Jacarezinho causou revolta 
entre a população e levou 
o deputado Luiz Claudio 
Romanelli a questionar o DER 
(Departamento de Estadas de 
Rodagem) sobre a decisão. 
Nesta segunda-feira (16), 
o parlamentar apresentou 
ao DER um requerimento 
questionando os motivos que 
levaram a empresa a suspen-
der as atividades da rota. A 
justificativa do deputado é 
que a decisão tomada pela 
Princesa do Norte prejudica 
diretamente trabalhadores 
e estudantes dos dois muni-
cípios. 
Romanelli informou que, 
apesar de ser uma empresa 
privada, a Princesa do Norte 
deve explicações a sociedade 
e aos seus usuários. “Apenas 
uma empresa fazia esse tra-
jeto, em dois horários, pela 
manhã e à tarde, o que já limi-
tava o trânsito de passageiros 
nas duas cidades. Agora, nem 
isso tem mais. A linha de 
transporte foi retirada sem 
justificativa aos trabalhado-

res e estudantes da região”, 
questiona o deputado.
O parlamentar ainda destacou 
que a interrupção do itinerá-
rio está prejudicando traba-
lhadores da Usina Dacalda e 

universitários da UENP (Uni-
versidade Estadual do Norte 
Pioneiro) e do IFPR (Instituto 
Federal do Paraná). “Os estu-
dantes e trabalhadores, além 
de serem prejudicados com 

o duplo custo das passagens, 
também perdem mais tempo 
de viagem. Os usuários do 
transporte público precisam 
saber as razões para a suspen-
são do transporte”, questiona 

Romanelli.
Do outro lado, a Princesa do 
Norte informou que a empresa 
foi duramente afetada pela 
pandemia da Covid-19 que 
afetou o fluxo de passageiros 
em várias linhas em todo o 
estado do Paraná, sendo que a 
linha em questão, entre Jaca-
rezinho e Cambará, teve sua 
paralisação definitiva desde 
o início da crise sanitária 
devido a falta de demanda. 
A Princesa do Norte ainda 
informou que, em agosto do 
ano passado a pedido de verea-
dores, retomou as atividades 
da linha com dois horários 
diários, mas a baixa demanda 
ainda devido a pandemia fez 
com que as atividades fossem 
novamente suspensas devido 
a um desequilíbrio econômi-
co-financeiro. Ainda segundo 
a empresa, foi solicitado ao 
DER a paralisação devido a 
baixa demanda e aumento nos 
custos de operação. 
Por fim, a empresa informou 
que, embora paralisada, pode 
ser realizado um estudo junto 
as duas cidades para levantar 
a atual situação e verificar se 
agora há demanda suficiente 
para voltar a operação. 

Romanelli questiona DER sobre retirada de linha da 
Princesa do Norte na região

Empresa suspendeu a roda entre Jacarezinho e Cambará alegando o custo de operação como principal motivo
Por Marcelo Aguiar

Febre quatro anos atrás 
nas eleições de 2018, os dispa-
ros de mensagens para múlti-
plos usuários do WhatsApp já 
assombram o pleito deste ano, 
mesmo a cinco meses da vota-
ção e após terem sido proibi-
dos pela Justiça Eleitoral em 
2019. Usuários da plataforma 
no Paraná receberam, na 
última sexta (13), mensagens 
de remetentes desconheci-
dos sobre a campanha para 
o governo do estado, todas 

iguais e com foco na pré-can-
didatura de Cesar Silvestri, do 
PSDB. Os envios foram feitos 
por dois números do Rio de 
Janeiro e de São Paulo que 
estão cadastrados na ferra-
menta WhatsApp Business, 
voltada para empresas e 
estabelecimentos comerciais. 
As contas utilizam a bandeira 
paranaense como imagem de 
exibição e entram em ação em 
pelo menos três momentos da 
tarde de sexta (às 17h, 17h16m 

e 17h17m), mesmo dia em que 
partidos passaram a veicular 
propagandas institucionais 
na TV e no rádio.
A mensagem distribuída 
virtualmente afirma que “a 
campanha nem começou, mas 
muita coisa vai mudar” e con-
vida os usuários a assistirem 
a um vídeo de 30 segundos 
também enviado pelo PSDB 
às emissoras locais. A peça 
publicitária mostra o gover-
nador Ratinho Júnior (PSD) 

e Roberto Requião (PT), seu 
principal opositor, seguidos 
de Silvestri, que foi depu-
tado estadual e prefeito de 
Guarapuava (PR). O tucano é 
retratado como uma terceira 
via alternativa à dupla.
Procurado, Silvestri afirmou 
que deesconhece os envios e 
negou qualquer responsabi-
lidade por eles. Depois de ter 
publicado uma resolução em 
dezembro de 2019 proibindo a 
prática, o TSE reforçou o veto 

no ano passado, ao absolver a 
chapa Bolsonaro-Mourão de 
acusações neste sentido.
O WhatsApp informou que 
baniu as duas contas, assim 
como outras reportadas por 
usuários devido a compor-
tamento similar. A empresa 
também declarou que lançará 
em conjunto com o TSE uma 
plataforma para que se possa 
reportar especificamente os 
disparos em massa em período 
eleitoral.

Proibidos pelo TSE, disparos de mensagens voltam ao 
WhatsApp a cinco meses das eleições

Usuários da plataforma no Paraná receberam, na última sexta (13), mensagens de 
remetentes desconhecidos sobre a campanha para o governo do estado

Lauro Jardim
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4Cidades e

POLO INDUSTRIAL
O ex-líder do governo na Assembleia Legislativa 

do Paraná e pré-candidato a deputado estadual Hussein 
Bakri (PSD), destacou os investimentos para estruturar 
o Distrito Industrial de Ponta Grossa e as ações voltadas 
para o desenvolvimento da região. “O confirmado pelo 
Governo do Estado, com apoio da prefeitura municipal, 
mais de R$ 18 milhões de reais para a infraestrutura da 
área industrial de Ponta Grossa. Uma grande conquista 
que vai beneficiar do empresário ao trabalhador”, disse.

TELAS DA INOVAÇÃO
O Governo do Estado apoia o programa Teias da 

Inovação, iniciativa do Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Inovações. A iniciativa consiste em uma série 
de encontros voltados aos ecossistemas de inovação 
brasileiros. O próximo evento será realizado nesta 
quinta-feira (19), no Parque Científico e Tecnológico 
de Biociências (Biopark), em Toledo, com a presença 
do ministro Paulo Alvim.

VIOLÊNCIA E PRECONCEITO
O deputado estadual e pré-candidato ao Senado, 

Guto Silva, participou da audiência pública na Assem-
bleia Legislativa que tratou de violência contra a 
comunidade LGBTQIA+. “Este é um assunto em que 
precisamos nos posicionar e defender os direitos. Os 
números no Brasil são alarmantes e precisamos de 
ações para punir os agressores e acolher as vítimas. 
Com amparo legal e leis severas contra crimes de vio-
lência e preconceito”, afirmou.

BEIRA DA CASSAÇÃO
O presidente da Câmara Municipal de Curitiba, 

Tico Kuzma (PRos, levou a plenário a decisão da Comis-
são de Ética e Decoro Parlamentar para a cassação do 
vereador Renato Freitas (PT), acusado de comandar a 
invasão da Igreja da Ordem em 5 de fevereiro e marcou 
uma sessão extraordinária para esta quinta-feira, 19.

SUBSTITUIÇÃO
Focando a eleição de 2022, mas com o olhar voltado 

para a de 2024, o MDB de Curitiba tem um novo presi-
dente, Zeca Melo. O advogado Rogério Carboni assumiu 
em abril a secretaria de Justiça, Família e Trabalho, 
pedindo licença da presidência do partido. Zeca Melo 
segue com a missão de reorganizar as zonais, levar 
os partidos para os 75 bairros e trazer filiados para a 
construção de uma chapa de vereadores competitivas 
para 2024 e encontrar um nome para disputar o Palácio 
29 de Março.

SONHO IMPOSSÍVEL
Boca Aberta, ex-deputado federal, com base elei-

toral em Londrina, anda pregando que será candidato 
a governador pelo Agir na eleição de 2 de outubro. Na 
semana passada, Boca Aberta foi a um cartório para 
mostrar que está na corrida para ser indicado à vaga, 
mesmo com a incerteza de se ele pode disputar devido 
a perda de mandato na Câmara Municipal de Londrina.

Secretaria de Cultura de Wenceslau Braz 
abre inscrições para projetos interativos

Inscrições já estão abertas e devem ser realizadas no Centro Cultural do município

A prefeitura de Wen-
ceslau Braz através da secre-
taria de Cultura de Turismo 
convida toda população para 
participar dos projetos inte-
rativos que serão realizados 
no Centro Cultural. 
Serão ofertadas aulas de 
dança, capoeira, escola de 
circo, fanfarra, entre outros 
projetos que ainda estão 
sendo trabalhados pela 
equipe de Cultura. 
A secretaria de Cultura, 
Suzana Aparecida de Souza, 
comenta sobre a importân-
cia de realizar projetos de 
interação social como estes. 
“Esse investimento em ações 
culturais pode ser responsá-
vel por dar oportunidades a 
jovens que estariam inseri-
dos em contextos de risco 
caso não participassem das 
atividades”, disse.  
Conforme a secretária, a 

Daniele Caetana 

[EXPERIÊNCIAS ARTISTICAS]

cultura é um elemento de 
transformação, que também 
pode criar possibilidades 
para a vida profissional de 
adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social, sendo 
esse um dos objetivos do setor. 
Suzana comenta ainda 
sobre valor de disponibili-
zar esse tipo de experiência. 
“A  música  e a dança  cami-
nham juntas e são instrumen-
tos de fundamental  impor-
tância, pois constroem teias 
solidárias de saberes num 

intercâmbio cultural, resul-
tante das trocas de experiên-
cias. O processo de ensino-
-aprendizagem é um ato dinâ-
mico, onde o corpo não pode 
ficar estático e sem prazer e 
emoção”, finaliza. 
As inscrições começaram 
nesta segunda-feira (16) e 
devem ser realizadas no 
Centro Cultural das 08h30 às 
11h30 e 13h30 as 16h30. Para 
mais informação pode-se 
entrar em contato através do 
telefone (43) 3528-1310. 

[MAIS SAÚDE]

A prefeitura municipal 
de Jaguariaíva segue desen-
volvendo ações na área da 
Educação que, inclusive, vão 
além das práticas pedagó-
gicas e envolvem também a 
saúde e bem estar dos alunos. 
Através da Secretaria Muni-
cipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, as equipes 
do município estão reali-
zando ações de avaliação 
antropométrica dos alunos 
das escolas e Cmeis (Centro 

Municipal de Educação Infan-
til) do município. 
Essas ações contam com 
a participação da equipe 
responsável pela merenda 
escolar, inclusive, de nutricio-
nistas. Os alunos são pesados 
e medidos e os resultados 
analisados pelas profissio-
nais. Durante este processo, 
foi possível identificar uma 
quantidade expressiva de 
crianças com sobrepeso, o 
que pode culminar em pro-

blemas na saúde dos peque-
nos. Quando estes casos são 
identificados, os alunos são 
encaminhados para UBS 
(Unidade Básica de Saúde) de 
referência onde passam por 
acompanhamento que inclui 
nutricionista. 
Além de buscar melhorar 
a saúde e bem estar dos 
alunos, o estudo ainda serve 
como base para melhoria da 
merenda escolar.

Prefeitura de Jaguariaíva 
realiza projeto para combater a 
obesidade infantil nas escolas

Alunos passam por pesagem e acompanhamento 
com nutricionista com objetivo de melhorar a 

qualidade de vida das crianças
Por Marcelo Aguiar
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[IBAITI]
Homem espanca cabeça da 

vítima com uma pedra e diz a 
polícia “Fui eu que matei”

Polícia foi acionada e chegou a tempo de salvar a vítima que foi levada ao 
hospital com ferimentos na cabeça e no pescoço

Uma pessoa quase foi 
morta brutalmente na noite 
desta segunda-feira (17) no 
município de Ibaiti.
De acordo com informações 
da Polícia Militar, por volta 
das 21h45 a equipe recebeu 
a informação de que uma 
pessoa estava tentando matar 
a outra na Rua João Batista 
Balmati, no Centro. Diante do 
chamado, os policiais foram 
até o endereço informado para 
averiguar a situação. 

No local, os policiais se depa-
raram com uma pessoa agre-
dindo a outra que estava caída 
ao chão. Assim que percebeu a 
chegada da viatura, o agressor 
saiu de cima da vítima. Ao 
verificar o estado do ferido, os 
policiais notaram que estava 
bastante ensanguentado após 
ter sido agredido no pescoço e 
cabeça com uma pedra. Com 
isso, a equipe do SAMU (Ser-
viço de Atendimento Móvel 
de Urgência) foi acionada e a 

vítima levada ao hospital em 
estado grave. 
Já o suspeito, ao ser indagado 
pelos policiais sobre a situa-
ção, não quis revelar a motiva-
ção do crime, mas disse “Fui 
eu quem matei”, sem saber 
que a vítima ainda estava viva. 
Ele foi preso e encaminhado 
a delegacia da Polícia Civil 
para que fossem tomadas as 
providências cabíveis ao caso. 
O crime deve ser investigado.

Da Redação

[INVESTIGAÇÃO]
Disputa por cliente 
pode ter motivado 

homicídio em Santo 
Antônio da Platina
Conflito entre a vítima e um colega no 
ponto de mototaxi onde trabalhavam 

começou na semana passada, conforme 
apurou a Polícia Civil

A equipe da Polícia 
Civil de Santo Antônio da 
Platina segue apurando um 
homicídio registrado na 
madrugada desta segunda-
-feira (17) no município onde 
um mototaxista foi morto 
com um tiro no peito. 
A situação foi registrada 
por volta das 04h30 quando 
agentes do Corpo de Bombei-
ros receberam um chamado 
para prestar atendimento 
a uma vítima de queda de 
moto no bairro Bela Vista 
2, mas ao chegar ao local os 
socorristas notaram que o 
motociclista estava morto 
com um ferimentos de bala 
no peito e costas. Diante da 
situação, o caso foi repassado 
as equipes policiais. 
A vítima foi identificada 
como Marcolino da Silva, 
de 30 anos. A Polícia Civil 
deu início às investigações, 
ouviu testemunhas e conse-
guiu identificar o suspeito de 
autoria do crime, um homem 
de 33 anos que também tra-
balha como mototaxista. A 
motivação seria a disputa por 
um cliente. 

Conforme apurou a PC, tudo 
teria começado na semana 
passada no ponto de taxi onde 
os dois trabalhavam e houve 
uma discussão após um ter 
supostamente pego a corrida 
que era do outro. Com isso, 
segundo testemunhas, houve 
agressões físicas e verbais, 
além de ameaças de morte.
Já durante a tarde da segun-
da-feira, o suspeito de come-
ter o crime se apresentou a 
polícia junto de seu advogado. 
Indagado sobre a situação, 
ele disse ter agido em legí-
tima defesa, pois, segundo 
ele, estaria sendo ameaçado 
de morte pela vítima, fato que 
o levou a comprar o revólver 
utilizado no crime. Ele ainda 
disse que a vítima teria o 
esperado em seu local de 
trabalho e dito “Agora você 
vai morrer”. O suspeito ainda 
contou que, após o crime, 
fugiu e dispensou o revólver 
as margens de uma rodovia, 
mas o mesmo não foi locali-
zado após buscas no local. 
Um inquérito foi instaurado 
para investigar o crime e o 
caso segue sendo apurado. 

Da Redação

Da Redação

Motorista fica ferido em acidente 
entre Joaquim Távora e Carlópolis

Um homem ficou ferido 
após se envolver em um aci-
dente de trânsito registrado 
na noite do último domingo 
(15) na PR-218.
De acordo com informações 
da Polícia Rodoviária Esta-
dual, o acidente aconteceu 
no trecho da rodovia que liga 

os municípios de Joaquim 
Távora a Carlópolis. Um 
homem de 41 anos transitava 
em uma pick-up Fiat Strada 
quando acabou perdendo o 
controle da direção e, com 
isso, o veículo saiu da pista 
e atingiu uma árvore. Ele 
teve ferimentos considerados 

médios, foi socorrido e enca-
minhado ao hospital para 
receber atendimento médico. 
A equipe da PRE do posto 
de Santo Antônio da Platina 
esteve no local prestando 
atendimento a ocorrência.

Vítima conduzia uma caminhonete que acabou 
saindo da pista e atingindo uma árvore

[TRÂNSITO]
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PINHALÃO PINHALÃO

WENCESLAU BRAZ

JABOTI

SEGUNDA RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 39/2022
LIVRE CONCORRÊNCIA
(Resumo para fins de publicação)

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

1 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº.39/2022. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. FE-
CHAMENTO: ABERTO

2 – OBJETO: LIVRE CONCORRÊNCIA Aquisição de 
calcário Dolomítico a Granel entregados no município.

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 52.150,00 (Cinquenta e 
Dois Mil, Cento e Cinquenta Reais),  

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia  31/05/2022 
às 08:40 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, 17/05/2022.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº03/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 51/2022
EXCLUSIVO PARA ME – EPP LOCAL
(Resumo para fins de publicação)

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JABOTI, 
Estado do Paraná, torna público que fará realizar 
licitação, conforme segue: 
1 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº.51/2022. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. FE-
CHAMENTO: ABERTO
2 – OBJETO: Seleção de Proposta entre os propo-
nente enquadrados como Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte, de acordo com o artigo 48 da Lei 
Complementar nº 123/2006 e alteração dada pela 
Lei Complementar nº 147/2014, LICITAÇÃO LOCAL 
de acordo decreto 64-2021 e lei complementar 47-
2021 e plano anual de compras de 2022, para  de 
formação de registro de preço para aquisição de 
merenda escolar
3 – VALOR MÁXIMO: R$ 248.045,10 (Duzentos e 
Quarenta e Oito Mil e Quarenta e Cinco Reais e Dez 
Centavos),  
4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia  31/05/2022 
às  09:00 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, 17/05/2022.
Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº03/2022.

Edital n0 39/2022 - Pregão Eletrônico. A Comissão 
de Pregão, da Prefeitura Municipal de Pinhalão, no 
exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº 
03/2022, de 04/01/2022, torna público, para conheci-
mento dos interessados que receberá até às 08:00:00 
horas do dia 31/05/2022, propostas para: Objeto da 
Licitação: Contratação de empresa especializada para 
locação de serviços de telefonia móvel com plano 
ilimitado, na modalidade de serviço de ligações locais 
e longa distância e acesso à internet, com cobertura 
no perímetro urbano e rural do 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/com-
pras/pt-br, https://e-gov.betha.com.br/transparencia, 
através do e-mail licitacaophl03@gmail.com e no setor 
de licitações, localizado na Rua Geraldo Vieira, 410, 
Centro, Pinhalão-PR, no horário das 08:30 às 12:00 
e das 13:00 às 17:00 horas. Pinhalão, 17 de maio 
de 2022. Raíssa Pimentel Vilas Boas – Pregoeira.

Edital n0 40/2022 - Pregão Eletrônico – Exclusivo para 
ME, EPP e MEI (LC Nº 123/2006 alterada pela LC 
Nº 147/2014). A Comissão de Pregão, da Prefeitura 
Municipal de Pinhalão, no exercício das atribuições 
que lhe confere a Portaria nº 03/2022, de 04/01/2022, 
torna público, para conhecimento dos interessados 
que receberá até às 13:00:00 horas do dia 31/05/2022, 
propostas para: Objeto da Licitação: Aquisição de 
tablets, destinados aos Agentes Comunitários de 
Saúde do município, conforme Resoluções SESA 
nº 773/2019 e nº 1070/2021. Critério de Julgamento 
– Menor preço por item. O recebimento será exclusi-
vamente por meio de sistema eletrônico: www.gov.br/
compras/pt-br. Os interessados poderão obter maiores 
informações e retirar o edital completo pelos sites: 
www.gov.br/compras/pt-br, https://e-gov.betha.com.
br/transparencia, através do e-mail licitacaophl03@
gmail.com e no setor de licitações, localizado na Rua 
Geraldo Vieira, 410, Centro, Pinhalão-PR, no horário 
das 08:30 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas. Pi-
nhalão, 17 de maio de 2022. Raíssa Pimentel Vilas 
Boas – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO O Prefeito Municipal, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o parecer 
do Departamento Jurídico sobre a Inexigibilidade de 
Licitação/Credenciamento n° 06/2022 de 28/04/2022 
RESOLVE: Homologar o certame a favor do propo-
nente: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE 
FRUTAS, OLERÍCOLAS E FLORES DO NORTE 
PIONEIRO - CONFRUNORPI, inscrita no CNPJ sob 
n° 05.860.403/0001-24, da cidade de PINHALÃO/PR, 
vencendo todos os itens, perfazendo o valor total 
de R$ 26.600,50 (vinte e seis mil seiscentos reais e 
cinquenta centavos).  Pinhalão, 17 de maio de 2022.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR   Prefeito Municipal

EDITAL N0 38/2022  - PREGÃO ELETRÔNICO – 
EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI – REGISTRO 
DE PREÇO.
 A Comissão de Pregão, da Prefeitura Municipal 
de Pinhalão, no exercício das atribuições que lhe 
confere a Portaria nº 03/2022, de 04/01/2022, torna 
público, para conhecimento dos interessados que 
receberá até às 08:00:00 horas do dia 31/05/2022, 
propostas para: Objeto da Licitação: Aquisição de 
roçadeiras, escovas de aço e bombonas plásticas 
de 200 litros destinadas as Secretarias Municipais 

 

Extrato - Contrato n° 061/2022 - Processo Administrativo nº 
053/2022 (PMWB) - Tomada de Preços nº 002/2022 (PMWB) 
- Órgão gestor: O Município de Wenceslau Braz – Paraná, 
inscrito no CNPJ/MF nº 76.920.800/0001-92. - Objeto: 
“contratação de empresa especializada para execução de 
serviços, incluindo o fornecimento de material para execução 
da obra de calçamento com pedra poliédrica na rua Aguinaldo 
Pereira Lima da cidade de Wenceslau Braz, conforme 
Contratos de Repasse nº 868710/2018/MCIDADES/CAIXA e 
Contrato de Repasse nº 881077/2018/MCIDADES/CAIXA, 
contemplando sistema de drenagem, calçada com 
acessibilidade, rampa para cadeirantes e construção de bocas 
de lobo e acessos; pela Secretaria Municipal de Obras, Viação 
e Serviços Urbanos”. - Prazo de vigência: 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias, ou seja, 17 de maio de 2021 à 16 de 
maio de 2023. - Contrato nº 061/2022 – R. BRAGA ROSENDO 
– PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 
30.285.960/0001-06, lotes 01, e 02 pelo valor total de R$ 
821.129,69 (oitocentos e vinte um mil cento e vinte nove 
reais e sessenta e nove centavos). - Wenceslau Braz-PR, 17 
de maio de 2022. - Atahyde Ferreira dos Santos Junior - 
Prefeito 

 
 
 
 

 

de Viação Obras e Urbanismo e Secretaria Municipal 
de Indústria, Comercio, Turismo e Meio Ambiente. 
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/com-
pras/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, 17 de maio de 2022. Mayara Almendanha 
Mota - Pregoeira

Extrato - 1º Termo Aditivo de Valor Contratual - Contrato nº 
31/2022 (PMWB) - Processo Administrativo nº. 009/2022 
(PMWB) – Pregão Eletrônico Nº 004/2022(PMWB) - Órgão 
gestor: Município de Wenceslau Braz – Paraná, inscrito no 
CNPJ/MF nº 76.920.800/0001-92. - Objeto: “Contratação de 
pessoa jurídica para a prestação dos serviços de transporte 
escolar dos alunos da rede pública de ensino, através da 
Secretaria Municipal de Educação.” - Prazo de vigência: 
inalterado - 12 (doze) meses, ou seja, 17 de maio de 2022 a 
16 de maio de 2023. Dos valores reajustados: referentes aos 
itens 05 e 06, aditiva-se 25% do valor total, passando de R$ 
291.280,00 (duzentos e noventa e um mil e duzentos e oitenta 
reais) para R$ 364.100,00 (trezentos e sessenta e quatro mil e 
cem reais) - Parecerista: Sadi Donizeti de Souza Filho (OAB/
PR n° 73.135) - Empresa - INGRID ARIELLI RODRIGUES 
VIEIRA EIRELI - CNPJ n° 40.152.174/0001-94. - Wenceslau 
Braz-PR, - 17 de maio de 2022 - Atahyde Ferreira dos Santos 
Junior - Prefeito

Extrato - 2º Termo Aditivo de Valor Contratual - Contrato nº 
30/2022 (PMWB) - Processo Administrativo nº. 009/2022 
(PMWB) – Pregão Eletrônico Nº 004/2022(PMWB) - Órgão 
gestor: Município de Wenceslau Braz – Paraná, inscrito no 
CNPJ/MF nº 76.920.800/0001-92. - Objeto: “Contratação de 
pessoa jurídica para a prestação dos serviços de transporte 
escolar dos alunos da rede pública de ensino, através da 
Secretaria Municipal de Educação.” - Prazo de vigência: 
inalterado - 12 (doze) meses, ou seja, 17 de maio de 2022 a 
16 de maio de 2023. Dos valores reajustados: referentes aos 
itens 01 e 03, aditiva-se 25% do valor total, passando de R$ 
355.806,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos e 
seis reais) para R$ 444.757,50 (quatrocentos e quarenta e 
quatro mil reais, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta 
centavos) - Parecerista: Sadi Donizeti de Souza Filho (OAB/
PR n° 73.135) - Empresa - GENIVALDO PAULO DA ROSA - 
CNPJ n° 11.387.440/0001-60. - Wenceslau Braz-PR, - 17 de 
maio de 2022 - Atahyde Ferreira dos Santos Junior - Prefeito
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MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ 
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2022 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS 
DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTE, COM MONTAGEM 
E DESMONTAGEM DE TELAS, PAINÉIS E MESAS, PARA 
ATENDER AO EVENTO - 68º JOGOS ESCOLARES DO 
PARANÁ”. 
A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Wenceslau 
Braz - PR, para fins do art. 24, inciso “II”, da Lei Federal n° 
8.666/93, incluindo a alteração da Lei n° 9.648, de 27 de maio 
de 1998, TORNA PÚBLICO, que o Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
– ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, proferiu 
decisão no processo em destaque supra, RATIFICANDO A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a Contratação, junto a 
empresa: I – T. C. RAIZER FLORICULTURA LTDA – CNPJ Nº 
24.712.082/0001-65, que indicou o menor preço para a 
contratação do item, no valor total de R$ 6.500,00 (Seis mil e 
quinhentos reais). Tudo conforme documentos nos autos. 

Wenceslau Braz-PR, 17 de Maio de 2022. 
ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR 

PREFEITO  
 
 
 

MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ 
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2022 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS DE COREOGRAFIA PARA ABERTURA DO 
EVENTO 68º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ”. 
A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Wenceslau 
Braz - PR, para fins do art. 24, inciso “II”, da Lei Federal n° 
8.666/93, incluindo a alteração da Lei n° 9.648, de 27 de maio 
de 1998, TORNA PÚBLICO, que o Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
– ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, proferiu 
decisão no processo em destaque supra, RATIFICANDO A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a Contratação, junto a 
empresa: I – LUANA CORDEIRO DE SOUZA 05284425979 – 
CNPJ Nº 27.229.323/0001-08, que indicou o menor preço para 
a contratação do item, no valor total de R$ 3.000,00 (Três mil 
reais). Tudo conforme documentos nos autos. 

Wenceslau Braz-PR, 17 de Maio de 2022. 
ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR 

PREFEITO  
 
 

MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ 
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24/2022 

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO - 68º JOGOS 
ESCOLARES DO PARANÁ”. 
A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Wenceslau 
Braz - PR, para fins do art. 24, inciso “II”, da Lei Federal n° 
8.666/93, incluindo a alteração da Lei n° 9.648, de 27 de maio 
de 1998, TORNA PÚBLICO, que o Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
– ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, proferiu 
decisão no processo em destaque supra, RATIFICANDO A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a aquisição, junto a empresa: 
I – ANICETO CLEMENTE RODRIGUES - EPP – CNPJ Nº 
07.156.686/0001-53, que indicou o menor preço para a 
aquisição dos itens 01 ao 10, no valor total de R$ 329,39 
(Trezentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos). 
Tudo conforme documentos nos autos. 

Wenceslau Braz-PR, 17 de Maio de 2022. 
ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR 

PREFEITO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/2022 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO EVENTO 68º JOGOS ESCOLARES DO 
PARANÁ”. 
A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Wenceslau 
Braz - PR, para fins do art. 24, inciso “II”, da Lei Federal n° 
8.666/93, incluindo a alteração da Lei n° 9.648, de 27 de maio 
de 1998, TORNA PÚBLICO, que o Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
– ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, proferiu 
decisão no processo em destaque supra, RATIFICANDO A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a Contratação, junto a 
empresa: I – REINALDO ROSA 86143441987 – CNPJ Nº 
45.633.883/0001-05, que indicou o menor preço para a 
contratação dos itens 01, 02 e 03, no valor total de R$ 8.500,00 
(Oito mil e quinhentos reais). 
Tudo conforme documentos nos autos. 

Wenceslau Braz-PR, 17 de Maio de 2022. 
ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR 

PREFEITO  
 
  

MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ 
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2022 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS LABORATORIAIS CLÍNICOS PARA AS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM BASE NA TABELA 
SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) EXCLUSIVAMENTE 
PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM DE DENGUE, 
COMPREENDENDO COLETA, ANÁLISE E RESULTADO 
PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE WENCESLAU BRAZ”. 
A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Wenceslau 
Braz - PR, para fins do art. 24, inciso “II”, da Lei Federal n° 
8.666/93, incluindo a alteração da Lei n° 9.648, de 27 de maio 
de 1998, TORNA PÚBLICO, que o Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
– ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, proferiu 
decisão no processo em destaque supra, RATIFICANDO A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a Contratação, junto a 
empresa: I – BANDEIRA & SOUZA LABORATÓRIO LTDA – 
CNPJ Nº 17.444.352/0002-10, que indicou o menor preço para 
a contratação dos itens 01 e 02, no valor total de R$ 6.000,00 
(Seis mil reais). 
Tudo conforme documentos nos autos. 

Wenceslau Braz-PR, 17 de maio de 2022. 
ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR 

PREFEITO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/2022 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO EVENTO 68º JOGOS ESCOLARES DO 
PARANÁ”. 
A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Wenceslau 
Braz - PR, para fins do art. 24, inciso “II”, da Lei Federal n° 
8.666/93, incluindo a alteração da Lei n° 9.648, de 27 de maio 
de 1998, TORNA PÚBLICO, que o Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
– ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, proferiu 
decisão no processo em destaque supra, RATIFICANDO A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a Contratação, junto a 
empresa: I – REINALDO ROSA 86143441987 – CNPJ Nº 
45.633.883/0001-05, que indicou o menor preço para a 
contratação dos itens 01, 02 e 03, no valor total de R$ 8.500,00 
(Oito mil e quinhentos reais). 
Tudo conforme documentos nos autos. 

Wenceslau Braz-PR, 17 de Maio de 2022. 
ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR 

PREFEITO  
 
  

MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ 
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2022 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS LABORATORIAIS CLÍNICOS PARA AS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM BASE NA TABELA 
SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) EXCLUSIVAMENTE 
PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM DE DENGUE, 
COMPREENDENDO COLETA, ANÁLISE E RESULTADO 
PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE WENCESLAU BRAZ”. 
A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Wenceslau 
Braz - PR, para fins do art. 24, inciso “II”, da Lei Federal n° 
8.666/93, incluindo a alteração da Lei n° 9.648, de 27 de maio 
de 1998, TORNA PÚBLICO, que o Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
– ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, proferiu 
decisão no processo em destaque supra, RATIFICANDO A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a Contratação, junto a 
empresa: I – BANDEIRA & SOUZA LABORATÓRIO LTDA – 
CNPJ Nº 17.444.352/0002-10, que indicou o menor preço para 
a contratação dos itens 01 e 02, no valor total de R$ 6.000,00 
(Seis mil reais). 
Tudo conforme documentos nos autos. 

Wenceslau Braz-PR, 17 de maio de 2022. 
ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR 

PREFEITO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ, CNPJ 
76.920.800/0001-92 torna público que irá requerer ao IAT, a 
Licença de Operação para o Aterro Sanitário onde será rea-
lizado a disposição final dos resíduos sólidos na FAZENDA 
PINHAL FORMOSO s/n, Bairro Turma 7, Wenceslau Braz - PR.

WENCESLAU BRAZ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 25-2022
Tendo em vista as manifestações e atos preceden-
tes, face aos autos do presente Processo Licitatório, 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 25-2022, a 
que trata de REGISTRO DE PREÇO PARA AQUI-
SIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A APAE DE SALTO 
DO ITARARÉ/PR, HOMOLOGO o procedimento 
licitatório, com fundamento no Inciso VI, do art. 43, 
da Lei nº 8.666/93. 
Salto do Itararé/PR, 17 de maio de 2022.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SALTO DO ITARARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EXTRA-
TO ADITIVO Nº: 1 – CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº: 111/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2021 
- PROCESSO Nº:56/2021 - Contratante: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE PINHALÃO Contratada: E & M 
REPARACAO AUTOMOTIVA EIRELI - Vigência: Início: 
13/05/2022 Término: 13/05/2023 - Fica prorrogado o 
prazo de vigência do presente contrato em 12 (doze) 
meses, passando de 13 de maio de 2022 para 13 de 
maio de 2023, alterando-se então a cláusula segunda 
do referido contrato. Reajusta-se o valor contratual 
em 12,46% (valor do INPC acumulado referente ao 
mês de abril de 2022). Diante do reajuste realizado 
nas cláusulas segunda, os valores dos respectivos 
itens passam para: Item 01 - passando o valor de R$ 
130,00 para R$ 146,19 ; Item 02 – passando o valor 
de R$ 130,00 (cento e trinta reais) para R$ 146,19 
(cento e quarenta e seis reais e dezenove centavos) 
Pinhalão, 13 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EXTRA-
TO ADITIVO Nº: 1 – CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº: 113/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2021 
- PROCESSO Nº:57/2021 - Contratante: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE PINHALÃO Contratada: IBAOX 
COMERCIO DE TINTAS E OXIGENIO LTDA - Vigên-
cia: Início: 18/05/2022 Término: 18/05/2023 - Fica 
prorrogado o prazo de vigência do presente contrato, 
passando de 18 de maio de 2022 para 18 de maio 
de 2023, ficando então alterada a cláusula segunda 
do referido contrato. Fica acrescido ao contrato, por 
conta do presente aditivo que aumenta a prestação 
de serviços em 12 (doze) meses, o valor total de 
R$ 77.300,00 (setenta e sete mil e trezentos reais) 
Pinhalão, 16 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EXTRA-
TO ADITIVO Nº: 2 – CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº: 110/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2021 - 
PROCESSO Nº:53/2021 - Contratante: PREFEITURA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EX-
TRATO ATA REGISTRO DE PREÇO Nº: 43/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022 - PROCESSO 
Nº:47/2022 - Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALÃO Contratada: BNB COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - Vigên-
cia: Início: 17/05/2022 Término: 17/05/2023 - Valor: 
R$199,90 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPE-
DIENTE, DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO. Pinhalão, 17 de Maio de 2022

PINHALÃO

PINHALÃO

MUNICIPAL DE PINHALÃO Contratada: ANTONIO 
ARAUJO DE MELO 07866824851 - Vigência: Início: 
13/05/2022 Término: 13/05/2023 - Fica prorrogado 
o prazo de vigência do presente contrato, passando 
de 13 de maio de 2022 para 13 de maio de 2023, 
ficando então alterada a cláusula segunda do refe-
rido contrato. Fica acrescido ao contrato, por conta 
do presente aditivo que aumenta a prestação de 
serviços em 12 (doze) meses, o valor total de R$ 
75,830.00 (setenta e cinco mil oitocentos e trinta 
reais). Pinhalão, 13 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EX-
TRATO ATA REGISTRO DE PREÇO Nº: 44/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022 - PROCESSO 
Nº:47/2022 - Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALÃO Contratada: DIPAR DISTRIBUIDORA 
DE PAPEIS E REVISTAS LTDA - Vigência: Início: 
17/05/2022 Término: 17/05/2023 - Valor: R$47.442,70 
- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, 
DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO. Pinhalão, 17 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EX-
TRATO ATA REGISTRO DE PREÇO Nº: 45/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022 - PROCESSO 
Nº:47/2022 - Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALÃO Contratada: GARROTE & DA SILVA 
LTDA - EPP - Vigência: Início: 17/05/2022 Término: 
17/05/2023 - Valor: R$60.010,85 - AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A TO-
DAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. Pinhalão, 
17 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EX-
TRATO ATA REGISTRO DE PREÇO Nº: 46/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022 - PROCESSO 
Nº:47/2022 - Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALÃO Contratada: IGUASSU COMERCIO 
DE PAPEIS EIRELI - Vigência: Início: 17/05/2022 
Término: 17/05/2023 - Valor: R$627,00 - AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A 
TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. Pinha-
lão, 17 de Maio de 2022
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[REFERÊNCIA]

Café Gourmet do Norte Pioneiro ajuda levar 
o nome do Paraná para o mundo

Grãos produzidos no estado já chegam a quase 100 países e geram receitas superiores aos U$ 300 milhões por ano

O Paraná segue firme 
no resgate de sua tradição 
como um dos melhores pro-
dutores de café do Brasil e do 
mundo e os grãos produzidos 
em solo e por produtores para-
naenses seguem ganhando o 
mundo com um requinte de 
estilo e grife através dos cafés 
especiais e gourmet. 
Além de encher a boca com 
um sabor especial, o café 
produzido por aqui também 
está movimentando a econo-
mia e trazendo dinheiro para 
o bolso dos produtores. Para 
se ter uma ideia, o estado vem 
produzindo cerca de 870 mil 
sacas por ano o que o coloca 
no 5º do ranking de produtor 
de café arábica no Brasil. 
Em dinheiro, isso representa 
cerca de U$ 342 milhões por 
ano. 
Os grãos carregados de aroma 

e sabor seguem atravessando 
fronteiras e, atualmente, já 
são exportados para 97 países 
incluindo os mercados mais 
exigentes do mundo como a 
Rússia, Japão, Ucrânia, Reino 
Unido e Estados Unidos. 
Com o aumento da exigência 
e conhecimento por parte 
dos consumidores, a busca 
pela goumertização dos grãos 
tem feito com que os produto-
res busquem cada vez mais 
aperfeiçoar suas plantações 
e operação em busca do café 
ou grãos especiais. Com isso, 
conforme dados da Secretaria 
de Estado da Agricultura do 
Paraná, a cada três sacos de 
cafés produzidos no estado, 
um é de grãos especiais. 
Para conseguir alcançar este 
patamar, não basta apenas 
querer, mas sim colocar a 
mão a massa, ou melhor, nos 

Por Marcelo Aguiar

grãos, e atender uma série de 
requisitos. Um café especial 
exige qualidade das plantas 
e dos grãos, rastreabilidade e 
compromissos sociais. Como 
resultado, o produto custa 
um pouco mais do que o grão 
convencional e se torna mais 
lucrativo ao produtor. 
Nesse cenário, a região do 
Norte Pioneiro não poderia 
estar de fora. Afinal, foi aqui 
que nasceu uma das princi-
pais referências em produção 
de grãos especiais do estado 
através do projeto “Mulheres 
do Café”. O projeto começou 
em 2013 através de uma inicia-
tiva do IDR Paraná (Instituto 
de Desenvolvimento Rural) 
onde, em escalas menores, 
as mulheres produtoras de 

diferentes municípios da 
região passaram a cultivar 
grãos que se tornaram cafés 
gourmets. A ideia deu certo e 
ganhou destaque internacio-
nal e, atualmente, o projeto 
já se estendeu para região do 
Vale do Ivaí. 
Entre as principais particu-
laridades dos grãos produzi-
dos em terras paranaenses 
está a doçura, corpo e acidez 
fosfórica do café, algo que, 
segundo os especialistas, está 
associado ao tipo de solo em 
qual a planta é cultivada. 
Um conjunto que une clima, 
solo e dedicação dos produ-
tores agrega ainda aos grãos 
produzidos no Norte Pioneiro 
uma referência para produto-
res de outras regiões do estado 

que vem até aqui para aprimo-
rar seus conhecimentos junto 
a cafeicultores locais, como é 
o caso do projeto Luiz Ferraz 
de Mesquita Filho. Na última 
quinta-feira (12), uma comi-
tiva de produtores de Cianorte 
realizou uma visita a uma 
propriedade no município 
de Carlópolis para conhecer 
as técnicas utilizadas para 
produção dos grãos.
Assim, os cafeicultores do 
Norte Pioneiro seguem sendo 
uma referência para que o 
Paraná continue sendo cada 
vez mais forte na produção 
de grãos especiais levando 
o trabalho e a dedicação dos 
paranaenses para os quatro 
cantos do mundo. 

Um conjunto que une clima, solo e dedicação dos produtores agrega 
ainda aos grãos produzidos no Norte Pioneiro uma referência para 
produtores de outras regiões do estado que vem até aqui para 
aprimorar seus conhecimentos junto a cafeicultores locais, como é o 
caso do projeto Luiz Ferraz de Mesquita Filho

ucoffee


