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ETA, agora temos água

Com um investimento de aproximadamente R$ 3 milhões, há cerca de 10 dias a cidade de Marechal Cândido Rondon passou 
a ser abastecida com água proveniente do rio Arroio Fundo, graças à implantação da Estação de Tratamento de

Água (ETA) compacta na Linha Guarani. Conforme o diretor do SAAE, Vitor Giacobbo, a expectativa é de que a ETA atenda 
as necessidades projetadas no tocante ao consumo de água na cidade. Hoje o consumo é estimado entre 13 e 14 milhões de 

litros por dia. A ETA está apta a fornecer 2,5 milhões de litros de água ao dia, quando trabalha 24 horas por dia.
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Se ele roeu mesmo, ninguém
sabe. Mas que a fonoaudiologia usa
a palavra para trabalhar a fala das
pessoas que têm problemas com a
pronúncia da letra “R”, isso é verda-
de. Como também é certo que nin-
guém gosta de ser chamado de
“rato”, sinônimo de ladrão. E da pior
espécie, pequeno e furtivo, que ata-
ca de noite.

Por outro lado, se você é conheci-
do como “rato de livraria”, isso já sig-
nifica um outro status. Condição so-
fisticada, atraente, que remete à in-
telectualidade. Camundongo, rataza-
na, rato-preto, rato-de-esgoto, rato-
branco o que importa o tipo? São,
todos, ratos que assustam até mes-
mo os elefantes, um dos maiores ani-
mais do planeta.

Quando, entretanto, estamos fa-
lando de Mickey Mouse, da dupla Ber-
nardo e Bianca, do Remy (do “Rata-
touille”), de Little Stuart ou, até mes-
mo, do Topo Gigio (lembra dele?), tudo
se torna mais inteligente, terno, afe-
tuoso e engraçado. São alguns dos
ratos que, sem entrar em considera-
ções sobre as agruras causadas por
sua espécie, tornaram-se famosos e
queridos em todo o mundo.

Os ratos, segundo os limites da ci-
ência, são originários da Ásia e há
mais de 1.700 espécies. O rato-pre-
to, por exemplo, invadiu a Europa à
época das Cruzadas. A ratazana, por
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 Até há algumas semanas a mai-
oria das pessoas da nossa microrre-
gião ainda não tinha percebido a pro-
ximidade do novo coronavírus. Alguns
até se arriscavam a fazer enquetes
em redes sociais perguntando quem
conhecia alguém que tivesse adoe-
cido de Covid-19.

Muitos passaram a ter uma vida
praticamente normal ao que existia
antes da pandemia, frequentando
bares, churrascos e outros encontros
com aglomerações.

Mas, de repente, a coisa ficou mais
próxima. Os números cresceram e
muitos conhecidos nossos já entraram
pra lista que soma mais de 32 milhões
de pessoas com Covid-19 no planeta.

Mas, as pessoas não devem ser
apenas mais um número ou uma pa-
lavra. É preciso respeitar o poder do
vírus, que já marcou o ano de 2020
e todos os outros anos que virão
daqui para frente.

Mas, além do próprio vírus, é pre-
ciso respeitar as outras pessoas, ob-
servando as medidas de proteção e
prevenção. Respeitar os profissionais
que diariamente travam verdadeiras
batalhas para salvar vidas, como os
médicos, enfermeiros, auxiliares, po-
liciais, bombeiros, motoristas... Tan-
tos que são essenciais.

É preciso respeitar os doentes e
os enlutados. E se você pegar a do-
ença, respeite e faça o isolamento
recomendado para não contaminar
mais pessoas.

A pandemia trouxe com ela outros
males que vão além da questão sani-
tária. Trouxe a politização da doença
, a manipulação de números, o roubo
descarado do dinheiro público, a mes-
quinhez do mercado, o negacionismo,
as fake news... São tantas coisas que
causam asco e repugnância.

Mas, uma coisa é certa. O corona-
vírus não foi, não é e nunca terá sido
uma “gripezinha”. A pandemia não
passou, não é passado. É presente e
será futuro. Podemos até conseguir
uma imunidade maior, podemos libe-
rar leitos nos hospitais, podemos ver
caindo as mortes, podemos voltar a
ter carnaval e fogos no réveillon.

Mas, ainda assim, as consequên-
cias da pandemia já são um legado
para o mundo. Saudades, falências,
crises pessoais e profissionais, de-
semprego, depressão e tantas outras
experiências difíceis. Uma nova or-
dem mundial se avizinha. A cura que
é possível avistar passa por respeito.

A cura está
no respeito

 Ricardo Viveiros, jornalista e escritor, é autor
de vários livros, entre os quais “Justiça Seja
Feita”, “A Vila que Descobriu o Brasil” e “Edu-
cação S/A”.

sua vez, apareceu nas cortes do Velho
Mundo apenas no século XVIII. Todos
trazendo muitos males, graves enfer-
midades ao homem: peste bubônica,
tifo, leptospirose, febre do rato, han-
tavirose e por aí vão. Segundo a
Organização Mundial de Saúde (OMS),
ratos podem transmitir aproximada-
mente 200 doenças.

Em contrapartida, o rato-branco
(uma variedade albina) e os ratos cin-
zas já velhos têm — com o sacrifício da
própria vida —, salvado os humanos de
inúmeras doenças. São cobaias de la-
boratório, usados por cientistas para
inocular os vírus e pesquisar a melhor
maneira de combater seus próprios
estragos à saúde humana. E por sua
atuação no Camboja, uma rata afri-
cana gigante acaba de ser premiada
com honras e glórias por, “corajosa-
mente”, farejar minas deixadas pela
guerra. A medalha de ouro foi entre-
gue pela Associação Veterinária Britâ-
nica (PDSA). Magawa, a rata, já “lim-
pou” com segurança o equivalente a
20 campos de futebol.

Ratos se amam de maneira inten-
sa, um casal pode ter mais de 200 fi-
lhotes em apenas um ano. Ratos adul-
tos podem alcançar 50 cm de compri-
mento e pesar até 1 kg. Um casal de
ratos em um celeiro, apenas durante
duas estações, pode consumir cerca
de 14 kg de grãos. Ratos causam 45%
dos incêndios tidos como de origem

Ricardo Viveiros*

O RATO ROEU A ROUPA DO REI DE ROMA

desconhecida, 20% dos danos em li-
nhas telefônicas, 31% dos rompimen-
tos de cabos elétricos.

Como tudo na vida tem um outro
lado, ratos mantêm a cidade limpa.
Ágeis e flexíveis entram pelo esgoto,
correm por apertadas tubulações que
são suas rodovias, promovendo neces-
sária desobstrução. Sem eles, haveria
ainda mais entupimentos e enchentes.

Em uma entrevista que nos tempos
de repórter fiz para a mídia, ouvi do
veterinário italiano Angelo Boggio, um
dos maiores “ratólogos” deste plane-
ta então contratado pelo Metrô de São
Paulo e carinhosamente apelidado pe-
los colegas como Doutor Ratão, a se-
guinte máxima: “Ratos integram o equi-
líbrio ambiental. Escorpiões matam e
comem ratos. Galinhas comem escor-
piões. E nós comemos galinhas.”

Quem “come” o corrupto que come
os recursos do povo?

Essa espécie de rato está no topo
da cadeia alimentar, causa doenças
crônicas como a raiva, move-se com
agilidade pelos canais burocráticos do
sistema e rói a dignidade. Começou a
campanha política para as eleições
deste ano em todo o País. Não deixe o
seu voto ser roído pelos ratos, esco-
lha bem os seus candidatos.
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Centenas de famílias 
participaram, no 
último domingo (27), 
da Carreata EI Dia 
da Saúde Emocional 
na Escola promovida 
pela Colégio Luterano 
Rui Barbosa. O evento 
teve como objetivo a 
valorização da vida.
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Dilceu Sperafico*

Mesmo que os desfechos e males 
da guerra da Ucrânia continuem sendo 
imprevisíveis e incalculáveis, tantos nos 
aspectos humanos, econômicos e polí-
ticos, o Brasil está correto ao anunciar 
para o final deste mês de março, o lan-
çamento do Plano Nacional dos Ferti-
lizantes, retomando estudos iniciados 
em novembro de 2021, que visam a 
redução da dependência externa de 
componentes de adubos agrícolas.

Como maior produtor mundial de 
alimentos e matérias-primas, o País 
não pode continuar importando a 
quase totalidade dos produtos utili-
zados na formulação de fertilizantes, 
chegando ao volume de 95% no caso 
do potássio, adquiridos de diversos 
fornecedores, como Rússia, Canadá, 
Israel, Belarus e Alemanha.

O Brasil, vale lembrar, dispõe de 
reservas consideráveis desses mine-
rais, que podem ser exploradas com 
sustentabilidade e benefícios para toda 
a população brasileira, especialmente 
na produção, oferta e exportação de 
produtos agrícolas. O País, é preciso 
acrescentar, tem florestas e vegetações 
nativas cobrindo mais de 64% de seu 
território, onde apenas 21% são ocu-
pados por pastagens e somente 8,0% 

por lavouras agrícolas.   
Mesmo assim, cerca de 70% da matéria-

-prima dos insumos usados na formulação 
de adubos para o cultivo de alimentos vêm 
do exterior, pois o País enfrenta dificulda-
des para adquirir produtos necessários 
para manter a alta produtividade de suas 
plantações, como são os fertilizantes. Essa 
realidade contraria a condição de um dos 
maiores produtores agrícolas do mundo, 
com papel importante de fornecedor de 
grãos para diversos países.

Conforme especialistas, em 2021 o 
Brasil importou 41,6 milhões de toneladas 
de fertilizantes, somando 15,1 bilhões de 
dólares. Somente em janeiro de 2022, 
foram compradas 2,3 milhões de tonela-
das do insumo, volume 15,2% inferior ao 
mesmo período no ano passado. 

Os fertilizantes reúnem nitrogênio, fós-
foro e potássio e são largamente utilizados 
pelo setor agrícola do País e do mundo, 
tendo entre seus grandes fornecedores a 
Rússia e a Bielorússia. Para que o Brasil 
mantenha a alta produtividade das com-
modities agrícolas, como a soja e o milho, 
os agricultores precisam tratar o solo com 
nutrientes e corretivos, sanando possíveis 
deficiências nutricionais.

Conforme especialistas, o Brasil nem 
sempre possui matérias-primas para 

produção desses insumos e quando dis-
põe, muitas vezes não as utiliza com essa 
finalidade, até por falta de infraestrutura e 
tecnologia. Essa realidade é desconhecida 
de cidadãos urbanos e consumidores, 
pois o Brasil popularizou a tese da terra 
fértil, na qual bastaria plantar para colher 
tudo o que se deseja ou necessita. Na 
verdade, na terra brasileira nem tudo dá, 
pois os solos do País são, em grande parte, 
pobres em nutrição e é necessário elevar 
e corrigir a capacidade nutricional para 
obter maior produtividade nas plantações.

Além disso, cada cultura necessita 
de fertilizante e/ou corretivo diferentes 
para se desenvolver, dependendo de 
quais nutrientes a terra precisa, para 
render o necessário e remunerar o agri-
cultor, garantindo os alimentos que os 
cidadãos necessitam. 

Conforme especialistas, a soja, por 
exemplo, exige muito fósforo e potássio, 
já o milho requer nitrogenados. Para 
completar nossas preocupações, a Rússia 
já teria recomendado a fabricantes de 
fertilizantes do País para suspenderem 
suas exportações, para determinados 
países importadores. 

A guerra na Ucrânia agravou a crise dos 
combustíveis no Brasil. Os aumentos de 25% para 
o óleo diesel e 16% para a gasolina deixaram a 
população apreensiva e provocou uma corrida 
aos postos e até filas em alguns. Todo mundo 
querendo encher o tanque antes do reajuste.

A questão dos combustíveis é muito séria. 
Correções de 16% a 25% de uma só vez impõem 
ônus imediatos e severos sobre donos de auto-
móveis, caminhoneiros e sobre o orçamento 
das empresas de transportes. 

Há outros efeitos, não tão imediatos, mas 
de extensão maior. O aumento da gasolina e do 
diesel resulta em correções de preços e afeta 
também os orçamentos dos que não são consu-
midores diretos de combustíveis. Será inevitável 
que o aumento impulsione a inflação, que já 
alcança 10,54% no acumulado de 12 meses.

Para o governo essa crise de combustíveis, 
agravada pela guerra, é um pesadelo, princi-
palmente porque estamos em ano de eleições. 

E é nessas horas que aparecem os políticos 
populistas exercendo sua especialidade, que é 
criar soluções simples, e erradas, para problemas 
complexos. Aliás, já observamos políticos de 
diferentes correntes partidárias e ideológicas se 
apresentando como voluntariosos salvadores do 
povo, propondo e aprovando medidas que, além 
de pouco eficazes ou completamente inúteis, 
podem se provar desastrosas. 

É difícil compreender todas as implicações 
da composição de preços dos combustíveis, o 
mercado igualmente complexo e globalmente 
interligado em que a Petrobras está inserida. 
Por isso não é simples administrar o preço dos 
combustíveis, porque a questão é global e expe-
riências de governos anteriores que tentaram 
segurar o preço para conter a inflação e reduzir 
os danos eleitorais, acabaram causando estragos 
na Petrobras, em particular, e na economia, 
em geral. 

Agora, a Petrobras e sua política de preços 
virou um dos temas mais complexos da campanha 
política. Enquanto Bolsonaro se inquieta, com 
medo de que a revolta dos consumidores caia 
no seu colo nas urnas, os demais candidatos 
também não parecem seguros quanto ao que 
propor para substituir a atual política de preços 
dos combustíveis, baseada na paridade inter-
nacional do petróleo.

Lula e Ciro Gomes adotam um discurso 
muito semelhante, ou seja, criticar a privatiza-
ção de subsidiárias da Petrobras, como a BR 
Distribuidora, e os altos salários e a política de 
distribuição de dividendos da empresa. Sergio 
Moro procura rivalizar com Lula e, em vez de 
focar nos preços, questiona o petista nas redes 
sociais para dizer que, não fosse a Lava-Jato, a 
empresa poderia ter sido engolida pela corrupção.

Enfim, ninguém apresentou até aqui uma 
alternativa à atual política de preços, que busca 
o equilíbrio entre a saúde financeira da Petrobras 
e um preço agradável ao consumidor.

Enquanto isso, assistimos em Brasília um 
corre-corre em busca, de novo, de uma solução 
pretensamente simples para um problema cada 
vez mais complexo, em virtude até mesmo da 
imprevisibilidade da guerra na Ucrânia.

Combustível 
e eleições

Um decreto do 
prefeito Marcio 
Rauber publicado 
na semana 
passada tirou a 
obrigatoriedade do 
uso de máscaras 
em Marechal 
Cândido Rondon, 
tanto em locais 
abertos quanto 
fechados. Foi o 
primeiro município 
da região a tomar 
tal decisão, 
antecipando-se 
inclusive ao Estado, 
que encaminhou 
projeto para a 
flexibilização do 
uso de máscaras 
para a Assembleia 
Legislativa, que 
deve entrar 
em vigor ainda 
esta semana. 
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Curtas
l O deputado estadual Guto Silva se filiou ao 
Progressistas e confirmou sua pré-candidatura 
ao Senado Federal.
l Três grandes partidos fizeram encontro neste 
sábado, 12, em Curitiba com dezenas de filiações. 
O governador Ratinho Júnior bateu cartão nos 
encontros do PP e do PSD.
l No encontro do PSD, o partido anunciou a 
filiação das deputadas Luísa Canziani e Leandre Dal 
Pont e do deputado Luiz Nishimori.
l O deputado Requião Filho não deve acompanhar 
o pai, o ex-senador Roberto Requião no PT. O 
caminho do deputado deve ser o PSB.
l Deputados da base de Ratinho Júnior (PSD) já 
admitem que o atual vice-governador Darci 
Piana (PSD) vai continuar na chapa de reeleição 
do governador.
l A lei eleitoral proíbe a divulgação de consultas 
de candidatos nas eleições de outubro. Desde 1º 
de janeiro, só podem ser divulgadas pesquisas 
devidamente registradas no TSE. As multas para 
quem desrespeitar começam por R$ 5 mil.
l O STF manteve as decisões que afastaram das 
disputas eleitorais os candidatos condenados 
pela Lei da Ficha Limpa.
l O deputado estadual Nelson Luersen já 
comunicou que está de saída do PDT. O 
parlamentar vai anunciar qual vai ser a nova 
legenda, as especulações são de que pode ser a do 
governador Ratinho Junior, o PSD.
l O MDB do Paraná decidiu aceitar o convite do 
governador Ratinho Júnior para compor o governo 
do Paraná. O partido também deve apoiar a 
pré-candidatura à reeleição de Ratinho Jr nas 
eleições de outubro.

Ademir e Sperafico 
Apesar do Progressistas de Marechal 
Cândido Rondon ter embarcado no grupo 
de sustentação do governo Marcio e Ila, o 
caminho a ser trilhado pelo ex-deputado 
federal Dilceu Sperafico na próxima eleição 
pode ser outro. Pelo menos é isso que 
dá a entender uma postagem feita pelo 
atual sub-chefe da Casa Civil do Paraná, 
Ademir Bier. Ele publicou uma foto de um 
encontro com Sperafico em que os dois 
discutiram candidaturas para outubro 
próximo, admitindo que poderão repetir 
dobradinha que já ocorreu em pleitos 
anteriores e com sucesso. 

Outras possibilidades
Apesar do próprio Dilceu Sperafico admitir que deve disputar uma cadeira na Câmara Federal, há outras portas 

que podem dividir a vontade do ex-deputado. Uma possibilidade que já foi ventilada é um eventual convite 
para assumir o Ministério da Agricultura a partir de abril, após a saída de Tereza Cristina. Outra especulação é a 
possibilidade de ser suplente da candidatura de Guto Silva ao Senado. Guto filiou-se ao Progressista no último 
sábado (12). Se alguma destas possibilidades se viabilizar, seu filho, Natan Sperafico, deve concorrer à Câmara.

Coordenador de Ratinho
O prefeito de Marechal Cândido Rondon, Marcio 

Rauber, está sendo sondado para assumir a 
coordenação de campanha à reeleição do 

governador Ratinho Júnior (PSD) no Oeste do 
Paraná. O mandatário rondonense, inclusive, 

esteve em Curitiba esta semana, onde o assunto 
pode ter evoluído. Até agora, ninguém confirma o 

convite, mas também não há quem negue.

Prefeito de molho
Um cálculo renal obrigou o prefeito de 
Quatro Pontes, João Laufer (MDB), a 
realizar um procedimento médico na 
última semana. Apesar do desconforto 
típico de quem sofre desse problema, o 
prefeito se recupera bem e deve retornar 
à ativa até o final de semana. 

PL reforçado
O PL, sigla do presidente Jair Bolsonaro, realizou 

na terça-feira (15) uma nova rodada de filiação de 
parlamentares da base do governo no Congresso. Entre 

os novos integrantes da legenda estão a deputada federal 
Carla Zambelli (SP) e os deputados federais Filipe Barros 
(PR) e General Girão (RN). Ao todo, ao menos 22 nomes 
entre deputados e pré-candidatos assinaram a ficha de 

entrada na sigla durante o evento. A maior parte dos 
deputados que aderiram ao PL integrava o PSL, sigla que 
se fundiu com o DEM para criação do União Brasil. Com 

a expectativa de receber até 30 novos parlamentares, o 
PL deverá ter uma das maiores bancadas da Câmara, 

com cerca de 60 integrantes.

Requião no PT 
Agora é certo. O ex-governador Roberto Requião 
(foto) confirmou que irá se filiar ao PT para disputar 
as eleições de outubro para o governo do Estado. 
Requião assinará sua ficha de filiação nesta sexta-feira 
(18), em evento que deverá contar com a presença do 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT), em 
Curitiba. O anúncio 
do ex-governador, 
que ainda mantinha 
conversas com o PSB, 
foi feito no domingo 
(13), através de 
um vídeo 
publicado 
no Twitter.

PP vem forte
O partido Progressistas (PP) realizou no sábado 

(12), grande evento de filiação em Curitiba. Com a 
chegada dos deputados federais Christiane Yared, 

Evandro Roman e Pedro Lupion e dos estaduais 
Guto Silva e Tião Medeiros, o partido consolida-se 

como a segunda principal força política do Paraná, 
com menos parlamentares apenas que o PSD, do 

governador Ratinho Junior. O governador, inclusive, 
participou do evento do partido aliado e ouviu da 

presidente estadual do PP, deputada Maria Victória 
(foto), o compromisso de estarem juntos nas 

eleições de outubro, mas já sentiu, também, que 
terá que abrir espaço para o partido no governo.

Leilão do parque
Terminou ontem (14) o prazo para que 

os interessados na concessão do Parque 
Nacional do Iguaçu entregarem os 

envelopes com as propostas. O vencedor 
será anunciado após o leilão na Bolsa de 

Valores do Brasil (B3), com a abertura 
dos envelopes. O novo gestor do Parque 

Nacional do Iguaçu terá direito estendido 
pelos próximos 30 anos. Atualmente quem 

administra o parque é a concessionária 
Cataratas do Iguaçu S/A. 
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L
eomar Rohden, o Mano, é o prefeito reeleito de Pato Bragado. Filiado ao MDB há anos, Mano 
foi vereador na primeira legislatura (1993 a 1996), secretário de Finanças, chefe de Gabinete, 
secretário de Administração, secretário de Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento 
Econômico, secretário de Saúde e vice-prefeito.

Neste segundo mandato como chefe do Poder Executivo, Mano tem John Nodari como 
vice-prefeito. Com exclusividade ao Jornal Tribuna do Oeste, o prefeito de Pato Bragado cita 
os desafios superados e destaca alguns dos projetos que devem ser colocados em prática 
neste ano. Ele também analisa o panorama eleitoral nos âmbitos estadual e nacional.

PREFEITO REELEITO DE PATO 
BRAGADO, LEOMAR ROHDEN 
DESTACA AÇÕES A SEREM 
IMPLANTADAS NESTE ANO. 
TAMBÉM AVALIA QUE O 
GOVERNADOR E O PRESIDENTE 
TÊM CONDIÇÕES DE SE REELEGER

“Superávit possibilita investir 
milhões de reais em obras”

n TRIBUNA DO OESTE - Prefeito Leomar, qual 
sua avaliação sobre o primeiro ano desta gestão 
em Pato Bragado?

LEOMAR ROHDEN - Tivemos bastante difi-
culdade principalmente em relação à pande-
mia da Covid-19, bem como da estiagem que 
prejudicaram o município, a região e o estado. 
Apesar disso, acredito que 2021 foi um ano 
bom, pois registramos superávit muito positivo 
para executar novas obras este ano. Claro que 
haverá continuidade de projetos do ano pas-
sado, além de outras obras que vamos licitar. O 
ano foi positivo, pois superamos dificuldades.

n O senhor foi vice-prefeito e é prefeito ree-
leito. Entende que a sua experiência aliada 
com a juventude do vice John Nodari auxilia 
na tomada das melhores decisões?

Isto é algo muito importante. Embora jovem, 
o John ocupou secretarias e tem muita força 

Ü
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de vontade para que juntos possamos tomar 
as decisões mais corretas possíveis. Neste 
sentido, contamos também com o apoio dos 
servidores públicos para fazermos sempre 
o melhor. Algumas vezes erramos, em mui-
tas acertamos. Tudo isso gera conhecimento 
para que possamos trabalhar pela melhoria 
da qualidade de vida das pessoas e assim 
estruturarmos ainda mais o nosso município.

n Falando de investimentos, prefeito, quais obras 
e projetos devem ser implantados neste ano?

Haverá aplicação de muitos milhões de 
reais. Temos a execução da segunda etapa 
da remodelação da praça, um valor signifi-
cativo a ser aplicado nas placas fotovoltaicas, 
no projeto de casas do Loteamento Social. 
Com a municipalização do trecho da PR-495, 
desejamos investir na área urbana, também 
no parque industrial, na antiga fecularia, em 
um novo barracão. Há inúmeros projetos 
para darmos continuidade ao nosso plano 

de governo a partir das ações que vamos 
colocar em prática. Alguns exemplos são 
o recape asfáltico e a pedra irregular, esta 
no interior do município.

n A quebra na safra e a recessão têm gerado 
efeitos no município? Como superar obs-

táculos deste nível?
Por sermos um município 
essencialmente agrícola, a 

quebra na safra gerou 
perda significativa 

aos produtores, 

trazendo consequências nas empresas. Isso 
porque embora os empresários invistam no 
comércio, indústria e prestação de serviços, 
o agronegócio é o principal setor econômico 
em Pato Bragado. A quebra na safra representa 
uma grande perda ao nosso município, estado 
e país. Ao ter bom resultado na safra, o pro-
dutor investe os recursos, o que movimenta 
a economia.

n Estamos em um ano de eleições nos níveis 
estadual e nacional. O grupo de situação já 
está com os apoios definidos para deputados, 
senador, disputa do Governo do Estado e para 
a presidência da República?

Este período traz limitações em termos 
legais, de modo que é importante olharmos 
com carinho para as pessoas que representam o 
nosso município e a região. O nosso grupo está 
com os candidatos definidos, mas é necessário 
que a sociedade avalie a história das lideranças 
que vão colocar os seus nomes à disposição. 
Na eleição passada, em 2018, houve grande 
perda de representatividade política na região, 
tanto que hoje temos representantes de outras 
regiões que trabalham muito bem.

n O senhor avalia que a região terá represen-
tantes eleitos, como Sperafico, entre outros?

O Dilceu Sperafico, um político respeitado 
em Pato Bragado e na região, pode retornar 
como pré-candidato a deputado federal. Spe-
rafico é um representante que lutou muito 
por nós e pela região, um ótimo nome. Atuou 
muitos anos como deputado federal e foi chefe 
da Casa Civil, portanto uma referência que 
merece respeito.

n Acredita que Ratinho Junior e Jair Bolsonaro 
conseguem a reeleição?

Avalio que sim. Penso que o governador 
Ratinho Junior e o presidente Bolsonaro têm 
grandes chances de serem reeleitos, caso as 
pré-candidaturas se concretizem. A tendência é 
de que o pleito fique mais acirrado, no entanto 
vejo que ambos conseguem se reeleger.

Prefeito Leomar 
Rohden, o Mano: 
“Já definimos os 

nossos candidatos, 
mas é necessário 
que a sociedade 
avalie a história 

das lideranças que 
vão colocar os seus 

nomes à disposição”
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PARLAMENTAR SUGERIU A EXECUÇÃO DE MELHORIAS EM OUTROS SETORES DA MUNICIPALIDADEÜ

Arion solicita investimentos 
na segurança dos CMEIs de 
Marechal Cândido Rondon

Parlamento
Os vereadores Alvido Hergesell, Ari Schmidt, Marli 
Hardt, Valdir Kelm e Felipe Schindler apresentaram 
requerimento no Legislativo de Nova Santa Rosa, 
solicitando o asfaltamento de trecho de estrada no 
distrito de Alto Santa Fé.

Maria Baumann, Jairon Arndt, Edgar Buchholz e Dolivan 
Lauxen, parlamentares nova-santa-rosenses, sugerem 
a execução de melhorias junto à faixa de domínio do 
DER com obra de ampliação da ciclovia.

O vereador Gerson Perius, de Quatro Pontes, sugere 
a complementação do programa de distribuição do 
kit escolar, visando atender as necessidades dos estu-
dantes regularmente matriculados na rede municipal 
de ensino.

Pedrinho Tonelli, Silvestre Rohden e Solange Ferreira, 
edis em Quatro Pontes, apresentaram indicação suge-
rindo a implantação de rotatórias experimentais nos 
cruzamentos da Avenida Presidente Epitácio com as 
Ruas Bajé e São Leopoldo, para, com isso, promover 
os adequados estudos técnicos de viabilidade para futura implan-
tação de rotatórias definitivas nestes cruzamentos.

O vereador Joaquim Schlindwein, de Entre Rios do 
Oeste, requer a execução de asfalto na Linha Vista 
Alegre, entre as propriedades de Artur Vogt e de 
Noemia Gallas.
 

Lisa Hanzen, parlamentar entrerriense, sugere a aqui-
sição de terreno e construção de uma nova unidade de 
saúde, contando com sala de emergência e urgência, 
edificação de dois pisos, garagem e estacionamento.

A vereadora Simone Eninger, da cidade de Mercedes, 
solicita a instalação de aparelhos de ar-condicionado 
na sala de ginastica rítmica/judô do Ginásio de Espor-
tes Élvio Frey.

Kelli Kolm, edil mercedense, sugere ao Executivo 
Municipal estudos visando melhorias na entrada da 
Escola Municipal Tiradentes. Também indica a instala-
ção de aparelhos novos e modernos para musculação 
nas academias ao ar livre.

Mauricio Lunkes, edil no município de Pato Bragado, 
sugere ao Poder Executivo a instituição de concessão 
de alvará prévio para edificações e similares.

A vereadora bragadense Simone Tornquist plei-
teia e implantação dos serviços de equoterapia e de 
hidroterapia.

Cristiano Metzner (Suko), vereador em Marechal 
Cândido Rondon, solicita informações da Secretaria 
Municipal de Saúde, através do Departamento de 
Epidemiologia, acerca das multas geradas aos ron-
donenses notificados pela proliferação do mosquito 

- Aedes Aegypti.

O edil rondonense Moacir Froehlich solicita intercessão 
da Acamop objetivando o apoio dos deputados fede-
rais e senadores na adoção de medidas emergenciais 
por parte do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, do Governo Federal, para agilizar o 
processo de extração de minerais em solo brasileiro para utilização 
como fertilizantes nas mais diversas atividades agrícolas.

O vereador Claudio Köhler (Claudinho), reitera a 
sugestão para que o Executivo de Marechal Cândido 
Rondon, através das secretarias de Educação e Esportes, 
viabilize a realização de uma nova pintura da quadra 
poliesportiva da Escola Municipal Jean Piaget.

 Com o objetivo de aumentar 
a segurança dos Centros Munici-
pais de Educação Infantil (CMEIs) 
de Marechal Cândido Rondon, o 
vereador Arion Nasihgil solicitou 
na sessão desta semana do Poder 
Legislativo, que a prefeitura invista 
em melhorias nos portões destas 
unidades, de forma a aumentar o 
controle de entrada e saída nestes 
educandários.

Segundo ele, são rotineiras as 
reclamações por parte de servi-
dores municipais e pais de alunos 
de que, em alguns CMEIs, inexiste 
controle rígido nos portões, sendo 
possível que pessoas estranhas ao 
ambiente escolar ingressem e saiam 
sem serem percebidas. 

“Recentemente, este vereador 
recebeu o relato de uma pessoa 
que ingressou em determinado 
CMEI e se dirigiu até a sala onde as 
crianças dormiam, sem que tenha 
sido barrada ou questionada de 
qualquer forma”, alertou Arion.

Segundo ele, o ideal seria a ins-
talação de mecanismos de controle 
do acesso ou a contratação de vigias.

Em outra indicação apresentada 
na mesma sessão, Arion propôs à 
Prefeitura que providencie com bre-
vidade o recape asfáltico de trecho 
da Rua dos Antúrios, localizado 
no Jardim Primavera, em razão da 
situação precária, especialmente 
na região ao lado oposto ao Posto 
Stop da BR-163.

Também por meio de indica-
ção, o vereador sugere à Secretaria 
Municipal de Mobilidade que, urgen-
temente, implemente sinalização 
horizontal nas vias públicas da região 
central da cidade que receberam 
recape asfáltico recentemente, em 
razão da frequente ocorrência de 
acidentes nestes locais.

 Vereador Arion Nasihgil: “São rotineiras as reclamações por parte 
de servidores municipais e pais de alunos de que, em alguns 

CMEIs, inexiste controle rígido nos portões” 
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 O prefeito de Nova Santa Rosa, 
Norberto Pinz, esteve em Curitiba 
para se reunir com deputados, secre-
tários estaduais e com o gover-
nador Ratinho Junior. Pinz esteve 
acompanhado do vice-prefeito e 
secretário de Saúde, Noedi Hardt; 
vereador Ari Schmidt; ex-vere-
ador Paulo Wagner Neto; dos 
representantes da Cooperativa 
de Energias Renováveis e Sane-
amento Rural (Coopersan), Noli 
Ernesto Schirmer, Orlando Schulz 
Junior e Jailson Gabriel.

Com o secretário de estado da 
Agricultura e do Abastecimento, 
Norberto Ortigara, foram feitas 
tratativas sobre o incentivo e a 
melhoria da legislação para as coo-
perativas de energias sustentáveis, 
e da implementação do biogás em 
Nova Santa Rosa.

O mandatário municipal também 
esteve reunido com os secretários 
de Desenvolvimento Sustentável e 
Turismo, Márcio Nunes; da Admi-
nistração e da Previdência, Marcel 
Micheletto; e com o subchefe da 
Casa Civil, Ademir Bier. Ele também 

Nova Santa Rosa é contemplado com 
repasse superior a meio milhão de reais

debateu ações com os deputados 
Adelino Ribeiro, Nereu Moura, Ale-
xandre Curi e Requião Filho.

Encontro produtivo com o 
governador Ratinho Junior e com 
o secretário de estado da Saúde, 
Beto Preto, resultou na assinatura 
do repasse de R$ 533.714,40 por 

meio da Secretaria de Saúde. Foram 
destinados em prol de Nova Santa 
Rosa: duas ambulâncias de suporte 
básico no valor de R$ 170 mil cada, 
uma van para transporte de pacien-
tes no valor de R$ 170 mil e R$ 
23.714,40 via recurso complementar 
para média e alta complexidade.

 Prefeito Norberto Pinz e o vereador Ari 
Schmidt, durante visita à Capital do estado 
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PREOCUPAÇÃO É EVITAR UMA EPIDEMIA DA DOENÇA NO MUNICÍPIOÜ

Ü

A prefeitura de Entre Rios 
do Oeste, através dos setores 
de Epidemiologia e de Vigilân-
cia Sanitária, alerta a população 
sobre o crescimento dos casos 
suspeitos de dengue no município. 
Há, inclusive, um paciente com 
caso confirmado da doença.

Assim sendo, o responsável 
pelo setor de Vigilância Sanitá-
ria, Vilmar Frare, junto com o 
setor de Endemias, conclama 
toda a população para ampliar 
as medidas de combate ao mos-
quito Aedes Aegypti, transmissor  
da dengue. 

“Diante deste cenário, soli-
citamos para toda a população 
manter seus terrenos e quintais 
limpos. Também sugerimos que 
realize a limpeza dos lotes baldios, 
para que consigamos evitar uma 

Entre Rios do Oeste 
sugere ampliação dos 
cuidados com a dengue

epidemia da doença”, expõe.
O período de chuvas aumenta 

o risco de proliferação do Aedes 
Aegypti, portanto é essencial que 
sejam eliminados todos os possí-
veis criadouros do mosquito. Os 
proprietários de terrenos deverão 
mantê-los limpos, livres de entu-
lhos e de mato, caso contrário 
serão notificados.

“Pedimos a colaboração de 
cada munícipe com a limpeza, 
pois é dever de todos manter a 
cidade limpa e livre da dengue. 

Se cada um fizer sua parte, 
estaremos evitando consequências 
que a doença gera. Somente com a 
adoção de ações conjuntas envol-
vendo Poder Público e população 
será possível combater este mal, 
e proteger a vida e a saúde da 
população”, conclui Frare.

Davi Gabriel Dias, estudante do 
4º ano da Escola Municipal Dona 
Leopoldina, de Quatro Pontes, é 
um dos três vencedores do Feras da 
Ciência, campanha realizada pelo 
sistema de ensino Aprende Brasil 
no final de 2021. Carlos Eduardo 
Delsin (9º ano), da Escola Francisco 
Alvares Florence, e Maria Eduarda 
Sales Neves (7º ano), da Escola Hebe 
de Almeida Leite Cardoso, ambos 
de Novo Horizonte (SP), são os 
outros ganhadores.

O estudante quatro-pontense 
recebeu um certificado de parti-
cipação e foi premiado com um 
celular. Já a escola ganhou um 
microscópio. A entrega ocorreu 
segunda-feira (14), em breve ato 
realizado no educandário, reunindo 
a secretária de Educação, Cultura e 

Esportes, Araceli Basso Tauchert, a 
diretora Paula Rejane Fulber Becker, 
além da coordenadora Leila Adams, 
professoras e educandos. 

O Feras da Ciência objetiva esti-
mular os alunos do 1º ao 9º ano 
de escolas parceiras do Aprende 
Brasil a colocar os conhecimentos 
em prática, se divertir e concorrer 
a prêmios. Ao participar, os alu-
nos receberam uma proposta de 
experimento científico (um para 
cada ano de ensino), que teve que 
ser realizado, filmado e enviado 
ao Aprende Brasil. No caso do 
Davi, ele falou sobre preservação 
do solo. Os vídeos dos alunos 
ganhadores serão compartilhados 
nas redes sociais do sistema de 
ensino, juntamente com os vídeos 
mais criativos.  

Com o objetivo de apoiar ainda 
mais os produtores mercedenses, a 
administração municipal irá aumen-
tar a quantidade de sementes de 
aveia repassadas aos produtores. 
Antes eram duas, contudo a partir 
de agora passam a ser repassadas 
três sacas por beneficiário.

Para receber o incentivo, os 
interessados devem realizar as 
inscrições até o dia 08 de abril na 
Secretaria de Agricultura, Pecuária 
e Meio Ambiente, ou entrar em 
contato pelo telefone (45) 3256-
8014 ou WhatsApp (45) 99802-4648.

O incentivo é oferecido aos 
produtores que comercializam leite.

De acordo com o secretário 
de Agricultura, Jairo Mohr, cada 
produtor inscrito tem direito a 
receber até três sacas de aveia, 
no entanto, para ser beneficiado, 
é necessário ter em dia o bloco 
de produtor rural, vacinação dos 
animais, cadastro atualizado na 
Agência de Defesa Agropecuária 
do Paraná (Adapar) e não possuir 
débitos com a municipalidade.

A Secretaria de Assistência 
Social e o Programa do Volun-
tariado Paranaense (Provopar) 
de Nova Santa Rosa informam 
que a carreata em alusão ao Dia 
Internacional da Mulher tem conti-
nuidade hoje (17). A programação 

agendada para as 19 horas será 
desenvolvida nas principais ruas 
do distrito de Vila Cristal e em 
seguida concentração na praça 
para homenagem e distribuição 
de brindes.

Os organizadores estendem 

o convite para todas as mulhe-
res do município, uma vez que 
comemorar esta importante data, 
registrada em 08 de março, faz 
toda diferença, por promover 
debates sobre a importância da 
mulher na sociedade. 

 Responsável 
pela Vigilância 

Sanitária, Vilmar 
Frare: “Sugerimos a 

colaboração de todos 
no sentido de manter 

limpos os terrenos 
e quintais de suas 

residências” 

  DIVULGAÇÃO
 

Aluno de Quatro Pontes é um dos vencedores do Feras da Ciência

 A 21ª edição da Copa Solar 
de Futebol Sete tem início neste 
sábado (19), no campo do Clube 
Grêmio, em Mercedes. Doze equi-
pes participam da competição, 
sendo oito na categoria livre 
masculino e quatro na categoria 

veterano. “Com o intuito de 
promover ainda mais as nos-
sas comunidades e a pedido 
dos dirigentes, iremos realizar 
as rodadas nos finais de semana”, 
comenta o secretário de Esporte, 
Lazer e Turismo, Henrique Endler. 

Mercedes vai 
aumentar a 
quantidade de 
sementes de 
aveia repassadas 
aos produtores

Nova Santa Rosa: carreata ao Dia da 
Mulher ocorre hoje em Vila Cristal

Copa Solar de Futebol Sete 
começa no sábado em Mercedes

Davi Gabriel Dias estuda no 4º ano da Escola Municipal Dona Leopoldina

DIVULGAÇÃO

Ü

 Secretário da pasta, Jairo Mohr, 
destaca o aumento do incentivo 

aos produtores do município 

DIVULGAÇÃO
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Pato Bragado incentiva 
jovens à formação em cursos 
técnicos e de nível superior

ATUALMENTE 170 ES-
TUDANTES RECEBEM 
RECURSOS FINANCEIROS 
À FORMAÇÃO NO ENSINO 
MÉDIO E ACADÊMICA, 
ALÉM DE OUTROS 15 À 
FORMAÇÃO TÉCNICA

Ü

 Em vista da instabilidade do 
tempo, o Passeio Ciclístico Dia da 
Mulher e demais atrações não 
foram realizados pela Secretaria 
de Educação, Cultura e Esportes de 
Quatro Pontes será promovido no 
domingo (20), das 15h30 às 18h30, 
na rua coberta e Praça Cristo Rei.

Referente ao passeio ciclístico, 
todas as famílias podem participar, 
sem necessidade de inscrição ou 
custos. O trajeto inicia na rua coberta 
até a Rua Cachoeira, seguindo pela 
Travessa Luciano Lenz, depois em 
sentido à Rua São Leopoldo. Con-
tinua em direção ao estradão de 
São José, voltando até a Rua São 
Borja e nesta via seguirá sentido 
à Rua Nelson Minks, depois até 
a Rua Bajé, sentido ao portal. O 
retorno à rua coberta será pela 
Rua Bajé e Avenida Santa Maria. 
O percurso soma 7,8 quilômetros, 
com previsão de duração de até 
35 minutos.

O passeio será acompanhado 
pelo diretor do Departamento de 
Esportes, Gustavo Heep.

OUTRAS ATRAÇÕES
Na Praça Cristo Rei, um espaço 

especial animará as crianças. Haverá 
futebol de sabão e brinquedos inflá-
veis e quem quiser também pode 
trazer cadeiras e fazer um piqueni-
que. Ainda na rua coberta, ocorrerá 
um aulão de ritmos e danças com 
a professora Quessila Baumgart 
Zago e música ao vivo com a dupla 
Evandro e Liliane. 

 Uma iniciativa de poucos em 
benefício do futuro de muitos. 
Assim tem sido em Pato Bragado 
com o Programa de Incentivo à 
Formação Acadêmica, regido pela 
Lei nº 1470/2015. Por meio dele é 
ofertada uma bolsa-auxílio mensal 
aos estudantes para despesas com 
transporte, alimentação e mensali-
dade escolar, desde o ensino médio 
normal (magistério) até os cursos 
superiores.

Conforme dados da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, 
em 2018 foram 74 alunos inscritos; 
já em 2019 o número de estudan-
tes foi de 66; em 2020 por conta 
da pandemia foram 46 e em 2021 
houve 38 inscrições. Entre 2018 e 
2021, os valores investidos pelo 
governo municipal no programa 
somam algo próximo de R$ 1,9 
milhão. “Estamos repassando de 
forma mensal e a fundo perdido 
ao ensino superior, o montante de 
R$ 249,60; enquanto que para o 
magistério o valor chega a R$ 131,04, 
com correção anual pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC). É um grande incentivo aos 
nossos jovens e também às demais 

pessoas que estão recuperando o 
tempo que ficaram ausentes dos 
educandários e buscando uma for-
mação”, afirma o prefeito Leomar 
Rohden, o Mano.

O programa atende mais de 
170 estudantes da cidade que 
estudam na região, no estado e 
no país. São cerca de 15 pessoas 
formadas todos os anos.

A jovem Bruna da Cruz Petry 
concluiu no fim do ano passado, o 
curso de tecnóloga em Estética e 
Cosmética, na cidade de Toledo. A 
colação de grau ocorreu em feve-
reiro deste ano. Ela menciona que 
contou com o incentivo da bolsa-
-auxílio durante os três anos de 
realização do curso e que o valor 
disponibilizado pelo município foi 
mais um estímulo para iniciar os 
estudos na área que almejava muito. 

Realizada na sua profissão, 
Bruna já é proprietária da Estética 
Bruna Petry Beauty. “Meu prazer é 
mudar a autoestima das pessoas 
e ver isso estampado no rosto 
delas ao se olharem no espelho. 
Minha gratidão à administração 
municipal por ter me auxiliado 
em tudo isso”, destaca.

CURSOS TÉCNICOS
Quem está em busca de um 

curso a nível técnico profissionali-
zante também não fica atrás. Outra 
forte ferramenta criada pelo poder 
público de incentivo, instituída pela 
Lei nº 1162/2010 é destinada aos 
que iniciam uma formação no 
Senai/Sesc/Senac ou equivalen-
tes, autorizados pelo Ministério da 
Educação (MEC).

São R$ 114,67, de subsídios 
mensais, corrigidos anualmente 
pelo INPC. O ingresso no benefício 
é feito pela Secretaria de Indústria, 
Comércio, Turismo e Desenvolvi-
mento Econômico. Desde fevereiro 
de 2022 já são 15 os alunos que 
estão recebendo a ajuda de custos 
aos cursos, como o de técnico de 
enfermagem, técnico em Segurança 
no Trabalho, sistema S (Sesi, Senai, 
Senac) ou que frequentam algum 
colégio agrícola. 

Quando Claudireni Staadlober 

iniciou o curso técnico em Segurança 
no Trabalho no ano de 2017, na 
cidade de Marechal Cândido Ron-
don, não tinha a mínima noção de 
como isso a ajudaria profissional-
mente e pessoalmente.  Formada em 
2018 já teve de início a oportunidade 
de aplicar os conhecimentos do 
curso na Associação Bragadense 
de Catadores (ABC) e atualmente 
exerce a função na Lar Cooperativa, 
no município rondonense. 

Ela que já é graduada em Gestão 
Ambiental afirma que foi o curso 
técnico que proporcionou a oportu-
nidade de crescimento profissional. 
“Utilizei os recursos do municí-
pio nos últimos seis meses de 
estudos. Foram de grande valia, 
um incentivo a não desistir, pois 
na época me separei e não tinha 
dinheiro pra continuar indo ao 
curso. Então consegui concluir 
e graças a esse incentivo hoje 
trabalho na área”, comemora.  

MARILI KOEHLER

Quatro Pontes terá 
passeio ciclístico 
ao Dia da Mulher

Prefeito Mano e vice John Nodari: “São incentivos à formação de jovens 
e também às demais pessoas que ficaram ausentes dos educandários” Ü

Bruna Petry: “Minha gratidão à administração 
municipal por ter me auxiliado em tudo isso” Ü

ARQUIVO PESSOAL

Claudireni afirma que conseguiu concluir o 
curso graças a esse incentivo

ARQUIVO PESSOAL

 Ü
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Com ETA, objetivo é que 
não haja racionamento 
em Marechal Rondon

DIRETOR DO 
SAAE DESTACA 
SER POSSÍVEL 
GARANTIR O 
ABASTECIMENTO 
EM CONDIÇÕES 
NORMAIS. NOVOS 
POÇOS DEVEM 
SER PERFURADOS

Há dez dias a sede municipal de Marechal Cândido Rondon passou a ser abas-
tecida com água proveniente do rio Arroio Fundo, por meio de um investimento 
de aproximadamente R$ 3 milhões na implantação da Estação de Tratamento de 
Água (ETA) compacta na Linha Guarani, através de trabalho realizado pelo Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

Conforme o diretor da autarquia, Vitor Giacobbo, a expectativa é de que a ETA 
atenda as necessidades projetadas no tocante ao consumo de água na cidade. 
“Hoje o consumo é estimado em 13 milhões a 14 milhões de litros, dependendo do 
dia e do calor, bem como levando-se em conta os dias críticos como sexta-feira 
e sábado. A ETA está apta a fornecer 2,5 milhões de litros de água ao dia, quando 
trabalha 24 horas por dia”, menciona.

Giacobbo enaltece que a estrutura será utilizada conforme a demanda, a con-
siderar que o custo da água é mais elevado do que proveniente de poço artesiano, 
pois exige mais tratamento. “A sede de Marechal Rondon conta com 18 poços e 
cinco minas de água. É possível garantir que em condições normais não tenhamos 
racionamento, desde que estejamos atentos às demandas da população”, observa.

O diretor do SAAE enaltece que água originária de poço artesiano será utilizada 
em menor intensidade. “O ideal é retirar água entre 15 e 18 horas por dia, mas 
na época de seca trabalhava até 20 horas. Com o funcionamento da ETA, vamos 
diminuir a quantidade de horas”, frisa.

 Capacidade de produção de mais de 
2,5 milhões de litros de água por dia 

Após ser tratada, 
água potável pode 

ser utilizada nas 
residências dos 

rondonenses 

Água que entra na rede de abastecimento 
é proveniente do rio Arroio Fundo

Prefeito Marcio Rauber: “Com 
estas ações, demonstramos nosso 

empenho para ampliar a produção de 
água, um bem precioso e vital 

a todos, de forma planejada e com 
muita responsabilidade”

Diretor do SAAE, Vitor Giacobbo, 
enaltece que a ETA responde pelo 

consumo sem necessidade de 
racionamento. No entanto, população 

deve usar o bem com responsabilidade

FOTOS: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA

l Investimentos
Ele adianta que o SAAE trabalha no 
sentido de realizar uma licitação no 
mês de março, visando à perfuração de 
mais dois poços na área da ETA. “Se no 
fim do ano estiver muito calor e ocorrer 
estiagem, teremos capacidade instalada 
para atender a necessidade. Os trâmites 
neste caso levam em torno de dois 
meses, ou seja, não é possível colocar 
poço com água na rede em pouco 
tempo”, observa Giacobbo.
Um planejamento desenvolvido 
pelo SAAE em 2018, expõe, trata da 
necessidade de captar mais água para 
daqui 20 anos. “Pensando nisso, o SAAE 
adquiriu uma área na Linha Concórdia, 
próximo da ETA, para executar esta 
tarefa e fazer frente às necessidades”, 
pontua o responsável pela autarquia.
“Outra questão se refere à rede de 
esgoto. Atualmente possuímos 36% 
de ligações de esgoto na cidade, 
porém segundo uma lei nacional de 
saneamento devemos alcançar 90% de 
uso da rede até o ano de 2033. Também 
estamos trabalhando neste sentido”, 
assegura Giacobbo.

l Dia Mundial da Água
Na próxima terça-feira, 22 de março, 
será registrado o Dia Mundial da Água. 
“Todo ano o SAAE desenvolve projetos 
sobre o uso consciente da água. 
Neste ano, haverá palestras e entrega 
de materiais didáticos em escolas e 
empresas, justamente por acreditarmos 
que a população deve mudar os hábitos 
para evitar o desperdício”, enaltece.
“A água é um bem finito. Percebemos 
nos últimos dois anos que é preciso 
cuidar, pois a população aumenta, 
o consumo também, e as fontes 
naturais diminuem. Precisamos de um 
consumo responsável por parte de toda 
população”, finaliza o diretor do SAAE.

l Bem precioso
O prefeito Marcio Rauber enaltece os investimentos de 
aproximadamente R$ 3 milhões para viabilizar a instalação da 
ETA. “Aplicamos R$ 2.540.000,00 na estação compacta, além dos 
R$ 500.000,00 do SAAE para estruturar um poço de captação e 
tubulação. Embora tenhamos colocado a ETA em funcionamento, 
prosseguimos com investimentos por meio da instalação de uma 
outra estação, de maior capacidade, com terreno já adquirido às 
margens do rio Arroio Fundo”, expõe. 
“Com estas ações, demonstramos nosso empenho para ampliar 
a produção de água, um bem precioso e vital a todos, de forma 
planejada e com muita responsabilidade”, pontua Rauber.

l Estação de Tratamento de Água
A Estação de Tratamento de Água (ETA) funciona 
desde o final de fevereiro, porém, foram necessários 
testes para que tudo estivesse dentro dos padrões.
Trata-se de uma nova fase no fornecimento de água, 
já que a sede, que sempre foi abastecida com água 
de poços profundos e de minas superficiais, agora 
também recebe água proveniente de rio.
O investimento foi de mais de R$ 3 milhões, através 
do SAAE. A unidade foi instalada às margens do rio 
Arroio Fundo, na Linha Guarani. 
Com capacidade de tratar 30 litros de água por 
segundo, a estação amplia a capacidade de produção 
atual em mais de 2,5 milhões de litros de água por dia 
para o sistema de abastecimento. A água é retirada 
do rio e passa por algumas etapas como a eliminação 
de resíduos, floculação, adensamento, filtragem 
e, ao final, a aplicação de cloro. Após o processo 
de tratamento a água passa por análise, que é feita 
a cada duas horas, assegurando uma água 100% 
potável e então é enviada para a rede, onde, nos 
reservatórios, se junta à água dos poços e minas. 
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 O Instituto Butantan avaliou 
como promissores os primeiros 
resultados de estudo realizado com 
a vacina única contra a Covid-19 
e contra a gripe, já que os testes 
preliminares mostraram que o 
imunizante produz anticorpos 
contra o vírus da gripe e contra 
o SARS-CoV-2.

Segundo o instituto, os tes-
tes em humanos da vacina única 
podem começar em até um ano. 
Atualmente, o imunizante a está 
em fase de testes em modelos 
animais que, após imunização, 
produziram anticorpos reagentes 
às três cepas do vírus influenza 
(H1N1, H3N2 e B), além do novo 
coronavírus (Covid-19).

A vacina inclui a formulação da 
ButanVac, imunizante produzido 
pelo Butantan contra a covid-19 
que está sendo avaliado em ensaios 

clínicos e será produzido no Bra-
sil, e da vacina contra a influenza, 
também produzida pelo instituto e 
que abastece o Programa Nacional 
de Imunizações (PNI).

Conforme explicou o diretor 
de Produção do Butantan, Ricardo 
Oliveira, em nota divulgada pelo 
instituto, os estudos ainda são ini-
ciais e estão na chamada prova de 
conceito, quando se coletam resul-
tados de análises feitas em amostras 
não humanas. No entanto, diante 
dos desdobramentos positivos, ele 
vê a possibilidade de começar os 
ensaios clínicos, ou seja, os testes 
em humanos, neste prazo de até 
um ano. Com a ButanVac, por 
exemplo, os testes em humanos 
começaram um ano após a fina-
lização da prova de conceito.

“O que facilita o processo é que 
estamos misturando produtos bem 

 Você é uma daquelas pessoas que, mesmo quando tem horário 
para acordar, simplesmente não consegue dormir cedo? Pois saiba que 
as causas desse problema podem variar entre um problema crônico, 
como a insônia, ou uma situação pontual, como um evento traumático 
que provoca estresse e ansiedade.

No entanto, Tatiana Vilasboas, neurocirurgiã da Pineapple Medicina 
Integrada, explica que ficar acordado até tarde não significa necessa-
riamente que é um caso de insônia. “Muitas pessoas são consideradas 
short sleepers (pequenos dorminhocos, em português), e elas têm uma 
necessidade menor de horas diárias de sono”, afirma a especialista.

Apesar disso, existem algumas maneiras de evitar o 
sono irregular e quebrar o hábito de dormir tarde. 
Confira seis passos para um sono melhor:
1. Procure a causa do sono irregular
O primeiro passo, segundo Tatiana, é procurar o fator 
que dificulta o seu sono. Esta investigação pode ser 
realizada com o auxílio de médicos especialistas, como 
neurologistas, otorrinolaringologistas, psicólogos e 
psiquiatras especialistas em sono.
Desta forma, dependendo da causa, cada profissional pode 
listar uma série de hábitos e tratamentos específicos para 
o seu caso, melhorando significativamente o seu sono.

2. Esqueça as preocupações do cotidiano
Pode parecer difícil, mas é possível. Se um problema 
pendente ou um episódio estressante está tirando 
seu sono, tente afastar esses pensamentos da sua 
mente.
“Procure entender que os problemas não serão resolvidos 
no período da madrugada. Pense que esses problemas 
têm um horário, no qual seja produtiva a resolução deles, 
e que no horário de descanso se consiga realmente 
doutrinar o organismo para que ele tenha um período 
de sono reparador”, complementa Tatiana.

3. Crie uma rotina antes de dormir
Além de promover o autocuidado, uma rotina antes 
de dormir pode ajudar no relaxamento e no alívio da 
ansiedade, proporcionando um verdadeiro sono reparador. 
Se você não sabe por onde começar, o ideal é começar 
por tarefas comuns, como:
l Escovar os dentes
l Colocar o pijama
l Ligar um ventilador
l Apagar as luzes
l Fazer atividades relaxantes, como meditação, ouvir 
músicas calmas. Com o tempo, você pode incrementar 
a sua rotina com mais atividades relaxantes, como ler 
um livro, tomar um chá ou fazer skincare.

4. Evite telas antes de deitar
Celular, computadores, televisores e telas no geral devem 
ser evitados pelo menos duas horas antes de dormir. 
Isso porque o nosso cérebro, ao perceber a escuridão, 
já entende que é um momento de descanso.
“No ambiente de descanso, deve-se reproduzir um descanso 
mental, e evitar que se tenha exposição a luzes”, explica a 
neurocirurgiã. No escuro, o corpo produz a melatonina, 
hormônio responsável pela redução do estado de alerta.

5. Não coma alimentos pesados
No geral, deve-se evitar comer e dormir logo depois, 
principalmente alimentos mais pesados e de difícil digestão, 
segundo Tatiana. “Isso pode exacerbar casos de refluxo 
gastroesofágico, que pode prejudicar também a qualidade 
do sono”, completa.
Antes de dormir, o ideal é comer alimentos e bebidas 
mais leves e de fácil digestão, como chás, iogurtes ou 
frutas leves. Lembre-se de evitar cafeína no final do dia, 
pois pode provocar efeitos bloqueadores da sonolência.

6. Pratique atividades físicas durante o dia
De acordo com Tatiana, a prática regular de exercícios 
físicos durante o dia está relacionada ao nosso hábito 
noturno. “Pessoas que não têm hábitos de vida saudáveis 
e têm hábitos regulares de sono possuem uma menor 
longevidade e, muitas vezes, uma pior qualidade de vida, 
tendo impacto inclusive na capacidade cognitiva a longo 
prazo”, afirma.
Segundo um artigo publicado no arquivo on-line PubMed 
Central, as atividades físicas estão diretamente ligadas 
à melhora na qualidade do nosso sono, principalmente 
em pessoas idosas.

(Fonte: Revista Minha Vida)  

6passos para quebrar 
o hábito de ficar 
acordado até tarde

DIVERSOS FATORES 
DO COTIDIANO PODEM 

ATRAPALHAR A NOSSA 
ROTINA DE SONO, PORÉM 

ISSO PODE MUDAR COM 
ALGUNS HÁBITOS SIMPLES

Por que não consigo dormir cedo?
A neurocirurgiã ainda cita outros fatores ligados à dificuldade 

de dormir cedo, como: 
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Vacina única contra covid-19 e influenza tem resultados promissores

conhecidos pelo Butantan: a vacina 
da influenza, que temos conheci-
mento de muitos anos, e a Butan-
Vac, que apesar de recente, usa a 

mesma plataforma da influenza”, 
explicou Oliveira. 

Segundo o diretor, os pes-
quisadores estão estudando a 

interação, fazendo os exames 
de estabilidade e ele avalia que 
os primeiros resultados são bons.

(Fonte: Agência Brasil) 

Pesquisadores estudam a interação e fazem os exames de estabilidade Ü

l Obstrução nasal
l Obesidade
l Alterações na orofaringe
l Baixa produção 

de melatonina (hormônio do sono)
l Produção exacerbada de 
hormônios como cortisol e 
adrenalina. 
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culinária

Palavra cruzada

HORÓSCOPO

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO
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 Dúvidas de Direito

Pessoas de Má-fé são aquelas que não
acreditam em Deus?
Para que ocorra um Tiro à queima roupa é
preciso que a vítima esteja vestida?
Quantos quilos por dia emagrece um ca-
sal que optou pelo Regime parcial?
Signatários são os caras que inventaram
o horóscopo?

Bens móveis são os fabricados em mar-
cenarias?
Seria Patrocínio o assassinato do patrão?
Qual a capital do Estado Civil?
O filho do bispo Edir Macedo será
um Herdeiro Universal?
O Superior Tribunal de Justiça tem esse nome
porque fica no último andar do edifício?
O Arroz com feijão pode ser considerado
uma Receita pública?
Direito penal é aquele que trata das rela-
ções entre aves?
Massa Falida é um bolo que não deu certo?

Gelatina ao creme
com morangos

 2 caixas de gelatina sabor morango
 1 lata de leite condensado
 1 lata de creme de leite
 1 e 1/2 latas de leite (use a medida do leite
    condensado)
 2 colheres (sopa) de maizena
 1 caixa de morangos cortados ao meio
    (limpos e sem folhas)

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

Reserve. Em uma panela
coloque o leite condensado, o
creme de leite e metade do leite.
Mexa sem parar em fogo bran-
do. Misture a maizena no restan-
te do leite e acrescente ao creme.

Mexa até ficar um creme
consistente. Deixe esfriar. Em um
refratário de vidro, espalhe o creme
e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO
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Aproveite demais esse momento. A semana 
tem tudo para ser boa, com grandes 
encontros, ótimas conversas e convites. 
Você pode ganhar bons presentes pelo 
aniversário e realizar alguns sonhos. É uma 
semana intensa emocionalmente, mas 
que pode ser muito favorável para você. 
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Semana de Lua cheia tende a ser sempre 
intensa pra você. Mas você pode aproveitar 
muito bem a energia dessa, já que tende 
a ficar mais prático e consciente dos 
movimentos que precisa fazer. Um bom 
momento para planejar seus próximos 
passos - no trabalho ou no amor.
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sal que optou pelo Regime parcial?
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cenarias?
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Gelatina ao creme
com morangos
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Não espere demais dos outros. Você pode 
se sentir mais irritado com as demandas 
externas e tem que tomar muito cuidado para 
não discutir - isso vale para amor, amizade 
e relações de trabalho. É importante estar 
consciente do que quer para saber onde 
colocar suas energias.
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Cuide da sua rotina, virginiano, sem esquecer 
de cuidar muito bem da sua saúde. É preciso 
qualidade de vida e saúde para aproveitar 
todas as grandes oportunidades de trabalho 
que vêm por aí. Nas relações, aposte nas 
comunicações cheias de amor, afeto, 
compreensão e empatia.

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO

Variedades10 Tribuna do Oeste
Quinta-Feira
1º de outubro de 2020

 Dúvidas de Direito

Pessoas de Má-fé são aquelas que não
acreditam em Deus?
Para que ocorra um Tiro à queima roupa é
preciso que a vítima esteja vestida?
Quantos quilos por dia emagrece um ca-
sal que optou pelo Regime parcial?
Signatários são os caras que inventaram
o horóscopo?

Bens móveis são os fabricados em mar-
cenarias?
Seria Patrocínio o assassinato do patrão?
Qual a capital do Estado Civil?
O filho do bispo Edir Macedo será
um Herdeiro Universal?
O Superior Tribunal de Justiça tem esse nome
porque fica no último andar do edifício?
O Arroz com feijão pode ser considerado
uma Receita pública?
Direito penal é aquele que trata das rela-
ções entre aves?
Massa Falida é um bolo que não deu certo?

Gelatina ao creme
com morangos

 2 caixas de gelatina sabor morango
 1 lata de leite condensado
 1 lata de creme de leite
 1 e 1/2 latas de leite (use a medida do leite
    condensado)
 2 colheres (sopa) de maizena
 1 caixa de morangos cortados ao meio
    (limpos e sem folhas)

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

Reserve. Em uma panela
coloque o leite condensado, o
creme de leite e metade do leite.
Mexa sem parar em fogo bran-
do. Misture a maizena no restan-
te do leite e acrescente ao creme.

Mexa até ficar um creme
consistente. Deixe esfriar. Em um
refratário de vidro, espalhe o creme
e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

Uma semana agitada, que pode trazer 
o risco de ansiedade, irritação e até 
mesmo rupturas. Pode ser sua chance 
de desapegar de certas coisas e mudar 
padrões. As conversas com amigos podem 
trazer inspiração para seguir em frente. No 
amor, unir amizade e amor é fundamental.
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Uma semana para refletir sobre seus 
conceitos e opiniões, capricorniano. 
Conversas podem ser inspiradoras, 
especialmente com as pessoas mais 
íntimas. É um ótimo momento para lidar 
com as questões práticas, burocráticas e 
financeiras.
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Uma semana de decisões importantes. 
Aproveite para tomar decisões e passos 
importantes. Você está com todos os 
recursos em mãos para fazer acontecer. 
O universo está te ajudando e conspirando 
a favor, faça sua parte. E não deixe que 
o stress alheio contamine você.

Cuidar da rotina e da saúde, esses são 
alguns dos pedidos do céu pra você. Buscar 
uma vida mais saudável, qualidade de 
vida mesmo. Lembre-se de se divertir que 
isso é essencial para que você encontre 
o equilíbrio necessário. Novidades 
importantes podem surgir no amor, mas 
o risco de brigas existe também.

Uma semana tudo de bom para o trabalho. 
Foco no que é mais importante e faça 
acontecer. São dias de mais visibilidade 
e sucesso, basta colocar energia no que é 
essencial e viver sua espontaneidade com 
otimismo e confiança. Um bom momento 
para estudos e viagens.

Um momento potente, ariano, para 
que você se dê conta de tudo que está 
sentindo e de todos recursos que podem 
te ajudar a realizar seus maiores sonhos. 
Contar com grupos e amigos pode ser a 
grande dica para que todos seus sonhos 
se tornem realidade.

Uma semana cheia de sensibilidade, com 
foco em relacionamentos e parcerias. É um 
bom momento para analisar seus projetos 
de trabalho e suas finanças. Mas tome 
cuidado com os gastos exagerados, pois 
pode se arrepender depois de assumir 
algum compromisso nesse sentido.

Os assuntos familiares e domésticos estão 
em pauta. Cuide de seus queridos e não 
deixe que essas demandas pessoais passem 
despercebidos. Os assuntos de trabalho 
também estão em pauta e você pode ter 
muito sucesso, mas o desafio pode ser unir 
de forma saudável trabalho e vida pessoal.
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HumorHumor
Paciente X dentista

Em mais um dia de trabalho o dentista é indagado pelo 
paciente: 

- Doutor, essa extração vai doer? 
O dentista responde de imediato que não. 

- O doutor não mente para pacientes, não é mesmo? 
Com um sorriso de canto de boca, ele responde: 

- Claro que não. Só quando perguntam se vai doer.

Pergunta ao anestesista
A mulher estava parada na fila da lanchonete do hospital 

onde trabalhava, quando ouviu o médico perguntar ao 
anestesista como estava sendo o dia dele.

- Bom - respondeu o anestesista. - Até agora todo 
mundo acordou.

Novo emprego
Finalmente, o sujeito consegue um emprego. Porém, o 

patrão recomenda: 
- Existe uma condição: não comente com ninguém sobre o 

seu salário!
- Ah, quanto a isso, fique tranquilo! Também sinto vergonha!
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Creme pa-
ra canapés
Cobrir de
gordura 

Mãe de
Esaú e
Jacó

(Bíblia)

INGREDIENTES: MODO DE PREPARO: 
l 2 xícaras de arroz
l 250 g de creme de leite
l ½ cebola ralada
l 3 colheres de manteiga
l 1 xícara de palmito
l 1 colher (sopa) de salsa picadinha
l 4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
l ½ xícara de vinho branco seco
l 1 cubo de caldo de galinha dissolvido 
    em 4 xícaras de água quente
l 1 xícara de muçarela ralada

 Numa panela grossa, aqueça duas colheres 
de manteiga e então refogue a cebola até ficar 
transparente. Junte o arroz, refogue rapida-
mente, coloque o vinho e mexa até evaporar. 
Adicione metade do caldo e mexa, então deixe 
cozinhar por uns cinco minutos. Em seguida, 
adicione o restante do caldo, mexa novamente 
de deixe o caldo reduzir. Desligue o fogo ou 
abaixe bem, então junte o palmito, o creme de 
leite, o restante da manteiga e o queijo. Misture 
tudo, polvilhe com a salsa e sirva em seguida.
 

Risoto de palmito
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l QUINTA (17)
Zanete Schmitt, Sirlei Ribeiro da Silva, 
Laura Oviedo Echeverria, Claú Schommer 
Martinelli, Daniele Porcher, Mariane 
da Silva, Elisangela Silva, Ilda Trento 
Favarin, Kamily Fernandez, Ivonete 
Marques, Rubens Ringenberg, Ivanete 
Senturiao, Clarice Gonçalves, Juliano 
Bortolon, Silvio Jacob Johann

l SEXTA (18)
Sandra Franz, Paco Ritzke, Milton 
Heidrich, Josane Mariana Da Silva, 
Elisandra Groders, Michele Laiol, Renatto 
Guttiery, Marlice Wutzke Fernandes, 
Ivani Vechietti, Ironi Just, Maria José 
Fernandes de Araujo, Patrícia Molinari

l SABADO (19)
Jeferson Sell, Marli Aparecida, Thais 
Micheli, Noeli Hachmann Cerny, Aline 
Vorpagel, Marli Aparesida, Soder 
Swarowsky, Claudia Sibele Dahmer, 
Adelaide Inês Eidelvein Pickler, Arlen 
Güttges, José Camilo

l DOMINGO (20)
Diego Valente, Rose Fabio, Jessica 
Vorpagel, Nair Scripchenco Galles, 
Genessi Ghisleri, Junior Paiva, Carla Alice 
Schimanko, Rosane Maria Vogt Klein, 
Ilton Eckhardt, Luciano Fagundes, 

Ingrid Hansen Meotti, Jaime Marcelo 
Kuntz, Sidonal Cardoso

l SEGUNDA (21)
Inês Recktenwald, Daniel Casagrande, 
Volnei Luiz, Lucia Deni, Valdineia Dos 
Santos Seidel, Cristina Lagemann, Leila 
Turmina, Silvana Lenz, Maiara Raquel 
Neunfeld, Ana Carolina

l TERÇA (22)
Michele Caroline Lange, Vanderleia 
Neumann, Andressa Regina Eger, Jusara 
Koch, Rosane Helena, Angela Pawlowski, 
Letícia Molinari, Vanduir de Souza, 
Tainara Meirelli, Andréia Kempp Chaves

l QUARTA (23)
Jane Genz, Fabio Kempp, Rosilene 
Cristina Guntzel, Rosimar da Silva, 
Cléria Warken, Isabel Feliciano, 
Rosélia Gonçalves, Ivanir Belle, Maria 
Cristina Kunzler, Maria Alves, Vanusa 
Gonçalves, Jhonny Black, Marciel 
Escher, Gleci Weirich, Marcy Rauber, 
Angela Schmidt, Karine Neitzke, 
Francieli Haack, Liane Becker, Marciane 
Linck Sauer, Nelza Soschinske, Kimberly 
Andrzejewski, Daniel Bezerra, Martha 
Wolf, Einar Schiessl, Cris Maltauro, 
Simone Kowald Dutra, 
Mirazelia Schmidt 

 O tim tim da semana 
vai para  o Juliano 

Bortolon, que no dia de 
hoje (17) completa mais 

um ano de vida. 
Na foto ele está 

acompanhado da 
esposa Thelma Tierling

Toda a beleza de Ana Carolina Hildebrand Seyboth, que no dia 21 
completa mais um ano de vida

Priscila Britzke 
em comemoração 
dos seus 15 anos.  
Registro Leila 
Fotografias 

Parabéns a Rafaela pelos seis anos. Ela recebe a homenagem da mamãe Fran, 
elas são de Quatro Pontes 

KARIN FOTOGRAFIAS

Aniversariantes da Semana  

O casal Eloi e Adelaide Pickler 
comemora o aniversário dela neste 
sábado (19). Parabéns!
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HAVERÁ SORTEIO DE TRÊS BICICLETAS DA MARCA OGGI, ALÉM DE OUTROS BRINDES DOADOS POR PARCEIROS DO EVENTOÜ

Pato Bragado sediará a 6ª Etapa 
do Cicloturismo em 10 de abril

Ü

 Estão abertas, desde segun-
da-feira (14), as inscrições ao 
Processo Seletivo Simplificado 
(PSS) nº 02/2022, da Secretaria 
de Educação de Marechal Cân-
dido Rondon. O PSS é destinado 
à formação de cadastro reserva 
de estudantes para vagas de 
estágio no município de Mare-
chal Rondon, para complemen-
tação educacional em atividades 
acadêmicas compatíveis com o 
tipo de formação profissional, 
oportunizando ao estudante a 
vivência entre a teoria e a prática.

O processo constitui-se em 
seleção isonômica dos candi-
datos por meio das notas finais 
obtidas nas disciplinas cursadas 
e concluídas pelos estudantes 
e constantes de seu histórico 
acadêmico/escolar ou equipa-
rado emitido pela instituição de 
ensino pública ou privada, nas 

modalidades Educação a Distância 
(EAD) ou presencial.

VAGAS
Estão disponibilizadas 20 vagas 

para o cargo de estagiário de Ensino 
Médio na área da Educação Infantil, 
voltadas para estudantes de Ensino 
Médio na modalidade Formação 
de Docentes. Há 70 vagas para 
o cargo de estagiário de Ensino 
Superior na área de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental, 
Séries Iniciais, direcionadas aos 
acadêmicos de Ensino Superior 
em Pedagogia ou Pós-Graduação 
na área de Educação.

As inscrições serão realizadas 
unicamente por meio da inter-
net, no endereço eletrônico www.
testeseletivo.com.br, entre às 8h 
desta segunda-feira até as 23h59 
do dia 22 de março. Todas as 
inscrições são gratuitas. 

O município de Pato Bragado 
será o próximo destino dos ciclis-
tas, adeptos a muitas aventuras 
e descobrimentos das belezas 
da região. Será a 6ª etapa do 7º 
Circuito Regional de Cicloturismo 
da Região Cataratas do Iguaçu e 
Caminhos ao Lago de Itaipu, que 
acontecerá no dia 10 de abril. 

O evento é uma promoção da 
Adetur, Agência de Desenvolvimento 
Cultural e Turístico da Região Cataratas 
do Iguaçu e Caminhos ao Lago de 
Itaipu, cuja organização está por conta 
da Secretaria de Indústria, Comércio, 
Turismo e Desenvolvimento Econô-
mico de Pato Bragado, e grupos de 
ciclistas da região.

As inscrições são limitadas a 
450 participantes e podem ser 
feitas no site www.adeturcatara-
tasecaminhos.org.br/cicloturismo. 
O primeiro lote custa R$ 75. Já o 
segundo lote custará R$ 80 e estará 
disponível até as 18 horas do dia 
08 de abril ou quando atingir o 
limite de inscritos. As inscrições 
no dia do evento custarão R$ 100 
para adultos e R$ 75 para crianças 
de 10 a 15 anos.

Está incluso no valor da inscrição 

o café da manhã, distribuição de 
frutas, água antes e durante o 
percurso, carro de apoio durante 
o trajeto, seguro de acidentes pes-
soais e almoço.

PERCURSOS
O circuito de Pato Bragado 

contará com dois trajetos, sendo 
o maior de 43 quilômetros e o 
menor de 32 quilômetros. Os 
ciclistas passarão por estradas de 
chão, pedra irregular e asfalto. O 
grau de dificuldade dos trajetos é 
considerado moderado.

A largada ocorrerá no centro 
de eventos do parque de exposi-
ções, às 8h30. A partir das 6h30 
os participantes devem começar 
a chegar no local para confirmar 
a inscrição, apresentar o compro-
vante de vacinação e tomar o café 
da manhã. O almoço será servido 
a partir das 12 horas e será feito o 
sorteio de três bicicletas da marca 
OGGI, patrocinadora oficial do 
Cicloturismo, sendo uma Hacker 
Sport, aro 29, 21 velocidades; uma 
Hacker HDS, aro 29, 24 velocida-
des e uma Big Wheel 7.2, aro 29, 
11 velocidades, além de brindes 

 Quatro Pontes sediou, recen-
temente, a etapa inicial do Biblio-
Sesc, ofertado de forma gratuita 
pelo Sistema Fecomércio/PR, 
através do Sesc de Marechal 
Cândido Rondon. Cultura e 
informação serão trazidas ao 
município a cada 15 dias, por 
meio da biblioteca itinerante, 
sob coordenação da Secretaria 
de Educação, Cultura e Esportes. 
A ação será finalizada em junho. 

O ato de lançamento reuniu a 
secretária de Educação, Cultura e 
Esportes, Araceli Basso Tauchert; o 
gerente executivo do Sesc Mare-
chal Cândido Rondon, Carlos Cre-
monini, e demais colaboradores, 
presidente da Câmara de Verea-
dores, Cleunice Majolo, vereador 
Gerson Perius; diretora da Escola 
Municipal Dona Leopoldina, Paula 
Becker; secretária de Desenvol-
vimento Social, primeira-dama 
Odete Laufer; secretário de Finan-
ças, Paulo Brandt; professoras e 
servidores da prefeitura.

O Sistema Fecomércio/PR, 
percebendo que a construção 

Marechal Rondon abre 
inscrições ao PSS da 

Secretaria de Educação

de uma sociedade leitora é um 
desafio permanente que só pode 
ser superado a partir de ações 
de acesso ao livro e da formação 
do leitor, oferece o projeto aos 
municípios, com o objetivo de 
ampliar os serviços de bibliotecas 
fixas, promovendo o acesso ao 
livro por meio do acervo itinerante, 
que circula em municípios para-
naenses com pouco ou nenhum 
acesso a serviços de biblioteca.

PÚBLICO
Além do caminhão-baú, um 

cenário sempre será criado para 
a contação de histórias e as oficinas 
arte-educativas. Ontem a partici-
pação foi dos alunos do projeto 
contraturno, do 5º ano A e do 5º 
ano C. O Projeto BiblioSesc retorna 
ao município no próximo dia 24, 
quando serão atendidos os alu-
nos do 5º ano B, 4º ano A e classe 
especial, 3º ano B e 2º ano C.

Quatro Pontes receberá o Projeto 
BiblioSesc a cada 15 dias

  VANDERLEIA KOCHEPKA

doados por parceiros do evento.

CRITÉRIOS
Entre as principais exigências, 

o participante precisa ter tomado 
pelo menos uma dose da vacina, 
sendo necessário apresentar o 
comprovante da vacinação no 

dia do evento. Quem não tomou 
nenhuma dose precisa apresentar 
o teste negativo da Covid-19, reali-
zado até 48 horas antes do evento. 

Trajetos na cidade e no interior são de 32 e 43 quilômetros

 ARQUIVO/ASSESSORIA
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HAVERÁ PONTOS DE VACINAÇÃO NO CAFÉ COLONIAL, E NOS POSTOS DE SAÚDE DA SEDE E DO INTERIOR Ü

Dia “D” de vacinação contra 
a Covid-19 acontece neste 
sábado em Marechal Rondon

Nesta quinta-feira (17), a partir 
das 20h30, estreia o programa 
“Som da Memória”, com a apre-
sentação do jornalista e comuni-
cador rondonense Harto Viteck. 
Ele será transmitido no canal 4 
(Paraná Mídias, disponível na pro-
gramação da Domus e Opção Tele-
com), YouTube, Facebook e Ins-
tagram do Picolo Esporte Notícia. 
Segundo Harto Viteck, o pro-
grama terá como atração espe-
cial clipes de músicas alemãs, 
italianas, polonesas, portuguesas, 
japonesas, espanholas e latinas, 
inclusive argentinas e paraguaias.  
“Vamos fazer uma mescla 
daquilo que nós identificamos 
como nacionalidades”, explica 
Harto, que é fundador do site 
“Memória Rondonense” e há 
mais de 30 anos é também 

apresentador da Rádio Difusora AM.  
Conforme Anderson Picolo, pro-
prietário da empresa de comu-
nicação Picolo Esporte Notícia, o 
“Som da Memória” vai unir em 
um só programa entretenimento 
através da música, mas também 
curiosidades e muita história. 
“O Harto tem uma forte ligação 
com a história através do Memória 
Rondonense. No ‘Som da Memó-
ria’, vamos trazer aquilo que as 
pessoas já conhecem, o Memória 
Rondonense e o trabalho dele 
há mais de 30 anos nos progra-
mas da rádio, para uma reali-
dade diferente”, enfatiza Picolo. 
Harto vai falar das origens, quem 
são cantores e compositores. “Em 
uma música tradicional dificilmente 
se consegue identificar o autor, 
porque ela nasce dentro das 

A Secretaria de Saúde de Mare-
chal Cândido Rondon programou 
para sábado, dia 19 de março, 
o dia “D” de vacinação contra a 
Covid-19. Na sede, a aplicação 
de vacinas será das 8h às 15h.

No café colonial, serão aplica-
das doses 1 e 2 da marca Coro-
naVac para crianças de 6 a 11 
anos, e da Pfizer para crianças de 
5 anos e adolescentes de 12 a 17 
anos. Já na sala de vacinas, na rua 
São Paulo, e nos postos de saúde 
do Primavera, Augusto, Marechal, 
Alvorada e Vila Gaúcha serão apli-
cadas segundas doses das marcas 
AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer, 
bem como terceiras doses para 
pessoas com 18 anos ou mais.

Já no interior, serão aplica-
das doses 1 e 2 da Pfizer para 
crianças e adolescentes de 5 a 
17 anos; dose 2 da CoronaVac 
para crianças e jovens de 6 a 11 
anos; dose 3 para a população 
com 18 anos ou mais; dose 2 da 
AstraZeneca e CoronaVac; e dose 
2 para pessoas com 18 anos ou 
mais e gestantes e puérperas, 
além da terceira dose da marca 
Pfizer para gestantes e puérperas.

A vacinação acontece nos 
postos de saúde nos seguintes 
horários: Margarida, das 8h às 12h; 
São Roque, das 13h às 15h; Novo 
Horizonte, das 8h às 11h; Novo 

 A Secretaria de 
Desenvolvimento 

Econômico de Quatro 
Pontes iniciou o 

atendimento para o 
requerimento de semente 

de aveia. A solicitação deve 
ser feita até o próximo dia 
31, no Departamento de 

Agricultura, mas o subsídio 
é voltado apenas aos 
produtores de leite 

do município. 
O secretário de 

Desenvolvimento 
Econômico, Rudi Kuns, diz 
que o subsídio equivale a 

120 quilos por produtor de 
leite e o teto máximo é de 

R$ 3,19 por quilo.
“Para obtê-lo, os 

produtores devem estar 
em dia com a receita 

municipal, a exemplo de 
hora/máquina e hora/
silagem, ter animais 

leiteiros no cadastro, além 
de apresentar as duas 

últimas notas referentes 
à venda de leite e a nota 

fiscal de compra da aveia. 
O bloco de produtor rural 

também deve estar em 
dia, com comprovação 

de produção no ano 
anterior”, diz.

Três Passos, das 12h às 15h; Igui-
porã, das 8h às 11h; Bom Jardim, 
das 12h às 15h; e Porto Mendes, 
das 8h às 12h.

INTERVALOS
A terceira dose será aplicada 

em pessoas que foram vacinadas 
até 19 de novembro. Já para crian-
ças e adolescentes de 6 a 11 anos, 
o intervalo da CoronaVac infantil 
é de 28 dias; a Pfizer pediátrica 
de 5 a 11 anos, tem intervalo de 
8 semanas; CoronaVac adulto, 
para pessoas com 18 anos ou 
mais, é de 25 dias; AstraZeneca, 
18 anos ou mais, intervalo de 56 
dias; Pfizer, a partir de 12 anos, 
intervalo de 21 dias.

No que tange às gestantes e 
puérperas, somente está sendo 
aplicada terceira dose da Pfizer, 
após 5 meses da segunda dose; 
para pessoas com 18 anos ou mais, 
a terceira dose é disponibilizada 4 
meses após a segunda dose; para 
o caso dos imunossuprimidos, a 
quarta dose é aplicada 4 meses 
após a terceira dose.

TERCEIRA DOSE
Quem completou o esquema 

vacinal com AstraZeneca, Pfizer 
ou CoronaVac, pode ser vacinado 
com a terceira dose da marca 
AstraZeneca, Pfizer ou Janssen.

Picolo Esporte Notícia e Harto Viteck estreiam hoje o “Som da Memória”

Requerimento 
de semente 

de aveia deve 
ser feito até 
31 de março

 DIVULGAÇÃO

Secretária de Saúde, Marciane Specht, orienta os 
rondonenses a colocarem a vacina em dia

Ü

RAQUEL RATAJCZYK/OP

 Anderson Picolo e 
Harto Viteck, parceiros 

idealizadores do programa 
“Som da Memória” 

tradições populares. Uma boa can-
ção toma espaço, rumo e se engran-
dece, agradando milhares de pessoas 
e permanecendo na história”, expõe.  

A exemplo disso, ele retoma 
a música “Merica Merica”, 
interpretada por Caetano 
Veloso no filme “O Quatrilho”.  

O programa irá ao ar todas as 
quintas-feiras, das 20h30 às 21h30, 
com patrocínio do Sicredi e Ede-
mar Imóveis.
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Fale com seu gerente 
ou acesse sicredi.com.br/investimentos

Por que 
investir

com a 
gente?

Aqui seu investimento 
rende mais do que dinheiro.

POUPANÇA
FUNDOS DE INVESTIMENTO 
RENDA FIXA
PREVIDÊNCIA

Pode ser porque reinvestimos recursos na 
sua região, impulsionando a economia local. 
Ou porque somos uma instituição sólida, com 
mais de 115 anos de crescimento.

SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519. Consulte disponibilidade com a sua cooperativa.

Seja qual for o seu motivo, investir com o Sicredi é a melhor alternativa.

Invista 
com o
Sicredi.



Editais 1Tribuna do Oeste 
Edição 205 - Quinta-Feira

17 de março de 2022

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2022  

   
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, cientifica aos 
interessados que realizará no dia 20 de abril de 2022, às 09:00 h, abertura dos envelopes da Concorrência 
Pública nº 03/2022 – PMMCR, para a Execução de alargamento da Rua Santa Catarina e recape 
asfáltico em ruas da região central – 4º Etapa, no valor total máximo de R$ 2.338.860,47, nos termos da 
Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93 e demais legislação vigente. 
 Edital e demais informações poderão ser obtidos, a partir do dia 17-03-2022, junto ao Departamento 
de Compras e Licitações na Prefeitura Municipal, sito à Rua Espírito Santo, nº 777 – centro, fone: 45-3284-
8821 e 3284-8865. O edital e anexos será fornecido impresso mediante requerimento protocolado ou 
gratuitamente através do site: www.mcr.pr.gov.br, link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e 
download/baixar em arquivos disponíveis. 
 Prefeitura do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em 15 de março de 2022. 
Marcio Andrei Rauber – Prefeito. 
  

 
 

     
       

 
 
 
 
  

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 
RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2022 

 
O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em cumprimento ao 

disposto no Artigo 26, da Lei nº 8.666/93, tendo em vista o parecer Jurídico corroborado pela deliberação da 
Comissão Permanente de Licitações, exarado no procedimento de Inexigibilidade nº 03/2022, para a 
Contratação de serviços de exame laboratorial, visando atender exclusivamente a Campanha de 
prevenção ao câncer colorretal, decorrente do Edital de Chamada Pública nº 02/2022 – SMSA, a qual tem 
por objetivo a contratação de empresa prestadora de serviços de exame laboratorial, para atender 
exclusivamente a Campanha de prevenção ao câncer colorretal, torna público a presente justificativa de 
inexigibilidade, na forma seguinte: 
 OBJETO: Contratação de serviços de exame laboratorial, visando atender exclusivamente a 
Campanha de prevenção ao câncer colorretal, ao valor máximo de R$ 11.290,00 (Onze mil, duzentos e 
noventa reais), através da empresa Unilab SS Ltda., inscrita no CNPJ nº 81.503.419/0001-68, situada na 
Rua Cabral, nº 919, Centro, nesta cidade e Comarca de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, 
sendo o prazo de execução de 12 (doze) meses. O pagamento será realizado conforme a realização dos 
exames, mensalmente, em 05 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo. 

FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada no Artigo 25, caput, da Lei de Licitações e 
Contratos nº 8.666/93, de 21-06-93. 

Gabinete do Prefeito, em 10 de março de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito 
      

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022 

RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE Nº 04/2022 
 

O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em cumprimento ao 
disposto no Artigo 26, da Lei nº 8.666/93, tendo em vista o parecer Jurídico corroborado pela deliberação da 
Comissão Permanente de Licitações, exarado no procedimento de Inexigibilidade nº 04/2022, para a 
Contratação de serviços de exame laboratorial, visando atender exclusivamente a Campanha de 
prevenção ao câncer colorretal, decorrente do Edital de Chamada Pública nº 02/2022 – SMSA, a qual tem 
por objetivo a contratação de empresa prestadora de serviços de exame laboratorial, para atender 
exclusivamente a Campanha de prevenção ao câncer colorretal, torna público a presente justificativa de 
inexigibilidade, na forma seguinte: 
 OBJETO: Contratação de serviços de exame laboratorial, visando atender exclusivamente a 
Campanha de prevenção ao câncer colorretal, ao valor máximo de R$ 11.290,00 (Onze mil, duzentos e 
noventa reais), através da empresa SS Pasetti Análises Clinicas Ltda., inscrita no CNPJ nº 
77.817.245/0001-30, situada na Rua Rio de Janeiro, nº 513, Centro, nesta cidade e Comarca de Marechal 
Cândido Rondon, Estado do Paraná, sendo o prazo de execução de 12 (doze) meses. O pagamento será 
realizado conforme a realização dos exames, mensalmente, em 05 (cinco) dias úteis após o recebimento 
definitivo. 

FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada no Artigo 25, caput, da Lei de Licitações e 
Contratos nº 8.666/93, de 21-06-93. 

Gabinete do Prefeito, em 10 de março de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito 
 

 
 

     
       

 
 
 
 
  

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2022 
RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE Nº 05/2022 

 
O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em cumprimento ao 

disposto no Artigo 26, da Lei nº 8.666/93, tendo em vista o parecer Jurídico corroborado pela deliberação da 
Comissão Permanente de Licitações, exarado no procedimento de Inexigibilidade nº 05/2022, para a 
Contratação de serviços de exame laboratorial, visando atender exclusivamente a Campanha de 
prevenção ao câncer colorretal, decorrente do Edital de Chamada Pública nº 02/2022 – SMSA, a qual tem 
por objetivo a contratação de empresa prestadora de serviços de exame laboratorial, para atender 
exclusivamente a Campanha de prevenção ao câncer colorretal, torna público a presente justificativa de 
inexigibilidade, na forma seguinte: 
 OBJETO: Contratação de serviços de exame laboratorial, visando atender exclusivamente a 
Campanha de prevenção ao câncer colorretal, ao valor máximo de R$ 11.290,00 (Onze mil, duzentos e 
noventa reais), através da empresa Laboratório Borgmann Ltda., inscrita no CNPJ nº 06.951.521/0001-00, 
situada na Rua Paraná, nº 806, Centro, nesta cidade e Comarca de Marechal Cândido Rondon, Estado do 
Paraná, sendo o prazo de execução de 12 (doze) meses. O pagamento será realizado conforme a 
realização dos exames, mensalmente, em 05 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo. 

FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada no Artigo 25, caput, da Lei de Licitações e 
Contratos nº 8.666/93, de 21-06-93. 

Gabinete do Prefeito, em 10 de março de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito 
 

 
 

     
       

 
 
 
 
  

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 08/2022, através do Sistema de Registro de Preços e exclusivo para 
MPE, conforme L. C. nº 123/2006 e alterações 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item 
Objeto: aquisição de formulários contínuos, com bordas picotadas e perfuradas e com papel auto copiativo, 
a serem distribuídos aos agricultores do município. 
Valor Máximo: R$ 77.880,00 (Setenta e sete mil, oitocentos e oitenta reais). 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 14 de março de 2022, até às 13:59 horas do dia 31 de 
março de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 14:00 horas no dia 31 de março de 2022, no 
Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br/  
Local de Abertura/realização da sessão pública: Portal de Compras do Governo Federal – 
https://www.gov.br/compras/pt-br/ 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no Portal de 
Compras do Governo Federal: http://www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp 
Dúvidas: Por email: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. 
 
Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 10 de março de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito
  

 
 

     
       

 
 
 
 
  

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO - Republicação 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 010/2022, através do Sistema de Registro de Preços. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item 
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de topografia cadastral dos distritos. 
Valor Máximo: R$ 116.328,00 (Cento e dezesseis mil, trezentos e vinte e oito reais). 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 15 de março de 2022, até às 13:59 horas do dia 1º de 
abril de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 14:00 horas no dia 1º de abril de 2022, no 
Portal de compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br/ 
Local de Abertura/realização da sessão pública: Portal de Compras do Governo Federal – 
https://www.gov.br/compras/pt-br/ 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no Portal de 
Compras: https://www.gov.br/compras/pt-br/ 
Dúvidas: Por email: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. 
 
Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 11 de março de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito
      

 

      
       
      
       
       

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO - Republicação 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 014/2022, através do Sistema de Registro de Preços. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por lote 
Objeto: contratação de serviços de monitoramento remoto de sistema de alarme, controle de acionamento 
e circuito fechado de tv – cftv, com atendimento tático-móvel em casos de ocorrência, com fornecimento e 
instalação de todo o material e equipamentos, em regime de comodato, nos imóveis da municipalidade. 
Valor Máximo: R$ 754.717,92 (Setecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e dezessete reais e noventa 
e dois centavos). 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 15 de março de 2022, até às 08:29 horas do dia 05 de 
abril de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 05 de abril de 2022, no 
Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br 
Local de Abertura/realização da sessão pública: Portal de Compras do Governo Federal – 
https://www.gov.br/compras/pt-br. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no Portal de 
Compras do Governo Federal: http://www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp 
Dúvidas: Por email: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. 
 
Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 11 de março de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito
      

 

      
       
      
       
       

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022  

   
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, cientifica aos 
interessados que realizará no dia 04 de abril de 2022, às 14:00 h, abertura dos envelopes de habilitação da 
Tomada de Preços nº 03/2022 – PMMCR, para a Execução de emissário na Rua Sergipe até a Sanga 
Iracema, no valor total máximo de R$ 39.735,66, nos termos da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93 e 
demais legislação vigente. 
 Edital e demais informações poderão ser obtidos, a partir do dia 15-03-2022, junto ao Departamento 
de Compras e Licitações na Prefeitura Municipal, sito à Rua Espírito Santo, nº 777 – centro, fone: 45-3284-
8821 e 3284-8865. O edital será fornecido impresso mediante requerimento protocolado ou gratuitamente 
através do site: www.mcr.pr.gov.br, link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e 
download/baixar em arquivos disponíveis. 
 Prefeitura do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em 11 de março de 2022. 
Marcio Andrei Rauber – Prefeito. 

  
  

 
 

     
       

 
 
 
 
 

 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022  
   
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, cientifica aos interessados 
que realizará no dia 12 de abril de 2022, às 09:00 h, abertura dos envelopes de habilitação da Tomada de 
Preços nº 06/2022 – PMMCR, para a Execução de reforma nas ciclovias das Ruas 7 de Setembro, 
Tiradentes e Santa Catarina, no valor total máximo de R$ 593.456,87, nos termos da Lei de Licitações e 
Contratos nº 8.666/93 e demais legislação vigente. 
 Edital e demais informações poderão ser obtidos, a partir do dia 18-03-2022, junto ao Departamento 
de Compras e Licitações na Prefeitura Municipal, sito à Rua Espírito Santo, nº 777 – centro, fone: 45-3284-
8821 e 3284-8865. O edital será fornecido impresso mediante requerimento protocolado ou gratuitamente 
através do site: www.mcr.pr.gov.br, link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e 
download/baixar em arquivos disponíveis. 
 Prefeitura do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em 16 de março de 2022. 
Marcio Andrei Rauber – Prefeito. 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022  
   
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, cientifica aos interessados 
que realizará no dia 12 de abril de 2022, às 14:00 h, abertura dos envelopes de habilitação da Tomada de 
Preços nº 07/2022 – PMMCR, para a Execução de pavimentação poliédrica com pedras irregulares no 
acesso ao atracadouro de Porto Mendes, ao lado do Parque de Lazer Anitta Wanderer, com recursos 
do Convênio nº 4500064177 – Itaipu Binacional, no valor total máximo de R$ 156.584,82, nos termos da 
Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93 e demais legislação vigente. 
 Edital e demais informações poderão ser obtidos, a partir do dia 18-03-2022, junto ao Departamento 
de Compras e Licitações na Prefeitura Municipal, sito à Rua Espírito Santo, nº 777 – centro, fone: 45-3284-
8821 e 3284-8865. O edital será fornecido impresso mediante requerimento protocolado ou gratuitamente 
através do site: www.mcr.pr.gov.br, link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e 
download/baixar em arquivos disponíveis. 
 Prefeitura do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em 16 de março de 2022. 
Marcio Andrei Rauber – Prefeito. 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item, com fornecimento imediato. 
Objeto: Aquisição de 03 (três) distribuidores de adubo orgânico líquido e 01 (um) distribuidor de adubo 
orgânico sólido seco e calcário, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Sustentável, através do Termo de Convênio nº 891830/2019 - MAPA. 
Valor Máximo: R$275.932,00 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 15 de março de 2022, até às 08:29 horas do dia 06 de 
abril de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 06 de abril de 2022, na 
plataforma GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Local de Abertura/realização da sessão pública: GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – 
https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no GOV.BR - 
Portal de Compras do Governo Federal. 
Dúvidas: Por e-mail: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 14 de março de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022, através do Sistema de Registro de Preços e 
exclusivo para ME/EPP conforme L. C. nº 123/2006 e suas alterações. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item, com fornecimento parcelado. 
Objeto: Contratação de serviços de transporte para atender os clubes e grupos ligados às unidades 
atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 
Valor Máximo: R$191.033,40 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 04 de março de 2022, até às 08:29 horas do dia 30 de 
março de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 30 de março de 2022, na 
plataforma GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Local de Abertura/realização da sessão pública: GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – 
https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no GOV.BR - 
Portal de Compras do Governo Federal. 
Dúvidas: Por e-mail: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 03 de março de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022, através do Sistema de Registro de Preços e 
exclusivo para ME/EPP conforme L. C. nº 123/2006 e suas alterações. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item, com fornecimento parcelado. 
Objeto: Aquisição de papel higiênico, papel toalha e máscaras descartáveis para atender a demanda das 
escolas municipais e CMEI's. 
Valor Máximo: R$53.875,00 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 15 de março de 2022, até às 13:59 horas do dia 06 de 
abril de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 14:00 horas no dia 06 de abril de 2022, na 
plataforma GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Local de Abertura/realização da sessão pública: GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – 
https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no GOV.BR - 
Portal de Compras do Governo Federal. 
Dúvidas: Por e-mail: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 14 de março de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item, com fornecimento imediato. 
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo utilitário, 0 (zero) Km, 02 (duas) portas, para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, através do Termo de Convênio 
nº 564/2021 - SEAB. 
Valor Máximo: R$93.108,45 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 15 de março de 2022, até às 13:59 horas do dia 05 de 
abril de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 14:00 horas no dia 05 de abril de 2022, na 
plataforma GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Local de Abertura/realização da sessão pública: GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – 
https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no GOV.BR - 
Portal de Compras do Governo Federal. 
Dúvidas: Por e-mail: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 14 de março de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 

 

 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0001/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 0001/2022 
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon – Paraná. 
CONTRATADA: Clic Sistemas para Transmissão ao Vivo LTDA. 
CNPJ: 11.520.032/0001-34 
REPRESENTANTE: Willian Perondi. 
ESPÉCIE: Serviços – Locação de Software e Equipamento de Transmissão. 
OBJETO: Locação de equipamentos e softwares para transmissão ao vivo e gravação das 
sessões do Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon, levadas ao público através da 
TV Câmara por meio do site oficial, YouTube e Facebook oficiais da Casa de Leis. 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 10 (dias), mediante entrega da nota fiscal e CNDs.  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (meses).  
VALOR DO CONTRATO: R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais).  
Marechal Cândido Rondon, 15 março de 2022 – Pedro Rauber - Presidente – Clic Sistemas 
para Transmissão ao Vivo LTDA.   
 
*Documento disponível no Diário Oficial Eletrônico do Município: www.mcr.pr.gov.br e 
Portal: www.marechalcandidorondon.pr.leg.br; menu: Transparência, link: Licitações e 
Contratos; Sub links: Portal da Transparência, menu Suprimentos, sub menu, Compras, 
Contratos e efetuar a pesquisa desejada. 

 

PEDRO RAUBER 
Presidente 

 
 

 

 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 37/2022 

RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA de LICITAÇÃO nº 011/2022 
 
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em cumprimento ao 
disposto no Artigo 24, da Lei nº 8.666/93, tendo em vista o parecer Jurídico corroborado pela deliberação da 
Comissão de Licitações, exarado no procedimento de Dispensa nº 011/2022, para a contratação de 
serviço de 2ª revisão de garantia e aquisição de peças para manutenção do veículo Volkswagen Gol, 
Frota 561, e serviço de 3ª revisão de garantia e aquisição de peças para manutenção do veículo 
Volkswagen Gol, Frota 562, ambos pertencentes à Secretaria Municipal de Assistência Social, torna 
público a presente ratificação da justificativa de Dispensa de licitação, na forma seguinte: 
 OBJETO: Contratação de serviço de 2ª revisão de garantia e aquisição de peças para 
manutenção do veículo Volkswagen Gol, Frota 561, e serviço de 3ª revisão de garantia e aquisição de 
peças para manutenção do veículo Volkswagen Gol, Frota 562, ambos pertencentes à Secretaria 
Municipal de Assistência Social. O serviço deverá ser realizado com agendamento prévio, e conforme 
indicado no Termo de Referência, anexo aos autos deste processo. O prazo de execução do contrato será de 
180 (cento e oitenta) dias e a vigência será de 210 (duzentos e dez) dias. O pagamento será realizado em 
até 10 (dez) dias úteis após a realização dos serviços. O valor a ser pago será de R$1.113,48 (Mil, cento e 
treze reais e quarenta e oito centavos). Este objeto será fornecido pela empresa FANCAR AUTOMÓVEIS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 75.953.521/0003-24, estabelecida na Avenida Parigot de Souza, nº 1615, 
Município de Toledo, Estado do Paraná.  
 FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada no Artigo 24, inciso XVII, da Lei de Licitações e 
Contratos nº 8.666/93, de 21-06-93, conforme devidamente justificado no processo licitatório. Gabinete do 
Prefeito, em 14 de março de 2022. (a.a.) Marcio Andrei Rauber - PREFEITO 
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MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
 
PROCESSO: INEXIGIBILIDADE Nº 07/2021 
OBJETO: Prestação de serviços de fisioterapia aos pacientes do Hospital Municipal Dr. Cruzatti, Hospital de 
Campanha e UPA. 
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 87/2021, firmado em 01/06/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADO: EVERTON NESTOR 
CPF DO CONTRATADO: 032.167.029-95 
PRAZO E VALOR: Inalterado 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, I, “a” da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Alteração qualitativa da Cláusula 3, sub item 3.1.9 do contrato. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 08/03/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p622a4468ab31c 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
 
PROCESSO: INEXIGIBILIDADE Nº 16/2021 
OBJETO: Prestação de serviços de fisioterapia aos pacientes do Hospital Municipal Dr. Cruzatti, Hospital de 
Campanha e UPA. 
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 135/2021, firmado em 07/07/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADO: JÉSSICA CECCATO SANTOS FERREIRA 
CPF DO CONTRATADO: 009.350.309-13 
PRAZO E VALOR: Inalterado 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, I, “a” da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Alteração qualitativa da Cláusula 3, sub item 3.1.9 do contrato. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 08/03/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p622a47006c709 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
 
PROCESSO: INEXIGIBILIDADE Nº 17/2021 
OBJETO: Prestação de serviços de fisioterapia aos pacientes do Hospital Municipal Dr. Cruzatti, Hospital de 
Campanha e UPA. 
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 136/2021, firmado em 07/07/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADO: JEAN CARLO ECKERT 
CPF DO CONTRATADO: 054.509.679-00 
PRAZO E VALOR: Inalterado 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, I, “a” da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Alteração qualitativa da Cláusula 3, sub item 3.1.9 do contrato. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 08/03/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p622a48d6791f4 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
 
PROCESSO: INEXIGIBILIDADE Nº 43/2021 
OBJETO: Prestação de serviços médicos de clinico geral. 
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 80/2021, firmado em 25/05/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: MEDICAL PRIME GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 43.403.587/0001-92 
RESPONSÁVEL: Luiz Felipe Ferreira Ribeiro 
PRAZO: Inalterado 
VALOR: R$ 133.671,60 (cento e trinta e três mil seiscentos e setenta e um reais e sessenta centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, I, “a” e “b” da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Acréscimo quantitativo do item 1 - MÉDICO CLÍNICO GERAL - Plantão Presencial de 24h 
diárias e do item 2 - MÉDICO CLÍNICO GERAL - Plantão Presencial de 12h diárias. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 08/03/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p622a3fe711c81 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
 
PROCESSO: INEXIGIBILIDADE Nº 04/2021 
OBJETO: Prestação de serviços médicos de plantão presencial – 12h na especialidade de Clínico Geral. 
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 80/2021, firmado em 25/05/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 33.458.003/0001-22 
RESPONSÁVEL: Thiago de Castro Silveira 
PRAZO: Inalterado 
VALOR: R$ 133.671,60 (cento e trinta e três mil seiscentos e setenta e um reais e sessenta centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, I, “a” e “b” da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Acréscimo quantitativo do item 2 - MÉDICO CLÍNICO GERAL - Plantão Presencial de 12h 
diárias. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 08/03/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p615ade65433ce 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
 
PROCESSO: INEXIGIBILIDADE Nº 05/2021 
OBJETO: Prestação de serviços médicos de plantão presencial – 12h na especialidade de Clínico Geral. 
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 80/2021, firmado em 25/05/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 33.458.003/0001-22 
RESPONSÁVEL: Thiago de Castro Silveira 
PRAZO: Inalterado 
VALOR: R$ 267.343,20 (duzentos e sessenta e sete mil trezentos e quarenta e três reais e vinte centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, I, “a” e “b” da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Acréscimo quantitativo do item 3 - MÉDICO CLÍNICO GERAL - Plantão Presencial de 24h 
diárias. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 08/03/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p622a3d1d2ef8f 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
ESTADO DO PARANÁ 

 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2021 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO EIRELI 
CNPJ: 21.452.937/0001-78 
REPRESENTANTE: CHEILA DO NASCIMENTO MORAIS. 
VALOR REGISTRADO: R$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais). 
VALIDADE: 31/01/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 31/01/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6228e0d9bc9e8  
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
ESTADO DO PARANÁ 

 

   
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2021 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA 
CNPJ: 26.325.797/0001-90 
REPRESENTANTE: BRUNA DE OLIVEIRA BERGAMASCHO 
OBJETO: Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e módulo de suplementação via oral e enteral, para 
suprir a demanda de atendimentos na Farmácia Básica. 
VALOR: R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais). 
VALIDADE: 10/03/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 10/03/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6231d18178098  
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
ESTADO DO PARANÁ 

 

   
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2021 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: POLO REPRESENTAÇÕES LTDA 
CNPJ: 14.313.995/0001-55 
REPRESENTANTE: ILMAR JOSE MONTEIRO COSTA 
OBJETO: Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e módulo de suplementação via oral e enteral, para 
suprir a demanda de atendimentos na Farmácia Básica. 
VALOR: R$ 69.900,00 (sessenta e nove mil e novecentos reais). 
VALIDADE: 10/03/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 10/03/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6231d7906d8d9  
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 039/2022 

PROCESSO: Dispensa nº 010/2022 
OBJETO: Aquisição de pacote de viagem e hospedagem para participação do Secretário Municipal de 
Planejamento na Expo Mundial 2020. 
ESPÉCIE: Fornecimento 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: CCP Viagens e Turismo Ltda 
CNPJ DO CONTRATADO: 14.810.130/0001-02 
REPRESENTANTE: Cristiane Vanzella Padalino 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias 
VALOR DO CONTRATO: R$14.165,48 
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme contrato. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 61, Parágrafo Único, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/1993 
DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon - PR, em 10 de março de 2022 – Marcio Andrei 
Rauber, Prefeito e CCP Viagens e Turismo Ltda. Testemunhas: Alisson Ray Ostjen, Secretário Municipal de 
Planejamento e Julia Gabriela S. Schweigert, Fiscal de Contrato – SMP. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço https://c.atende.net/p622a55549caaf 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 035/2022 

PROCESSO: Inexigibilidade nº 002/2022 
OBJETO: Contratação de serviços bancários de recolhimento de tributos, impostos, taxas, dívida ativa e 
receitas públicas. 
ESPÉCIE: Serviço 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Caixa Econômica Federal 
CNPJ DO CONTRATADO: 00.360.3050001-04 
REPRESENTANTE: Mauro Quintino dos Santos Junior 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
VALOR DO CONTRATO: R$53.100,00 
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme contrato. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 61, Parágrafo Único, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/1993 
DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon - PR, em 10 de março de 2022 – Marcio Andrei 
Rauber, Prefeito e Caixa Econômica Federal. Testemunhas: Carmelindo Daronch, Secretário Municipal de 
Fazenda e Carine Graciele Leonhardt, Fiscal de Contrato - SMFA 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço https://c.atende.net/p622b7e691d2f0 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 036/2022 

PROCESSO: Inexigibilidade nº 003/2022 
OBJETO: Contratação de serviços de exame laboratorial, visando atender exclusivamente a Campanha de 
prevenção ao câncer colorretal. 
ESPÉCIE: Serviço 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Unilab SS Ltda 
CNPJ DO CONTRATADO: 81.503.419/0001-68 
REPRESENTANTE: Clair Laize Netzel 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
VALOR DO CONTRATO: R$11.290,00 
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme contrato. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 61, Parágrafo Único, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/1993 
DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon - PR, em 10 de março de 2022 – Marcio Andrei 
Rauber, Prefeito e Unilab SS Ltda. Testemunhas: Marciane Maria Specht, Secretária Municipal de Saúde e 
Veruska Roberta Marinho da Silva Lopes – Fiscal de Contrato - SMSA 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço https://c.atende.net/p622a57ef5f85e 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 038/2022 

PROCESSO: Inexigibilidade nº 005/2022 
OBJETO: Contratação de serviços de exame laboratorial, visando atender exclusivamente a Campanha de 
prevenção ao câncer colorretal. 
ESPÉCIE: Serviço 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Laboratório Borgmann Ltda 
CNPJ DO CONTRATADO: 06.951.521/0001-00 
REPRESENTANTE: Elaine Pereira Borgmann 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
VALOR DO CONTRATO: R$11.290,00 
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme contrato. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 61, Parágrafo Único, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/1993 
DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon - PR, em 10 de março de 2022 – Marcio Andrei 
Rauber, Prefeito e Laboratório Borgmann Ltda. Testemunhas: Marciane Maria Specht, Secretária Municipal 
de Saúde e Veruska Roberta Marinho da Silva Lopes – Fiscal de Contrato - SMSA 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço https://c.atende.net/p622a5a0ea08fd 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
PROCESSO LICITATÓRIO nº 64/2022 

RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA de LICITAÇÃO nº 010/2022 
 
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em cumprimento ao 
disposto na Lei de Licitações e Contratos n° 8.666/93, de 21/06/93, Art.24, inciso II, e tendo em vista o 
parecer Jurídico corroborado pela deliberação da Comissão de Licitações, exarado no procedimento 
Dispensa nº 010/2022, para a aquisição de pacote de viagem e hospedagem para participação do 
Secretário Municipal de Planejamento na Expo Mundial 2020, conforme necessidade justificada nos autos 
de Dispensa de Licitação, torna público a presente ratificação da justificativa de Dispensa de licitação, na 
forma seguinte: 
 OBJETO: Aquisição de pacote de viagem e hospedagem para participação do Secretário 
Municipal de Planejamento na Expo Mundial 2020. O fornecimento deverá ser realizado em até 48 
(quarenta e oito) horas a contar da assinatura do contrato, mediante solicitação da secretaria. O prazo de 
execução do contrato de prestação de serviço será do dia 20 de março de 2022 a 30 de março de 2022, 
enquanto a vigência será de até 30 (trinta) dias após o final do prazo de execução, podendo ser prorrogado 
em caso de necessidade e de acordo entre ambas as partes. O pagamento será realizado em parcela única, 
em até 05 (cinco) dias úteis após apresentação da Nota Fiscal. Este objeto será fornecido pela empresa CCP 
VIAGENS E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 14.810.130/0001-02, estabelecida na Rua 
Independência, nº 940, Sala 02, Centro, Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, através 
de Dispensa de Licitação, ao valor total de máximo de R$14.165,48 (Quatorze mil, cento e sessenta e 
cinco reais e quarenta e oito centavos). 

FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada na Lei de Licitações e Contratos n° 8.666/93, de 
21/06/93, Art.24, inciso II. Gabinete do Prefeito, em 10 de março de 2022. (a.a.) Marcio Andrei Rauber - 
PREFEITO 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
 
PROCESSO: INEXIGIBILIDADE Nº 06/2021 
OBJETO: Prestação de serviços de fisioterapia aos pacientes do Hospital Municipal Dr. Cruzatti, Hospital de 
Campanha e UPA. 
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 86/2021, firmado em 01/06/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: CLINICA DE FISIOTERAPIA BETEL LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 01.205.656/0001-03 
RESPONSÁVEL: Gilberto Daniel Oswald 
PRAZO E VALOR: Inalterado 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, I, “a” da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Alteração qualitativa da Cláusula 3, sub item 3.1.9 do contrato. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 08/03/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p622a42e79d469 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

      
 
 
 

 
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO  CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 60/2010 - TERMO DE RESCISÃO 
UNILATERAL DO CONTRATO Nº 60/2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SAAE DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON E A EMPRESA SISTEG CONSULTORIA EM TRATAMENTO DE 
EFLUENTES LTDA. INEXIGIBILIDADE Nº 13/2010  PROCESSO DE COMPRAS Nº 68/2010 

(Publicado no Diário Oficial do Município – DOM, edição nº 2.451, pág. 21e 22, de 15 de março de 2022; Diario Oficial do 
Paraná – DIOE, edição nº 11131, pág. 42, de 16 de março de 2022)  

Marechal Cândido Rondon – Paraná, em 09 de março de 2022. 
RESULTADO DA ANÁLISE DE HABILITAÇÃO  E PROPOSTA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022. 
Tendo em vista a abertura dos envelopes de Habilitação e de Propostas para, Contratação de empresa para 

perfuração de 02 (dois) poços tubulares profundos no município de Marechal Cândido Rondon-PR, incluso serviços 
de perfuração, revestimento, cimentação, teste de alinhamento e verticalidade, com amostra geológica das 
camadas de solo, teste de vazão, relatório técnico construtivo detalhado, analise da água completa e 
encaminhamento da outorga prévia e definitiva, conforme Tomada de Preços nº 01/2022 do dia 07/02/2022, a Comissão 
Permanente de Licitações desta Autarquia Municipal, torna público o resultado da análise de documentos habilitatórios e 
julgamento das propostas, a Comissão julgou a empresa  credenciada ao certame, abaixo identificada, habilitada, a qual 
apresentou suas propostas, obedecente o teto fixado, classificando-a: 
 

Item Classificação Empresa CNPJ Valor 
01 1º Lugar Água Boa Poços Artesianos Ltda. 

 
02.486.286/0001-92  104.268,00 

02 1º Lugar Água Boa Poços Artesianos Ltda. 
 

02.486.286/0001-92 104.268,00 

A empresa acima apresentou Termos de Renuncia para interposição de recurso de ambas as fases. Informamos ainda que 
a Ata da Sessão encontra-se na integra no site: www.saaemcr.com.br link: licitação. É o nosso parecer, concluindo os 
trabalhos prévios desta Licitação. Luis Fernando B. Behling Presidente CPL 

Marechal Cândido Rondon – Paraná, em 09 de março de 2022 
À Empresa Água Boa Poços Artesianos Ltda. CNPJ: 02.486.286/0001-92 Valor – Item 01: R$ 104.268,00 Valor – Item 
02: R$ 104.268,00 Assunto: ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 Prezados 
Senhores: Diante do resultado de julgamento pela comissão de licitações desta Autarquia Municipal, e, de conformidade 
com a vossa proposta, determino o que segue: Tendo em vista o prazo recursal, em conformidade com o Artigo n.º 109 da 
Lei n.º 8.666/93, observado pela documentação do processo, assim como os demais documentos, observado também que 
o valor ofertado está de acordo com os valores máximos exigidos no edital, e diante da necessidade da Autarquia, após 
abertura, verificação e julgamento da proposta feitas através da Comissão Permanente de Licitações da Autarquia 
Municipal, do procedimento licitatório Tomada de Preços nº 01/2022 do dia 07/02/2022 e Parecer Jurídico exarado, torno 
público a Adjudicação/Homologação do referido certame estando desta forma AUTORIZADO a executar os serviços 
de conformidade com a vossa Proposta, obedecendo aos prazos para início dos serviços, devendo para tanto ser 
necessárias ao atendimento FISCAL e LEGAL do referido procedimento, combinado com a Lei Federal nº 8.666/93. 
Atenciosamente, Darci Ervino Schitz Contador Competência Delegada – Dereto nº 070/2022 
 

Marechal Cândido Rondon – Paraná, em 15 de março de 2022. 
RESULTADO DA ANÁLISE DE HABILITAÇÃO  E PROPOSTA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022. 
Tendo em vista a abertura dos envelopes de Habilitação e de Propostas para, Contratação de Empresa 

Especializada no ramo de Serviços Elétricos, para execução de serviços de alteração do padrão de entrada/posto 
de transformação junto ao PTP 015, visando aumento de carga na UC 94980420, conforme Termo de Referência, 
Projeto e Memorial descritivo anexo ao processo, para atender demanda da Autarquia, conforme Tomada de Preços 
nº 02/2022 do dia 21/02/2022, a Comissão Permanente de Licitações desta Autarquia Municipal, torna público o resultado 
da análise de documentos habilitatórios e julgamento da proposta, a Comissão julgou a empresa  credenciada ao certame, 
abaixo identificada, habilitada, a qual apresentou sua proposta, obedecente o teto fixado, classificando-a: 

Item Classificação Empresa CNPJ Valor 
01 1º Lugar Eletro Caf Comércio de Materiais 

Elétricos Ltda. - EPP 
10.096.818/0001-21  99.854,64 

A empresa acima apresentou Termos de Renúncia para interposição de recurso de ambas as fases. Informamos 
ainda que a Ata da Sessão encontra-se na integra no site: www.saaemcr.com.br link: licitação. É o nosso parecer, concluindo 
os trabalhos prévios desta Licitação. Roseli Weber Presidente 

  
Marechal Cândido Rondon – Paraná, em 16 de março de 2022 

À Empresa Eletro Caf Comércio de Materiais Elétricos Ltda. – EPP CNPJ: 10.096.818/0001-21 Valor: R$ 99.854,64 
Assunto: ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 Prezados Senhores: 

Diante do resultado de julgamento pela comissão de licitações desta Autarquia Municipal, e, de conformidade com 
a vossa proposta, determino o que segue: Tendo em vista o prazo recursal, em conformidade com o Artigo n.º 109 da Lei 
n.º 8.666/93, observado pela documentação do processo, assim como os demais documentos, observado também que o 
valor ofertado está de acordo com os valores máximos exigidos no edital, e diante da necessidade da Autarquia, após 
abertura, verificação e julgamento da proposta feitas através da Comissão Permanente de Licitações da Autarquia Municipal, 
do procedimento licitatório Tomada de Preços nº 02/2022 do dia 21/02/2022 e Parecer Jurídico exarado, torno público a 
Adjudicação/Homologação do referido certame estando desta forma AUTORIZADO a executar os serviços de 
conformidade com a vossa Proposta, obedecendo aos prazos para início dos serviços, devendo para tanto ser 
necessárias ao atendimento FISCAL e LEGAL do referido procedimento, combinado com a Lei Federal nº 8.666/93. 
Atenciosamente, Vitor Giacobbo Portaria Municipal nº 100/2021 

Ratificação de Justificativa 
Dispensa de Licitação   nº 14/2022 

 O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, em cumprimento ao disposto na Lei Federal 
nº 8.666/93, torna público a presente Justificativa: Objeto: Contratação de Empresa Gráfica para serviços de Impressão de 
18.590 un. folders (panfletos) de relatório anual do controle de qualidade de água servida aos usuários, relativo ao exercício 
de 2021, em atendimento ao Decreto nº 5440/2005, mais a confecção de envelopes personalizados da Autarquia. 
Contratada: Empresa Gráfica R C Witt – ME – Modelo 90 - CNPJ:  02.058.905/0001-48 Valor total: R$ 5.787,00 (Cinco 
mil, setecentos e oitenta e sete reais) Responsável: Roberto Carlos Witt Prazo para entrega:  Até 07 (sete) dias após 
emissão da Ordem de Serviço. Pagamento: Em até 10 dias após entrega. Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso II, da lei 
de Licitações e Contratos nº                                 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Gabinete do Diretor Executivo do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, de Marechal Cândido Rondon-PR, em 15 de março de 2022. Vitor Giacobbo Diretor 
Executivo Portaria Municipal nº 100/2021 

Ratificação de Justificativa 
Dispensa de Licitação nº 15/2022 

 O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, nomeado pela Portaria Municipal nº 100/2021, 
em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93, torna público a presente Justificativa. Objeto: Aquisição de diversos 
materiais de expediente para consumo na Autarquia, durante um período previsto de 12 meses, vinculadas no processo de 
dispensa. Fornecedor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBO – LIVRARIA CHAMBO - EPP, inscrita no CNPJ Nº 
00.893.381/0001-85 Responsável: Cleusa A. D. Chambo Valor total: R$ 3.397,65 (Três mil, trezentos e noventa e sete 
reais e sessenta e cinco centavos). Prazo de Entrega: Em até 10 (dez) dias, após Ordem de Compra. Forma de 
Pagamento: Em até 10 ddl, após a entrega e recebimento. Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso II, da lei de Licitações e 
Contratos nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Gabinete do Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – 
SAAE, de Marechal Cândido Rondon-PR, em 16 de março de 2022. Vitor Giacobbo  Diretor Executivo                                                             
Portaria Municipal 100/2021 

Ratificação de Justificativa 
Dispensa de Licitação   nº 16/2022 

 O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, em cumprimento ao disposto na Lei Federal 
nº 8.666/93, torna público a presente Justificativa: Objeto:  Contratação de Empresa para Serviços de Locação de 02 (dois) 
Containers, sendo de tamanhos: 2,45x6,00x2,5m e 1,30x2,00x2m, para fins de Sala de Operação, contendo Ar 
Condicionado, portas e janelas  e  Banheiro com porta, com vaso sanitário, ducha e lavabo,  respectivamente aos tamanhos 
acima, pelo período de até 08(oito) meses, visando sua utilização junto a Estação de Tratamento de Água modular 
compacta. Empresa: COSTA OESTE LOCAÇÃO E FRANQUIAS DE CONTAINERS LTDA – ME, inscrito no CNPJ sob 
nº 19.572.745/0001-53 Responsável: Pedro Adilson Haag Valor Total: R$ 12.000,00 (Doze mil reais), sendo em 08 (oito) 
parcelas mensais de R$ 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais), mais R$ 800,00 (Oitocentos reais) com serviços de 
transportes. Pagamento: mensal e conforme serviços efetuados. com apresentação da respectiva Nota Fiscal enviada e 
atestada.  Prazo Contratual: Até 08 (oito) meses Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso II, da lei de Licitações e Contratos 
nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Gabinete do Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, de 
Marechal Cândido Rondon-PR, em 16 de março de 2022. Vitor Giacobbo Diretor Executivo Portaria Municipal 100/2021 

ADITAMENTO CONTRATUAL 
Processo de Compras Nº 56/2020 Modalidade: PE nº 17/2020 Espécie: Aditivo IV – Contrato Administrativo nº 42/2021 
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Marechal Cândido Rondon – PR Fornecedora: Auto Posto 
Tonin Ltda.  CNPJ: 04.336.816/0001-41 Responsável: Marcos Antônio Tonin Justificativa: Realimento do valor 
Fundamento Legal: Art. 65, II,”d” da Lei nº 8.666/93 Objeto: Aquisição de Combustível: Óleo Diesel S10 - Realinhamento 
de valores a partir de 16/03/2022 Preço Unitário por litro de: R$ 5,55 para R$ 6,81 Valor Aditado: R$ 2.550,24 (Dois mil, 
quinhentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos) Data e Assinaturas: Marechal Cândido Rondon (PR), 14 de março 
de 2022. Vitor Giacobbo, Diretor Executivo; Marcos Antônio Tonin, Contratada. *Documentos disponível em: 
www.saaemcr.com.br – link licitações. 

 
 
 

ADITAMENTO CONTRATUAL 
Processo de Compras Nº 14/2021 Modalidade: Pregão Forma Eletrônica nº 05/2021 – SRP  Espécie: Aditivo X – Ata 
Sistema de Registro de Preços nº 08/2021 Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Marechal Cândido 
Rondon – PR Fornecedora: Auto Posto Tonin Ltda. CNPJ: 04.336.816/0001-41 Responsável: Marcos Antônio Tonin 
Justificativa: Realimento do valor Fundamento Legal: Art. 65, II,”d” da Lei nº 8.666/93 Objeto: Aquisição de gasolina 
comum. Realinhamento de valores a partir de 16/03/2022 Preço Unitário por litro de: R$ 6,44 para R$ 6,96 Valor Aditado: 
R$ 5.766,80 (Cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) Data e Assinaturas: Marechal Cândido 
Rondon (PR), 14 de março de 2022. Vitor Giacobbo, Diretor Executivo; Marcos Antonio Tonin, Contratada. * Documentos 
disponíveis em: www.saaemcr.com.br – link Licitações. 
ADITAMENTO CONTRATUAL 
Processo de Compras Nº 87/2021 Modalidade: Pregão Forma Eletrônica nº 27/2021 – SRP  Espécie: Aditivo II – Ata 
Sistema de Registro de Preços nº 18/2021 Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Marechal Cândido 
Rondon – PR Fornecedora: Posto de Combustíveis Batschke Ltda.  
CNPJ: 04.975.698/0001-11 Responsável: Ademar Batschke Justificativa: Realimento do valor 
Fundamento Legal: Art. 65, II,”d” da Lei nº 8.666/93 Objeto: Aquisição de Combustível Óleo Diesel S-500. Realinhamento 
de valor a partir de 16/03/2022. Preço Unitário por litro de: R$ 5,21 para R$ 6,50 Valor Aditado: R$ 32.010,06 (trinta e 
dois mil, dez reais e seis centavos) Data e Assinaturas: Marechal Cândido Rondon (PR), 14 de março de 2022. Vitor 
Giacobbo, Diretor Executivo; Ademar Batschke, Contratada. 
* Documentos disponíveis em: www.saaemcr.com.br – link Licitações. 

ADITAMENTO CONTRATUAL 
Processo: Inexigível Nº 07/2021 Objeto: Contratação de serviços para fornecimento de mecanismo tecnológico, no modo 
de licenças de uso de sistemas de computação em nuvem integrado, visando atendimento ao Decreto Federal nº 
10.540/2020, SIAFIC, e para suprir a necessidade da Administração da Autarquia Municipal – SAAE de Marechal Cândido 
Rondon. Espécie: Termo Aditivo I – Contrato Administrativo nº 51/2021 Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
– SAAE – Marechal Cândido Rondon – PR. Fornecedora: IPM Sistemas Ltda. CNPJ: 01.258.027/0001-41 Responsável: 
Aldo Luiz Mees Fundamento Legal: Art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93 Justificativa: Acréscimo de quantitativo. Inclui-se o 
módulo: “Treinamento e Desenvolvimento”. Valor Aditado: R$ 995,00 (novecentos e noventa e cinco por cento) 
Data e Assinaturas: Marechal Cândido Rondon (PR), 11 de março de 2022, Vitor Giacobbo, Diretor Executivo e Aldo Luiz 
Mees, Contratada.  Documentos disponível em: www.saaemcr.com.br Link (Licitações). 

ADITAMENTO CONTRATUAL 
Processo de Compras Nº 30/2021 Modalidade: Concorrência nº 01/2021 Espécie: Aditivo III – Contrato Administrativo 
nº 39/2021. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Marechal Cândido Rondon – PR. Fornecedora: 
Savewater Obras e Saneamento Ltda Responsável:  Alcedir Lazzari Objeto: Serviços para Obra de Implantação de uma 
ETA - Estação de Tratamento de Água Compacta Modular Pré-Fabricada, incluindo fornecimento de equipamentos, 
materiais e mão de obra, a ser instalada no município de Marechal Cândido Rondon-Paraná Justificativa: Prorrogação de 
prazo. Fundamento Legal: Artigo 57, § 1º, inciso V, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93 Execução: Prorroga-se o 
prazo de execução em 30 (trinta) dias, findando em 25 de março de 2022.O prazo de vigência não será alterado, mantendo-
se a data final em 13 de junho de 2022. Data e Assinaturas: Marechal Cândido Rondon (PR), 10 de março de 2022.  Darci 
Ervino Schitz Contador Decreto nº 070/2022; Alcedir Lazzari, Contratada. *Documentos disponível em: www.saaemcr.com.br 
– link licitações. 

ADITAMENTO CONTRATUAL 
Processo: Dispensa Nº 32/2021 Objeto: Contratação de Empresa do ramo de fornecimento de materiais para limpeza 
e higienização, item 09 Espécie: Termo Aditivo I – Contrato Administrativo nº 20/2021 Contratante: Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto – SAAE – Marechal Cândido Rondon – PR. Fornecedora: MESP Produtos Químicos e Higienicos Ltda – 
ME - Ecoville Brasil CNPJ: 33.714.038/0001-85 Responsável: Eduardo Padalino Neto Fundamento Legal: Artigo 65, § 1º, 
I, “b” e II, “d”, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93 Justificativa: Reequilíbrio Econômico-financeiro e Acréscimo de 
Quantitativo. Valor Aditado: R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais). Data e Assinaturas: Marechal Cândido Rondon (PR), 
14 de março de 2022, Vitor Giacobbo, Diretor Executivo; Eduardo Padalino Neto, Contratada.  Documentos disponível em: 
www.saaemcr.com.br Link (Licitações). 
 
OBS: Documentos na íntegra disponível no Diário Oficial Eletrônico do Município – www.mcr.pr.gov.br 

Gabinete do Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, de Marechal Cândido Rondon-PR, em 16 
de março de 2022. Vitor Giacobbo - Diretor Executivo - Portaria Municipal nº 100/2021.  
1 Publicidade suplementar, na forma da Lei n.º 4.838/2016, art. 3º, §   

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 037/2022 

PROCESSO: Inexigibilidade nº 004/2022 
OBJETO: Contratação de serviços de exame laboratorial, visando atender exclusivamente a Campanha de 
prevenção ao câncer colorretal. 
ESPÉCIE: Serviço 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: SS Pasetti Análises Clínicas Ltda 
CNPJ DO CONTRATADO: 77.817.245/0001-30 
REPRESENTANTE: Gisele Pasetti 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
VALOR DO CONTRATO: R$11.290,00 
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme contrato. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 61, Parágrafo Único, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/1993 
DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon - PR, em 10 de março de 2022 – Marcio Andrei 
Rauber, Prefeito e SS Pasetti Análises Clínicas Ltda. Testemunhas: Marciane Maria Specht, Secretária 
Municipal de Saúde e Veruska Roberta Marinho da Silva Lopes – Fiscal de Contrato - SMSA 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço https://c.atende.net/p622a58ea9cebd 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 036/2022 

PROCESSO: Inexigibilidade nº 003/2022 
OBJETO: Contratação de serviços de exame laboratorial, visando atender exclusivamente a Campanha de 
prevenção ao câncer colorretal. 
ESPÉCIE: Serviço 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Unilab SS Ltda 
CNPJ DO CONTRATADO: 81.503.419/0001-68 
REPRESENTANTE: Clair Laize Netzel 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
VALOR DO CONTRATO: R$11.290,00 
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme contrato. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 61, Parágrafo Único, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/1993 
DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon - PR, em 10 de março de 2022 – Marcio Andrei 
Rauber, Prefeito e Unilab SS Ltda. Testemunhas: Marciane Maria Specht, Secretária Municipal de Saúde e 
Veruska Roberta Marinho da Silva Lopes – Fiscal de Contrato - SMSA 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço https://c.atende.net/p622a57ef5f85e 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 037/2022 

PROCESSO: Inexigibilidade nº 003/2022 
OBJETO: Contratação de serviços de exame laboratorial, visando atender exclusivamente a Campanha de 
prevenção ao câncer colorretal. 
ESPÉCIE: Serviço 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: SS Pasetti Análises Clínicas Ltda 
CNPJ DO CONTRATADO: 77.817.245/0001-30 
REPRESENTANTE: Gisele Pasetti 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
VALOR DO CONTRATO: R$11.290,00 
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme contrato. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 61, Parágrafo Único, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/1993 
DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon - PR, em 10 de março de 2022 – Marcio Andrei 
Rauber, Prefeito e SS Pasetti Análises Clínicas Ltda. Testemunhas: Marciane Maria Specht, Secretária 
Municipal de Saúde e Veruska Roberta Marinho da Silva Lopes – Fiscal de Contrato - SMSA 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço https://c.atende.net/p622a58ea9cebd 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 038/2022 

PROCESSO: Inexigibilidade nº 005/2022 
OBJETO: Contratação de serviços de exame laboratorial, visando atender exclusivamente a Campanha de 
prevenção ao câncer colorretal. 
ESPÉCIE: Serviço 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Laboratório Borgmann Ltda 
CNPJ DO CONTRATADO: 06.951.521/0001-00 
REPRESENTANTE: Elaine Pereira Borgmann 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
VALOR DO CONTRATO: R$11.290,00 
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme contrato. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 61, Parágrafo Único, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/1993 
DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon - PR, em 10 de março de 2022 – Marcio Andrei 
Rauber, Prefeito e Laboratório Borgmann Ltda. Testemunhas: Marciane Maria Specht, Secretária Municipal 
de Saúde e Veruska Roberta Marinho da Silva Lopes – Fiscal de Contrato - SMSA 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço https://c.atende.net/p622a5a0ea08fd 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
 
PROCESSO: INEXIGIBILIDADE Nº 06/2021 
OBJETO: Prestação de serviços de fisioterapia aos pacientes do Hospital Municipal Dr. Cruzatti, Hospital de 
Campanha e UPA. 
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 86/2021, firmado em 01/06/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: CLINICA DE FISIOTERAPIA BETEL LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 01.205.656/0001-03 
RESPONSÁVEL: Gilberto Daniel Oswald 
PRAZO E VALOR: Inalterado 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, I, “a” da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Alteração qualitativa da Cláusula 3, sub item 3.1.9 do contrato. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 08/03/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p622a42e79d469 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

      
 
 
 

 
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO  CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 60/2010 - TERMO DE RESCISÃO 
UNILATERAL DO CONTRATO Nº 60/2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SAAE DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON E A EMPRESA SISTEG CONSULTORIA EM TRATAMENTO DE 
EFLUENTES LTDA. INEXIGIBILIDADE Nº 13/2010  PROCESSO DE COMPRAS Nº 68/2010 

(Publicado no Diário Oficial do Município – DOM, edição nº 2.451, pág. 21e 22, de 15 de março de 2022; Diario Oficial do 
Paraná – DIOE, edição nº 11131, pág. 42, de 16 de março de 2022)  

Marechal Cândido Rondon – Paraná, em 09 de março de 2022. 
RESULTADO DA ANÁLISE DE HABILITAÇÃO  E PROPOSTA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022. 
Tendo em vista a abertura dos envelopes de Habilitação e de Propostas para, Contratação de empresa para 

perfuração de 02 (dois) poços tubulares profundos no município de Marechal Cândido Rondon-PR, incluso serviços 
de perfuração, revestimento, cimentação, teste de alinhamento e verticalidade, com amostra geológica das 
camadas de solo, teste de vazão, relatório técnico construtivo detalhado, analise da água completa e 
encaminhamento da outorga prévia e definitiva, conforme Tomada de Preços nº 01/2022 do dia 07/02/2022, a Comissão 
Permanente de Licitações desta Autarquia Municipal, torna público o resultado da análise de documentos habilitatórios e 
julgamento das propostas, a Comissão julgou a empresa  credenciada ao certame, abaixo identificada, habilitada, a qual 
apresentou suas propostas, obedecente o teto fixado, classificando-a: 
 

Item Classificação Empresa CNPJ Valor 
01 1º Lugar Água Boa Poços Artesianos Ltda. 

 
02.486.286/0001-92  104.268,00 

02 1º Lugar Água Boa Poços Artesianos Ltda. 
 

02.486.286/0001-92 104.268,00 

A empresa acima apresentou Termos de Renuncia para interposição de recurso de ambas as fases. Informamos ainda que 
a Ata da Sessão encontra-se na integra no site: www.saaemcr.com.br link: licitação. É o nosso parecer, concluindo os 
trabalhos prévios desta Licitação. Luis Fernando B. Behling Presidente CPL 

Marechal Cândido Rondon – Paraná, em 09 de março de 2022 
À Empresa Água Boa Poços Artesianos Ltda. CNPJ: 02.486.286/0001-92 Valor – Item 01: R$ 104.268,00 Valor – Item 
02: R$ 104.268,00 Assunto: ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 Prezados 
Senhores: Diante do resultado de julgamento pela comissão de licitações desta Autarquia Municipal, e, de conformidade 
com a vossa proposta, determino o que segue: Tendo em vista o prazo recursal, em conformidade com o Artigo n.º 109 da 
Lei n.º 8.666/93, observado pela documentação do processo, assim como os demais documentos, observado também que 
o valor ofertado está de acordo com os valores máximos exigidos no edital, e diante da necessidade da Autarquia, após 
abertura, verificação e julgamento da proposta feitas através da Comissão Permanente de Licitações da Autarquia 
Municipal, do procedimento licitatório Tomada de Preços nº 01/2022 do dia 07/02/2022 e Parecer Jurídico exarado, torno 
público a Adjudicação/Homologação do referido certame estando desta forma AUTORIZADO a executar os serviços 
de conformidade com a vossa Proposta, obedecendo aos prazos para início dos serviços, devendo para tanto ser 
necessárias ao atendimento FISCAL e LEGAL do referido procedimento, combinado com a Lei Federal nº 8.666/93. 
Atenciosamente, Darci Ervino Schitz Contador Competência Delegada – Dereto nº 070/2022 
 

Marechal Cândido Rondon – Paraná, em 15 de março de 2022. 
RESULTADO DA ANÁLISE DE HABILITAÇÃO  E PROPOSTA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022. 
Tendo em vista a abertura dos envelopes de Habilitação e de Propostas para, Contratação de Empresa 

Especializada no ramo de Serviços Elétricos, para execução de serviços de alteração do padrão de entrada/posto 
de transformação junto ao PTP 015, visando aumento de carga na UC 94980420, conforme Termo de Referência, 
Projeto e Memorial descritivo anexo ao processo, para atender demanda da Autarquia, conforme Tomada de Preços 
nº 02/2022 do dia 21/02/2022, a Comissão Permanente de Licitações desta Autarquia Municipal, torna público o resultado 
da análise de documentos habilitatórios e julgamento da proposta, a Comissão julgou a empresa  credenciada ao certame, 
abaixo identificada, habilitada, a qual apresentou sua proposta, obedecente o teto fixado, classificando-a: 

Item Classificação Empresa CNPJ Valor 
01 1º Lugar Eletro Caf Comércio de Materiais 

Elétricos Ltda. - EPP 
10.096.818/0001-21  99.854,64 

A empresa acima apresentou Termos de Renúncia para interposição de recurso de ambas as fases. Informamos 
ainda que a Ata da Sessão encontra-se na integra no site: www.saaemcr.com.br link: licitação. É o nosso parecer, concluindo 
os trabalhos prévios desta Licitação. Roseli Weber Presidente 

  
Marechal Cândido Rondon – Paraná, em 16 de março de 2022 

À Empresa Eletro Caf Comércio de Materiais Elétricos Ltda. – EPP CNPJ: 10.096.818/0001-21 Valor: R$ 99.854,64 
Assunto: ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 Prezados Senhores: 

Diante do resultado de julgamento pela comissão de licitações desta Autarquia Municipal, e, de conformidade com 
a vossa proposta, determino o que segue: Tendo em vista o prazo recursal, em conformidade com o Artigo n.º 109 da Lei 
n.º 8.666/93, observado pela documentação do processo, assim como os demais documentos, observado também que o 
valor ofertado está de acordo com os valores máximos exigidos no edital, e diante da necessidade da Autarquia, após 
abertura, verificação e julgamento da proposta feitas através da Comissão Permanente de Licitações da Autarquia Municipal, 
do procedimento licitatório Tomada de Preços nº 02/2022 do dia 21/02/2022 e Parecer Jurídico exarado, torno público a 
Adjudicação/Homologação do referido certame estando desta forma AUTORIZADO a executar os serviços de 
conformidade com a vossa Proposta, obedecendo aos prazos para início dos serviços, devendo para tanto ser 
necessárias ao atendimento FISCAL e LEGAL do referido procedimento, combinado com a Lei Federal nº 8.666/93. 
Atenciosamente, Vitor Giacobbo Portaria Municipal nº 100/2021 

Ratificação de Justificativa 
Dispensa de Licitação   nº 14/2022 

 O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, em cumprimento ao disposto na Lei Federal 
nº 8.666/93, torna público a presente Justificativa: Objeto: Contratação de Empresa Gráfica para serviços de Impressão de 
18.590 un. folders (panfletos) de relatório anual do controle de qualidade de água servida aos usuários, relativo ao exercício 
de 2021, em atendimento ao Decreto nº 5440/2005, mais a confecção de envelopes personalizados da Autarquia. 
Contratada: Empresa Gráfica R C Witt – ME – Modelo 90 - CNPJ:  02.058.905/0001-48 Valor total: R$ 5.787,00 (Cinco 
mil, setecentos e oitenta e sete reais) Responsável: Roberto Carlos Witt Prazo para entrega:  Até 07 (sete) dias após 
emissão da Ordem de Serviço. Pagamento: Em até 10 dias após entrega. Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso II, da lei 
de Licitações e Contratos nº                                 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Gabinete do Diretor Executivo do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, de Marechal Cândido Rondon-PR, em 15 de março de 2022. Vitor Giacobbo Diretor 
Executivo Portaria Municipal nº 100/2021 

Ratificação de Justificativa 
Dispensa de Licitação nº 15/2022 

 O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, nomeado pela Portaria Municipal nº 100/2021, 
em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93, torna público a presente Justificativa. Objeto: Aquisição de diversos 
materiais de expediente para consumo na Autarquia, durante um período previsto de 12 meses, vinculadas no processo de 
dispensa. Fornecedor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBO – LIVRARIA CHAMBO - EPP, inscrita no CNPJ Nº 
00.893.381/0001-85 Responsável: Cleusa A. D. Chambo Valor total: R$ 3.397,65 (Três mil, trezentos e noventa e sete 
reais e sessenta e cinco centavos). Prazo de Entrega: Em até 10 (dez) dias, após Ordem de Compra. Forma de 
Pagamento: Em até 10 ddl, após a entrega e recebimento. Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso II, da lei de Licitações e 
Contratos nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Gabinete do Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – 
SAAE, de Marechal Cândido Rondon-PR, em 16 de março de 2022. Vitor Giacobbo  Diretor Executivo                                                             
Portaria Municipal 100/2021 

Ratificação de Justificativa 
Dispensa de Licitação   nº 16/2022 

 O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, em cumprimento ao disposto na Lei Federal 
nº 8.666/93, torna público a presente Justificativa: Objeto:  Contratação de Empresa para Serviços de Locação de 02 (dois) 
Containers, sendo de tamanhos: 2,45x6,00x2,5m e 1,30x2,00x2m, para fins de Sala de Operação, contendo Ar 
Condicionado, portas e janelas  e  Banheiro com porta, com vaso sanitário, ducha e lavabo,  respectivamente aos tamanhos 
acima, pelo período de até 08(oito) meses, visando sua utilização junto a Estação de Tratamento de Água modular 
compacta. Empresa: COSTA OESTE LOCAÇÃO E FRANQUIAS DE CONTAINERS LTDA – ME, inscrito no CNPJ sob 
nº 19.572.745/0001-53 Responsável: Pedro Adilson Haag Valor Total: R$ 12.000,00 (Doze mil reais), sendo em 08 (oito) 
parcelas mensais de R$ 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais), mais R$ 800,00 (Oitocentos reais) com serviços de 
transportes. Pagamento: mensal e conforme serviços efetuados. com apresentação da respectiva Nota Fiscal enviada e 
atestada.  Prazo Contratual: Até 08 (oito) meses Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso II, da lei de Licitações e Contratos 
nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Gabinete do Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, de 
Marechal Cândido Rondon-PR, em 16 de março de 2022. Vitor Giacobbo Diretor Executivo Portaria Municipal 100/2021 

ADITAMENTO CONTRATUAL 
Processo de Compras Nº 56/2020 Modalidade: PE nº 17/2020 Espécie: Aditivo IV – Contrato Administrativo nº 42/2021 
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Marechal Cândido Rondon – PR Fornecedora: Auto Posto 
Tonin Ltda.  CNPJ: 04.336.816/0001-41 Responsável: Marcos Antônio Tonin Justificativa: Realimento do valor 
Fundamento Legal: Art. 65, II,”d” da Lei nº 8.666/93 Objeto: Aquisição de Combustível: Óleo Diesel S10 - Realinhamento 
de valores a partir de 16/03/2022 Preço Unitário por litro de: R$ 5,55 para R$ 6,81 Valor Aditado: R$ 2.550,24 (Dois mil, 
quinhentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos) Data e Assinaturas: Marechal Cândido Rondon (PR), 14 de março 
de 2022. Vitor Giacobbo, Diretor Executivo; Marcos Antônio Tonin, Contratada. *Documentos disponível em: 
www.saaemcr.com.br – link licitações. 

 
 
 

ADITAMENTO CONTRATUAL 
Processo de Compras Nº 14/2021 Modalidade: Pregão Forma Eletrônica nº 05/2021 – SRP  Espécie: Aditivo X – Ata 
Sistema de Registro de Preços nº 08/2021 Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Marechal Cândido 
Rondon – PR Fornecedora: Auto Posto Tonin Ltda. CNPJ: 04.336.816/0001-41 Responsável: Marcos Antônio Tonin 
Justificativa: Realimento do valor Fundamento Legal: Art. 65, II,”d” da Lei nº 8.666/93 Objeto: Aquisição de gasolina 
comum. Realinhamento de valores a partir de 16/03/2022 Preço Unitário por litro de: R$ 6,44 para R$ 6,96 Valor Aditado: 
R$ 5.766,80 (Cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) Data e Assinaturas: Marechal Cândido 
Rondon (PR), 14 de março de 2022. Vitor Giacobbo, Diretor Executivo; Marcos Antonio Tonin, Contratada. * Documentos 
disponíveis em: www.saaemcr.com.br – link Licitações. 
ADITAMENTO CONTRATUAL 
Processo de Compras Nº 87/2021 Modalidade: Pregão Forma Eletrônica nº 27/2021 – SRP  Espécie: Aditivo II – Ata 
Sistema de Registro de Preços nº 18/2021 Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Marechal Cândido 
Rondon – PR Fornecedora: Posto de Combustíveis Batschke Ltda.  
CNPJ: 04.975.698/0001-11 Responsável: Ademar Batschke Justificativa: Realimento do valor 
Fundamento Legal: Art. 65, II,”d” da Lei nº 8.666/93 Objeto: Aquisição de Combustível Óleo Diesel S-500. Realinhamento 
de valor a partir de 16/03/2022. Preço Unitário por litro de: R$ 5,21 para R$ 6,50 Valor Aditado: R$ 32.010,06 (trinta e 
dois mil, dez reais e seis centavos) Data e Assinaturas: Marechal Cândido Rondon (PR), 14 de março de 2022. Vitor 
Giacobbo, Diretor Executivo; Ademar Batschke, Contratada. 
* Documentos disponíveis em: www.saaemcr.com.br – link Licitações. 

ADITAMENTO CONTRATUAL 
Processo: Inexigível Nº 07/2021 Objeto: Contratação de serviços para fornecimento de mecanismo tecnológico, no modo 
de licenças de uso de sistemas de computação em nuvem integrado, visando atendimento ao Decreto Federal nº 
10.540/2020, SIAFIC, e para suprir a necessidade da Administração da Autarquia Municipal – SAAE de Marechal Cândido 
Rondon. Espécie: Termo Aditivo I – Contrato Administrativo nº 51/2021 Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
– SAAE – Marechal Cândido Rondon – PR. Fornecedora: IPM Sistemas Ltda. CNPJ: 01.258.027/0001-41 Responsável: 
Aldo Luiz Mees Fundamento Legal: Art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93 Justificativa: Acréscimo de quantitativo. Inclui-se o 
módulo: “Treinamento e Desenvolvimento”. Valor Aditado: R$ 995,00 (novecentos e noventa e cinco por cento) 
Data e Assinaturas: Marechal Cândido Rondon (PR), 11 de março de 2022, Vitor Giacobbo, Diretor Executivo e Aldo Luiz 
Mees, Contratada.  Documentos disponível em: www.saaemcr.com.br Link (Licitações). 

ADITAMENTO CONTRATUAL 
Processo de Compras Nº 30/2021 Modalidade: Concorrência nº 01/2021 Espécie: Aditivo III – Contrato Administrativo 
nº 39/2021. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Marechal Cândido Rondon – PR. Fornecedora: 
Savewater Obras e Saneamento Ltda Responsável:  Alcedir Lazzari Objeto: Serviços para Obra de Implantação de uma 
ETA - Estação de Tratamento de Água Compacta Modular Pré-Fabricada, incluindo fornecimento de equipamentos, 
materiais e mão de obra, a ser instalada no município de Marechal Cândido Rondon-Paraná Justificativa: Prorrogação de 
prazo. Fundamento Legal: Artigo 57, § 1º, inciso V, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93 Execução: Prorroga-se o 
prazo de execução em 30 (trinta) dias, findando em 25 de março de 2022.O prazo de vigência não será alterado, mantendo-
se a data final em 13 de junho de 2022. Data e Assinaturas: Marechal Cândido Rondon (PR), 10 de março de 2022.  Darci 
Ervino Schitz Contador Decreto nº 070/2022; Alcedir Lazzari, Contratada. *Documentos disponível em: www.saaemcr.com.br 
– link licitações. 

ADITAMENTO CONTRATUAL 
Processo: Dispensa Nº 32/2021 Objeto: Contratação de Empresa do ramo de fornecimento de materiais para limpeza 
e higienização, item 09 Espécie: Termo Aditivo I – Contrato Administrativo nº 20/2021 Contratante: Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto – SAAE – Marechal Cândido Rondon – PR. Fornecedora: MESP Produtos Químicos e Higienicos Ltda – 
ME - Ecoville Brasil CNPJ: 33.714.038/0001-85 Responsável: Eduardo Padalino Neto Fundamento Legal: Artigo 65, § 1º, 
I, “b” e II, “d”, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93 Justificativa: Reequilíbrio Econômico-financeiro e Acréscimo de 
Quantitativo. Valor Aditado: R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais). Data e Assinaturas: Marechal Cândido Rondon (PR), 
14 de março de 2022, Vitor Giacobbo, Diretor Executivo; Eduardo Padalino Neto, Contratada.  Documentos disponível em: 
www.saaemcr.com.br Link (Licitações). 
 
OBS: Documentos na íntegra disponível no Diário Oficial Eletrônico do Município – www.mcr.pr.gov.br 

Gabinete do Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, de Marechal Cândido Rondon-PR, em 16 
de março de 2022. Vitor Giacobbo - Diretor Executivo - Portaria Municipal nº 100/2021.  
1 Publicidade suplementar, na forma da Lei n.º 4.838/2016, art. 3º, §   
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RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
NILSON FIGUEREDO, torna público que recebeu do Instituto Água e 
Terra (IAT) a Renovação da Licença Ambiental Simplificada, com vali-
dade para dia 09/03/2028, para a atividade de suinocultura, localizada 
no imóvel rural no distrito de Sub Sede, município de Santa Helena/PR. 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
EMILIO HACHMANN torna público que recebeu do IAT, a Licença de 
Instalação para A ATIVIDADE DE SUINOCULTURA a ser implantada NO 
LOTE RURAL Nº 35/A, DO 13º PERÍMETRO, QUATRO PONTES/PR.
 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
EMILIO HACHMANN torna público que irá requerer ao IAT, a Licença 
de Operação para A ATIVIDADE DE SUINOCULTURA instalada NO 
LOTE RURAL Nº 35/A, DO 13º PERÍMETRO, QUATRO PONTES/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
Ronei Melz torna público que recebeu do IAT, a Licença Prévia para 
a ampliação da atividade de suinocultura a ser implantada na Linha 
Dois Vizinhos, s/n, município de Pato Bragado/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Ronei Melz torna público que irá requerer ao IAT, a Licença de Insta-
lação para ampliação da atividade de suinocultura a ser implantada 
na Linha Dois Vizinhos, s/n, município de Pato Bragado/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
AGRÍCOLA HORIZONTE LTDA., CNPJ 77.837.979/0015-87, torna 
público que irá requerer ao IAT, a Licença de Operação para unidade 
de fabricação de produtos e subprodutos do milho instalada na Rod. 
PR 491, Km 06, s/n, no Distrito de Novo Três Passos, Município de 
Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

AGRÍCOLA HORIZONTE LTDA., CNPJ 77.837.979/0015-87, torna 
público que irá requerer ao IAT, a Renovação da Licença de Operação 
para unidade de beneficiamento de mandioca instalada na Rod. 
PR 491, Km 06, s/n, no Distrito de Novo Três Passos, Município de 
Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DA 
LICENÇA SIMPLIFICADA

Nivaldo, Dulce e Delton Hoffmann tornam público que irão requerer 
ao IAT, a Regularização da Licença Simplificada para a atividade de 
piscicultura a ser implantada no Lote rural nº 01.B-1, 02.B, 03.A-1, 
1ª parte, 49º perímetro, Nova Santa Rosa/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
OURO SOLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, torna 
público que irá requerer ao IAT pedido de LICENÇA PRÉVIA para 
Loteamento Goltz a ser implantado na Chacara N 238 perímetro 
urbano de Maripa. Pr

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA INSTALAÇÃO 
VALTER HECHT, torna público que recebeu do IAT, a Licença Instalação, 
para atividade de Avicultura, a ser implantada na Linha Progresso, 
LR. 141/A no município de Pato Bragado, Estado do Paraná. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA OPERAÇÃO 
VALTER HECHT, torna público que irá requerer ao IAT, a Licença de 
Operação, para atividade de Avicultura, implantada na Linha Pro-
gresso, LR. 141/A no município de Pato Bragado, Estado do Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
 VALDIR HAMERSKI torna público que recebeu do IAT, a Licença Prévia 
para ATIVIDADE DE SUINOCULTURA - SISTEMA TERMINAÇÃO 
a ser implantada NA CHACARA 06/08/B-B DO PERIMETRO K-10, 
LINHA KM-09, MUNICIPIO DE PATO BRAGADO PR. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
VALDIR HAMERSKI torna público que irá requerer ao IAT, a Licença 
de Instalação para ATIVIDADE DE SUINOCULTURA - SISTEMA 
TERMINAÇÃO a ser implantada NA CHACARA 06/08/B-B DO PERI-
METRO K-10, LINHA KM-09, MUNICIPIO DE PATO BRAGADO PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL
SENO REDIESS torna público que recebeu do IAT, Licença 
Ambiental Simplificada para Suinocultura implantada no Lote 
Rural nº 31, 11º Perimetro, Linha Água Verde, Quatro Pontes, 
PR. Validade: 10/03/2028

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Wilmar Toepper, Marcio Toepper e Lindolfo Toepper torna público 
que recebeu do IAT, a Licença de Operação para atividade de 
avicultura, nº 113481, validade até 07/07/2022 instalada no Lote 
Rural nº 38.A/B, do 14º Perímetro, Fazenda Britânia, Município 
de Toledo, Estado do Paraná. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
SIMPLIFICADA

Wilmar Toepper, Marcio Toepper e Lindolfo Toepper torna público 
que irá requerer ao IAT, a Renovação de Licença Simplificada para 
atividade de avicultura implantada no Lote Rural nº 38.A/B, do 14º 
Perímetro, Fazenda Britânia, Município de Toledo, Estado do Paraná. 

Nesta segunda-feira (14) teve início em Nova 
Santa Rosa o projeto Bibliosesc – unidade móvel 
de biblioteca. A secretária de Educação, Nilza 
Gerling, esteve presente e recebeu da técnica 
de atividades do Sesc, Ane Carine Grieleitow, 
as chaves simbólicas do caminhão Bibliosesc.

O convênio firmado entre o Sesc e a Prefeitura 
de Nova Santa Rosa por meio da Secretaria de 
Educação e Cultura prevê que o atendimento da 
biblioteca móvel será feito a cada 15 dias na sede 
do município em frente ao Teatro Municipal. As 
programações serão divulgadas pelos professores 
dentro das salas de aula das escolas municipais, 
atendendo também a comunidade em geral.  

O Bibliosesc tem por objetivo fomentar a 
leitura, por meio da ampliação das condições 
de acesso ao livro em serviços gratuitos, que 
compõem o acervo com diversos títulos, con-
tendo literatura brasileira, estrangeira traduzida, 
infantil, infanto-juvenil e complementação escolar.

Projeto Bibliosesc tem início em Nova Santa Rosa
O BIBLIOSESC TEM POR OBJETIVO FOMENTAR A LEITURAÜ

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO - Republicação 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 015/2022, através do Sistema de Registro de Preços  
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por lote 
Objeto: Contratação de serviços de coleta de material para exames laboratoriais para envio ao Lacen. 
Valor Máximo: R$ 74.015,87 (Setenta e quatro mil, quinze reais e oitenta e sete centavos). 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 17 de março de 2022, até às 08:29 horas do dia 11 de 
abril de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 11 de abril de 2022, no 
Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br/ 
Local de Abertura/realização da sessão pública: Portal de Compras do Governo Federal – 
https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no Portal de 
Compras do Governo Federal: http://www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp 
Dúvidas: Por email: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. 
 
Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 15 de março de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2021 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: VEM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME 
CNPJ: 28.467.781/0001-48 
REPRESENTANTE: Marciani Luzani 
OBJETO: Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e módulo de suplementação via oral e enteral, para 
suprir a demanda de atendimentos na Farmácia Básica. 
VALOR: R$ 439.742,94 (quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e 
quatro centavos). 
VALIDADE: 10/03/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 10/03/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6231ca5705740  
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
ESTADO DO PARANÁ 

 

   
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2021 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA 
CNPJ: 26.325.797/0001-90 
REPRESENTANTE: BRUNA DE OLIVEIRA BERGAMASCHO 
OBJETO: Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e módulo de suplementação via oral e enteral, para 
suprir a demanda de atendimentos na Farmácia Básica. 
VALOR: R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais). 
VALIDADE: 10/03/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 10/03/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6231d18178098  
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
ESTADO DO PARANÁ 

 

   
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2021 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: UNIAO NUTRICIONAL LTDA 
CNPJ: 39.835.028/0001-84 
REPRESENTANTE: Marcelo Justus Zini 
OBJETO: Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e módulo de suplementação via oral e enteral, para 
suprir a demanda de atendimentos na Farmácia Básica. 
VALOR: R$ 10.875,00 (dez mil e oitocentos e setenta e cinco reais). 
VALIDADE: 10/03/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 10/03/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6231d49a7486a 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
ESTADO DO PARANÁ 

 

   
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2021 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: NUTRICLIN SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP 
CNPJ: 12.694.747/0001-76 
REPRESENTANTE: João Rogerio Padilha 
OBJETO: Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e módulo de suplementação via oral e enteral, para 
suprir a demanda de atendimentos na Farmácia Básica. 
VALOR: R$ 24.080,00 (vinte e quatro mil e oitenta reais). 
VALIDADE: 10/03/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 10/03/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6231d6f66237b 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
ESTADO DO PARANÁ 

 

   
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2021 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: POLO REPRESENTAÇÕES LTDA 
CNPJ: 14.313.995/0001-55 
REPRESENTANTE: ILMAR JOSE MONTEIRO COSTA 
OBJETO: Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e módulo de suplementação via oral e enteral, para 
suprir a demanda de atendimentos na Farmácia Básica. 
VALOR: R$ 69.900,00 (sessenta e nove mil e novecentos reais). 
VALIDADE: 10/03/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 10/03/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6231d7906d8d9  
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 


