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Evento. Lideranças de Ponta Grossa participaram ontem (26), da solenidade da Fiep | Foto: Divulgação 

INSTALAÇÕES >> SEDE MODERNA 

Fiep entrega  
nova Casa da 
Indústria para 
Ponta Grossa 
Espaço que serve de 
sede compartilhada 
para seis sindicatos 
conta com melhor 
estrutura para aten-
der a indústria 

DA REDAÇÃO 
cotidiano@jmnews.com.br 

A Federação das Indústrias 
do Paraná (Fiep) inaugurou, 

nesta quinta-feira (26), a nova 
Casa da Indústria de Ponta 
Grossa. Localizado na região cen-
tral da cidade, o novo espaço, 
que serve de sede compartilhada 
para seis sindicatos empresariais 
filiados à entidade, possibilita um 
melhor atendimento à indústria 
da região, com o objetivo de re-
ceber suas demandas e aproxi-
má-la dos serviços ofertados pelo 
Sistema Fiep. 

Sistema Fiep, com recursos pró-
prios vindos dos industriais, presta 
serviços em defesa da indústria. 
“A Fiep conta com um trabalho 
muito importante, em um con-
texto democrático, no sentido 
levar e defender pautas impor-
tantes no parlamento no intuito 
de garantir as potencialidades do 
setor, para se produzir cada vez 
mais, com um menor custo para 
a população. A Casa da Indústria 
é o elo, uma relevante ferramenta 
entre a Federação e as indústrias da 
cidade”, avalia o parlamentar. 

O empresário Darcy Miara Ju-
nior, presidente do Sindipan e 
síndico da Casa da Indústria de 
Ponta Grossa, afirma que o novo 
imóvel vai potencializar o trabalho 
dos sindicatos e da Fiep na região. 
“Ponta Grossa está se destacando 
muito no âmbito industrial, então 
este ponto aqui vem marcar a po-
sição da Fiep dentro da cidade. 
Vamos buscar as indústrias para 
que venham conhecer o trabalho 
da Casa da Indústria, dos sindi-
catos e da Federação”, afirmou. 

“Fortalecer a indústria e pro-
mover o associativismo, unindo em-
presas em torno de interesses co-
muns, são prioridades para a Fiep”, 
disse o presidente da entidade, Carlos 
Valter Martins Pedro, que participou 
da inauguração. “O potencial da in-
dústria de Ponta Grossa tem se ele-
vado já há muito tempo, chamando 
a atenção de todo o Paraná. E nós, da 
Federação das Indústrias, que temos 
a missão e o dever de representar o 
setor, e pelo Sesi e Senai de prestar 
serviços de qualidade para a indús-
tria, lógico que a nossa atenção para 
o município também tem que ser es-
pecial”, completou. 

A prefeita Elizabeth Schmidt 
avalia que tudo o que se refere a in-
dústria, se reverte em riquezas para 
a cidade. Segundo ela, toda essa 
transformação que acontece da ma-
téria-prima em produtos para o 
consumo, faz parte desse ciclo eco-
nômico estadual e nacional, como 
também nas exportações, motivo 
de destaque para o município. 
“Este novo perfil da Casa da Indús-
tria, sendo um braço da Fiep em 

demandas 
Modelo de atuação 
está sendo revisado 
pela Federação 

A gerente de Relações Sin-
dicais da Fiep, Juliana Bacarin, 
destacou que as Casas da Indús-
tria espalhadas por todo o Pa-
raná passam por uma revisão de 
seu modelo de atuação, buscando 
cada vez mais ser a representante 
da indústria regional e a porta de 
entrada para suas demandas, por 
meio dos sindicatos. “Queremos 
que a Casa da Indústria se tor-
ne uma referência na região para 
atender a indústria em tudo o que 
ela necessita para a defesa de seus 
interesses. Além de apoiar o traba-
lho dos sindicatos, que aqui têm 
uma atuação muito intensa, que-
remos que a Casa seja efetivamen-
te um braço do Sistema Fiep em 
Ponta Grossa”, explicou. 

Ponta Grossa fortalece ainda mais 
este importante setor. Enquanto 
isso, o poder público trabalha na 
captação de mais indústrias, que 
já se sentem motivadas a investir 
na cidade pelas nossas condi-
ções logísticas, devido a nosso en-
troncamento rodoferroviário, ae-
roporto e proximidade com o Porto 
de Paranaguá”, destaca. 

Para o deputado estadual 
Plauto Miró, a indústria é a base 
da economia de Ponta Grossa. O 

Martins: O potenci-
al da indústria de 
Ponta Grossa tem 
se elevado já há 
muito tempo 
Carlos Valter Martins Pedro > 
Presidente da entidade destaca a 
força da indústria da cidade 

PUBLICAÇÃO LEGAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS

AVISO DE ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para executar 
reforma no portal de acesso ao Município de Prudentópolis, pela BR 373, incluindo todos os 
materiais, equipamentos e mão de obra necessário.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 44.720,78 (Quarenta e quatro mil, setecentos e vinte 
reais e setenta e oito centavos).
DATA: 15 de junho de 2022, às 08h30m, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Prudentópolis.
INFORMAÇÕES: As informações poderão ser obtidas no site www.prudentopolis.pr.gov.
br, e também junto ao Depto de Licitações da Prefeitura Municipal de Prudentópolis, 
localizado na Rua Rui Barbosa, nº 801, Centro, Prudentópolis-Pr, CEP 84400-000, fone (42) 
3446-8007 de segunda à sexta-feira, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 
horas às 17:00 horas.
Vanessa Ap. Becher Sass
Membro da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

NOTIFICAÇÃO DE INABILITAÇÃO DE LICITANTE
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 04/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2022.
PROCESSO N° 101/2022
A Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo Decreto Municipal nº 6.121, de 13 de setembro de 2021, torna 
público o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados pela licitante REZENDE BRAGA SERVIÇOS 
MEDICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 27.260.716/0001-84, no CREDENCIAMENTO Nº 04/2022, que tem por 
objeto o Credenciamento de Pessoa Jurídica para prestação de serviços médicos de Responsável Técnico no Hospital 
Municipal 18 de Dezembro e Responsável Técnico pelo serviço de radiologia municipal, urgência e emergência ou 
eletivo, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
A licitante supramencionada foi INABILITADA, pelos seguintes motivos:

Item do Edital

3.2 reconhecida pelo MEC com Registro do CRM/PR. NÃO APRESENTOU

3.2 ao Conselho Regional de Medicina –CRM/PR. NÃO APRESENTOU

Pelas razões exposta, a Comissão entende que a licitante REZENDE BRAGA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI não 
cumpriu com as exigências estabelecidas no edital de Credenciamento nº 04/2022, devendo ser, por tal, INABILITADA.

interesse, apresentar recurso contra a decisão da Comissão Permanente de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias 

entenda cabível, sob pena de preclusão.
Ainda, caso o licitante acorde com sua inabilitação poderá apresentar nova documentação, escoimada das causas 
que ensejaram sua inabilitação, para assim poder prosseguir na fase seguinte do credenciamento em questão. Sendo 
apresentada a documentação regular ou apresentada à documentação faltante, em conformidade com o edital, a 
empresa será habilitada.
Arapoti, 26 de Maio de 2022.
Luana Lordelos Fernandes – Presidente da CPL
Luciano Aguiar Rocha – Membro da CPL
Márcio de Carvalho Martins – Membro da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
, 

para Contratação da Liga Sul Norte Pioneiro 
de Desporto, para participação das equipes 
de futsal feminino e masculino de Arapoti, no 
GRAN PRIX DE FUTSAL 2022, a favor da 
empresa: 
1- LIGA SUL NORTE PIONEIRO DE 
DESPORTOS no valor de R$ 19.880,00
Conforme proposta nos autos, em 
conformidade com o art. 26 da Lei nº 8.666/93, 
alterada pela Lei nº 8.883/94, com base no 
artigo 24, da Lei nº 8.666/93. 
Arapoti, 23 de Maio de 2022.
Irani Jose Barros

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

EXTRATO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 

ADJUDICAÇÃO

De 23/05/2022
Homologando e Adjudicando o procedimento 
licitatório realizado na modalidade de 
Inexigibilidade n° 07/2022, a empresa:
1- LIGA SUL NORTE PIONEIRO DE 
DESPORTOS no valor de R$ 19.880,00
Objeto: Contratação da Liga Sul Norte 
Pioneiro de Desporto, para participação das 
equipes de futsal feminino e masculino de 
Arapoti, no GRAN PRIX DE FUTSAL 2022.
Irani Jose Barros

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

EXTRATO DE CONTRATO

MUNICÍPIO DE ARAPOTI
 LIGA SUL NORTE PIONEIRO 

DE DESPORTOS
Contratação da Liga Sul Norte 

Pioneiro de Desporto, para participação das 
equipes de futsal feminino e masculino de 
Arapoti, no GRAN PRIX DE FUTSAL 2022

0600627812000520773390390000
R$ 19.880,00

8 meses 
23/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

DELIBERAÇÃO nº. 01/2022 CMDPI
SUMULA: O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa  APROVA a Composição da  Comissão Permanente de 
Fiscalização e Orientação as Entidades Não Governamentais e Serviços Governamentais  de Atendimento a Pessoa Idosa. 
O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 497 de 12 
de abril de 2013, conforme Seção I – Da Criação e Natureza do Conselho, Título II Das Disposições Gerais, que em seu  Art. 8º 
dispõe sobre as Competências do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

DELIBEROU 
Art. 1º- Pela APROVAÇÃO da Composição da Comissão Permanente de Fiscalização e Orientação as Entidades Não 
Governamentais e Serviços Governamentais de Atendimento a Pessoa Idosa, composta pelas conselheiras: 
Claudimara Andrade               CPF 742.742.529-49
Luciane Fernandes Vieira       CPF 960.704.129-15
Romilda Carneiro Machado    CPF 894.306.549-34
Art. 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Reserva, 23 de Maio de 2022.
__________________________

Presidente do CMDPI

SINTAC - SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTA-
ÇÃO DE CARAMBÉI E REGIÃO, por seu presidente abaixo subscrito, convoca todos 
os Empregados da Empresa VAPZA ALIMENTOS S/A, para participarem de Assem-
bleia Geral Extraordinária a ser realizado dia 30/05/2022 (trinta de maio 2022), às 
16h30 (dezesseis horas e trinta minutos) em primeira convocação, em frente à empre-
sa Vapza Alimentos S.A, localizada na Rodovia PR 340, km01, s/n, Samambaia- Rodo-
via Castro Tibagi, Castro – PR será deliberado os seguintes itens: 1) Discussão e apro-
vação ou não aprovação da contra proposta Patronal referente às cláusulas sociais e 

do Acordo Coletivo de Trabalho para o período maio/2022 a maio/2023.
2)Discussão e votação para implantação da taxa de solidariedade.
  Outros assuntos de interesse da categoria. 

presentes para a instalação dos trabalhos, a assembleia será realizada uma hora 
após, na mesma data e local, em segunda convocação, com qualquer número de 
trabalhadores presentes na assembleia. 

Carambeí, 25 de maio de 2022. Wagner do Nascimento Rodrigues. - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR 
Aviso de Adendo a Licitação 

O Município de Ponta Grossa - PR informa a existência do 1º adendo ao pregão 
eletrônico nº 036/2022, que se realizará no dia 21 de junho de 2022, às 
14h00min, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.com) para 
contratação de empresa especializada para prestação de serviço de execução de 
fornecimento, implantação, manutenção (preventiva e corretiva), e operação de 
equipamentos de fiscalização de trânsito. Mais informações poderão ser obtidas 
no horário das 12 horas às 18 horas na sede da prefeitura ou pelo telefone (42) 
3220-1000 (ramal 1349) ou ainda através do link 
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/. 

Ponta Grossa, 24 / 05 / 2022 
Maribel K. de Andrade 

Secretária Municipal de Cidadania e Segurança Pública 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

SELEÇÃO Nº01/2022
A Prefeitura Municipal de Jaguariaíva/PR torna público o edital de Seleção Nº 01/2022 que tem como 
objeto a Seleção de Entidades Fechadas de Previdência Complementar interessadas em adminis-
trar plano de benefícios previdenciários dos servidores de cargo efetivo da administração direta e 
indireta do Poder Executivo, do Poder Legislativo e das Autarquias do Município de Jaguariaíva. 
A abertura dos envelopes se dará em sessão pública no dia 20 de junho de 2022, às 10h00min. A docu-
mentação solicitada no edital deverá ser protocolada até às 16h30min do dia
15 de junho de 2022 no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, sito à Praça Isabel Bran-
co nº 142, Cidade Alta.  A íntegra do Edital contendo todas as informações do certame poderá ser 
adquirido através do linkhttp://portal.jaguariaiva.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/ ou através do 
e-mail: comprasjag@gmail.com.Maiores informações: Instituto de Previdência e Assistência aos 
Servidores Públicos Municipais, telefone (43) 3535-9356, no horário de 08h00min às 12h00min 
e das 13h30min às17h30min.
Jaguariaíva, 24 de maio de 2022.

JOSIAS ZACHAROW PEDROSO
PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA PARA IMPLEMENTAÇÃO

DO REGIME COMPLEMENTAR DE PREVIDÊNCIA
DECRETO Nº 640/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 109/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 09/2022

PROCESSO Nº 105/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RESERVA. CON-
TRATADO MINEIA SCARIOT BRUSKE, INSCRITA 
NO CNPJ N.º 05.639.875/0001-51. OBJETO: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE HOS-
PEDAGEM, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. PRAZO DE VIGÊNCIA: 
25/05/2022 À 24/07/2022. VALOR: R$ 17.000,00 (DE-
ZESSETE MIL REAIS). FUNDAMENTO: ART. 24, 
INCISO II DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES POSTE-
RIORES. LUCAS MACHADO RIBEIRO (PREFEITO 
MUNICIPAL).


