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Beneficiários de 26 municípios da região já receberam 
mais de R$ 56 milhões do Auxílio Emergencial

[INVESTIMENTO]

Governo do Estado destina 
recursos para Saúde a seis 
municípios da região

Prefeitura inaugura novo pátio de 
máquinas e usina de asfalto em Arapoti

O Governo do Paraná confirmou o repasse de R$ 19,9 milhões do Fundo 
Estadual de Saúde para 119 municípios do Estado. Na região, os municípios 
de Abatiá, Guapirama, Jacarezinho, Jaguariaíva, Ribeirão Claro e São José da 
Boa Vista foram contemplados.  

Mulher morre 
engasgada com pedaço 
de carne em Santo 
Antônio da Platina
Vítima chegou a ser reanimada e levada com vida 
ao hospital, mas não resistiu e entrou em óbito

[TRÂNSITO]

Duas pessoas ficam 
presas às ferragens 
após acidente na 
BR-153 em Jacarezinho
Colisão aconteceu na manhã da 
terça-feira e envolveu dois veículos 
que trafegavam pela rodovia
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A pandemia do 
coronavírus provocou 
um apagão nas eco-
nomias paranaense e 
brasileira. Porém, neste 
ambiente nebuloso, que 
dificulta a execução do 
planejamento e a tomada 
de decisão, os agronegó-
cios estadual e nacional 
souberam tatear, com 
maestria, o melhor cami-
nho para contornar os 
percalços impostos pela 
crise e continuar pro-
duzindo para garantir 
alimentos à população 
e empregos e renda à 
sociedade.
Os dados estão aí para 
provar e comprovar que o 
agronegócio é uma espé-
cie de farol no imenso 
apagão econômico. Pode-
mos usar como referên-
cia as exportações do 
primeiro quadrimestre, 
que apontam o setor 
como responsável por 
80,3% de tudo que o 
Paraná mandou para 
fora. E, pelas projeções, 

os resultados positivos 
não devem se restringir 
aos primeiros quatro 
meses deste ano. O agro-
negócio deve registrar 
um bom 2020, apesar de 
inúmeros contratempos 
e percalços.
Ainda, o PIB da agrope-
cuária brasileira cresceu 
1,9% no primeiro trimes-
tre deste ano em com-
paração com o mesmo 
período no ano passado, 
enquanto que, no geral, 
a retração foi de 1,5% 
em comparação com o 
quarto trimestre de 2019. 
Esse desempenho posi-
tivo está pautado em três 
pilares: safra estadual 
recorde, dólar no seu 
maior patamar dos últi-
mos anos e comerciali-
zação histórica. Ou seja, 
com boa oferta de grãos, 
principalmente a soja, e o 
dólar em alta, os produ-
tos rurais ficaram ainda 
mais valorizados no exte-
rior. Outro dado que res-
salta o bom desempenho 

do setor é o mercado de 
trabalho. O agronegócio 
paranaense gerou 482 
vagas em abril, de acordo 
com dados do Cadas-
tro Geral de Emprega-
dos e Desempregados 
(Caged). Olhando apenas 
para esse número, quase 
500 vagas não parecem 
muito. Ledo engano! 
Basta comparar com 
os números dos demais 
setores. No mesmo mês, 
a área de serviços no 
Paraná perdeu 24.407 
postos de trabalho, o 
comércio fechou 14.387 
e a indústria marcou 
13.921 vagas a menos. Ou 
seja, um saldo positivo 
diante deste cenário de 
retração econômica e 
aumento do desemprego 
é ainda mais importante.
Olhando para o consumo 
de energia no Paraná no 
mês de abril, também é 
possível ver uma expan-
são da atividade rural. 
Enquanto os segmentos 
comercial e industrial 

registraram queda, o 
residencial e o rural tive-
ram alta. Ou seja, o setor 
agropecuário arregaçou, 
ainda mais, as mangas 
para produzir. Muito 
desta alta no consumo 
de energia ocorreu nas 
regiões Oeste e Noroeste, 
que concentram boa 
parte da produção esta-
dual de aves e suínos 
(entre outras atividades 
agropecuárias) e muitas 
agroindústrias, respon-
sáveis pela trans-
formação dos pro-
dutos que saem 
do meio rural até 
chegar à mesa da 
população.
Existe uma infi-
nidade de dados 
que mostram (e 
comprovam) o 
bom desempenho 
do agronegócio 
desde o início da 
pandemia. Inde-
pendentemente 
de qual seja, o 
importante é o 

fato de que os produto-
res rurais paranaenses 
e brasileiros não para-
ram, como bem ressalta 
a campanha “O Agro 
do Paraná não para”, 
realizada pelo Sistema 
FAEP/SENAR-PR. Ou 
seja, diante da discussão 
de atividade essencial e 
não essencial, o motor 
das economias estadual e 
nacional segue aquecido, 
iluminando o caminho 
para superar essa crise.

Presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR

Cada experiência esconde uma lição, até mesmo a dor vem 
para ensinar a evoluir. Não pergunte: por que devo passar por 
isso? Mas sim: o que posso aprender com isso?

[ MENSAGEM DO DIA ]

AGRONEGÓCIO: A LUZ EM MEIO AO APAGÃO ECONÔMICO
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[INVESTIMENTO]

Governo do Estado destina recursos para 
Saúde a seis municípios da região

Recursos 
serão usados 
na compra de 
veículos como 
ambulâncias, 
automóveis e 

vans, e aquisição 
de equipamentos 
para as unidades 
básicas de saúde

O  G o v e r n o  d o 
Paraná confirmou o repasse 
de R$ 19,9 milhões do Fundo 
Estadual de Saúde para 
119 municípios do Estado. 
Na região, os municípios 
de Abatiá, Guapirama, 
Jacarezinho, Jaguariaíva, 
Ribeirão Claro e São José 
da Boa Vista foram con-
templados.   Os recursos 
serão usados em compra 
de veículos para transporte 
sanitário, como ambulân-
cias, automóveis e vans, e 
também aquisição de equi-
pamentos para as unidades 
básicas de saúde. 
A ação faz parte do pacote 

de R$ 168 milhões destinado 
à saúde pública anunciado 
pelo governador Carlos 
Massa Ratinho Junior em 
dezembro do ano passado. 
As autorizações integram 
as resoluções 772/2020 e 
773/2020 da Secretaria da 
Saúde e foram publica-
das na edição de sexta-
-feira (05) do Diário Oficial 
do Estado.  São R$ 14,15 
milhões para veículos e R$ 
5,78 milhões para equipa-
mentos. 
Para o governador Ratinho 
Junior, o investimento 
reforça a opção da admi-
nistração estadual pelo 

atendimento à saúde mais 
próximo da população.  “O 
objetivo é fazer com que a 
saúde chegue mais perto 
das pessoas. Isso evita 
grandes deslocamentos, 
melhora e muito a quali-
dade de vida da população”, 
afirmou.
Segundo ele, a estratégia 
de aproximar o atendi-
mento médico das pessoas 
tem colaborado também 
para que o Estado consiga 
apresentar bons índices 
em relação à pandemia 
do coronavírus. Com 6.897 
casos confirmados e 237 
mortes em decorrência da 

doença, de acordo com o 
boletim divulgado neste 
domingo (07), pela Secre-
taria da Saúde, o Paraná 
apresenta um dos menores 
índices de infecção do País.
“Somente agora são três 
novos hospitais regionais 
entregues à população para 
garantir o atendimento no 
Interior”, disse o governa-
dor. Os hospitais são os 
de Ivaiporã (Vale do Ivaí), 
Telêmaco Borba (Campos 
Gerais) e Guarapuava 
(Região Central). “Essas 
unidades ampliam um pla-
nejamento que vem desde 
o ano passado. Esses novos 

equipamentos servem para 
agilizar o atendimento 
médico. Com isso, pres-
tação de serviço para o 
cidadão ganha ainda mais 
qualidade”, ressaltou o 
governador.   
Os Hospitais Regionais 
de Ivaiporã e Telêmaco 
Borba já estão em funcio-
namento, voltados exclusi-
vamente para o tratamento 
de pacientes com Covid-19. 
O centro médico de Guara-
puava, por sua vez, também 
será dedicado inicialmente 
ao combate à pandemia e 
ficará pronto neste mês.

Das Agências

Secretário de Estado 
da Saúde, Beto Preto expli-
cou que o investimento 
nos municípios é fruto de 
economia de recursos da 
própria secretaria, com o 

enxugamento da máquina 
pública. 
Segundo ele, com menos 
burocracia o Governo 
ganha maior capacidade 
para aplicar os recursos 

naquilo que é essencial 
para as pessoas. “Sei como 
é a realidade das cidades do 
Interior, elas precisam do 
nosso apoio. Os recursos do 
Estado do Paraná se trans-

formam em ações efetivas 
de saúde”, afirmou.
Beto Preto ressaltou, ainda, 
que os investimentos aten-
dem ações estruturantes 
e emergenciais, além da 

renovação tecnológica 
com a aquisição de novos 
aparelhos de exames. “As 
pessoas precisam receber 
saúde mais próxima das 
suas casas”, disse.

[PARCERIA]

DIVULGAÇÃO



Cidades e
Prefeitura inaugura novo pátio de máquinas 

e usina de asfalto em Arapoti

Da Redação

Mesmo com as difi-
culdades orçamentárias 
impostas pela pandemia do 
novo coronavírus as obras e 
melhorias para população 
não param em Arapoti. 
Nesta segunda-feira (8), 
por exemplo, foi realizada a 
inauguração do novo pátio 
de máquinas e da usina de 
asfalto da prefeitura. 
A prefeita Nerilda Penna 
esteve no local que fica loca-
lizado no Distrito Industrial 
do município para entregar 
as obras concluídas e rea-
lizar a inauguração oficial. 
De acordo com a prefei-
tura, as novas instalações 
vão diminuir o impacto 

causado no trânsito com 
a circulação de máquinas 
pesadas como tratores, 
retroescavadeiras, patrolas 
entre outras no Centro da 
Cidade. “É uma benfeitoria 

que impacta na vida de toda 
a população e melhora as 
condições estruturais para 
o atendimento da adminis-
tração às demandas estru-
turais de todo o município”, 
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AUXÍLIO EMERGENCIAL

O deputado Delegado Francischini (PSL) para-
benizou a iniciativa do governo federal em 
abrir as agências dos Correios para efetuar o 
cadastro do auxílio emergencial. "O esforço do 
governo para ajudar as pessoas mais humildes 
tem mais uma frente. As seis mil agências dos 
Correios de todo o país começaram a atender 
gratuitamente quem não conseguiu acessar o 
auxílio emergencial via aplicativo, com prio-
ridade para as pessoas que não têm acesso à 
internet. A expectativa é realizar até 27 milhões 
de atendimentos".

[CONCLUÍDO]

disse a prefeita.  O vereador 
Ricardo Rodrigues Pedroso 
também participou da ceri-
mônia de entrega da obra 
representando a Câmara 
Municipal de vereado-
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res. Devido às precauções 
sanitárias de prevenção e 
combate a Covid-19, não 
houve presença de público 
no local visando evitar 
aglomerações. 

Espaço público está localizado no Distrito Industrial do município e também será sede da usina de asfalto

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA

O deputado Paulo Litro (PSDB) apresentou pro-
jeto de lei que torna obrigatório a notificação 
prévia e individualizada pelas operadoras de 
planos de saúde sobre o descredenciamento, 
os seus clientes. "Muitas vezes o descreden-
ciamento pelas operadoras de planos de saúde 
prejudica diretamente os usuários, que con-
tratam baseados em facilidade de acesso ou 
confiança em prestadores de serviço e acabam 
sendo surpreendidos quando estes deixam de 
atender determinados planos de saúde", disse.

MENOR NÚMERO

Medidas de prevenção e desacele-
ração de proliferação da covid-19 
adotados em Guarapuava desde 
março confirmam as projeções 
e colocam a cidade como uma 
das com mais baixos coeficientes 
de incidência de transmissão do 
coronavírus. Entre as 10 maiores 
cidades do Paraná, Guarapuava é 
a com o menor número de casos 
confirmados.

VOCÊ CONCORDA?

O deputado Anibelli Neto (MDB) 
apresentou projeto de lei que veda 
a cobrança de juros e multas cobra-
das por instituições de ensino. 
O deputado também lançou 
uma enquete, no twitter, sobre 
o assunto. "Projeto de lei veda a 
cobrança de juros e multas pelo 
atraso no pagamento das mensa-
lidades das instituições de ensino 
da rede privada enquanto durar a 
pandemia da covid-19 no Paraná. 
Você concorda?"

RECURSOS

A lei complementar que criou o  programa de enfren-
tamento ao coronavírus, destinará R$ 60 bilhões 
para estados e municípios desenvolverem ações de 
combate à pandemia e recomporem em parte seus 
caixas, afetados pela queda na arrecadação. Desse 
montante,  fatia de Toledo será de R$ 16.309.698,43  - 
R$ 2.127.351,97 devem ser empregados no combate à 
covid-19 e R$ 14.182.346,46 serão de aplicação livre. 
No total, o Paraná vai receber R$ 261 milhões para 
R$ 1,7 bilhão para aplicação livre. Os sete maiores 
repasses são para Curitiba (R$ 224,1 milhões), Lon-
drina (R$ 66 milhões), Maringá (R$ 49,1 milhões), 
Ponta Grossa (R$ 40,7 milhões), Cascavel (R$ 38 
milhões), São José dos Pinhais (R$ 37,4 milhões) e 
Foz do Iguaçu (R$ 29,9 milhões).

AGORA ABRE!

O deputado Alexandre Curi (PSB),  com apoio do 
Estado, destinou R$ 2 milhões ao hospital de Tei-
xeira Soares, que ficou fechado por dois anos. "Neste 
momento de dificuldades, os municípios contam 
com o apoio do governo Ratinho Junior, através do 
secretário estadual da Saúde, Beto Preto. É a união 
de todos no combate à maior pandemia que o planeta 
atravessa". 
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Da Redação

e
[FATALIDADE]

Mulher morre engasgada com pedaço de 
carne em Santo Antônio da Platina

Vítima chegou a ser reanimada e levada com vida ao hospital, mas não resistiu e entrou em óbito

Uma fatalidade que 
causou a morte de uma 
mulher gerou tristeza a 
familiares e amigos da 
vítima, além de comover 
moradores do município de 
Santo Antônio da Platina. 
A situação foi registrada 
nesta segunda-feira (8).
De acordo com informações 
dos socorristas do SAMU 
(Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência), a 
equipe foi acionada para 
prestar atendimento e uma 
ocorrência onde a vítima 
havia se engasgado com 

um pedaço de carne e não 
estava respirando. Com 
isso, a equipe se deslocou 
até a residência situada no 
Bairro Parque Alvorada 
para prestar atendimento 
a vítima. 
No local, a equipe de socorro 
se deparou com a vítima de 
33 anos em estado de parada 
cardíaca e sem apresentar 
sinais vitais. Porém, os 
socorristas prestaram os 
primeiros atendimentos 
à vítima e conseguiram 
reanima-la e a mulher foi 
encaminhada ao Pronto 

Socorro. 
Já no hospital, a equipe 
médica de plantão realizou 
todos os procedimentos 
para desobstrução das vias 
respiratórias da vítima, 
porém, a mulher não resis-
tiu e acabou entrando em 
óbito. A morte de Selma 
Arantes foi lamentada 
por amigos e familiares 
e comoveu moradores do 
município que prestaram 
homenagens nas redes 
sociais. 

[TRÂNSITO]

Duas pessoas ficam presas às ferragens em 
acidente na BR-153 em Jacarezinho

Colisão aconteceu na manhã da terça-feira e envolveu dois veículos que trafegavam pela rodovia

Um acidente de trânsito 
registrado na manhã desta 
terça-feira (9) deixou seis 
pessoas feridas, das quais 
duas ficaram presas as 
ferragens. A situação foi 
registrada na BR-153 em 
Jacarezinho. 
A colisão do tipo frontal 

envolveu dois automóveis 
que trafegavam pela rodo-
via, sendo uma Fiat/Pálio 
Weekend e uma Fiat/Uno. 
Segundo relatos de teste-
munhas, um dos automó-
veis teria aquaplanado e 
invadido a pista contrária 
causando a colisão. 

Com a violência do impacto, 
duas pessoas que estavam 
no Uno acabaram ficando 
presas as ferragens, sendo 
que uma das vítimas sofreu 
fratura exposta em uma das 
pernas. Já na Pálio o moto-
rista e os passageiro, inclu-
sive uma bebê de quatro 

meses, felizmente sofreram 
apenas ferimentos leves. 
Todos os envolvidos foram 
encaminhados ao Pronto 
Socorro da Santa Casa de 
Jacarezinho para receber 
atendimento médico. 
Equipes do Corpo de Bom-
beiros, SAMU (Serviço 

de Atendimento Móvel de 
Urgência), socorristas da 
concessionária que admi-
nistra o trecho e Polícia 
Rodoviária Federal estive-
ram no local do acidente 
prestando atendimento 
as vítimas e orientando o 
trânsito. 

Da Redação

Com a violência do 
impacto, duas pes-

soas que estavam 
no Uno acabaram 
ficando presas as 
ferragens, sendo 

que uma das víti-
mas sofreu fratura 

exposta em uma 
das pernas
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OUTRAS PUBLICAÇÕES ARAPOTI

ARAPOTI

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

EXTRATO CONTRATO

Contrato n° 153/2020.

Processo de Dispensa n° 26/2020.

Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.

Contratada: CVL – Automóveis – Comercial de 
Veículos Ltda.
CNPJ: 77.025.708/0001-21.

Objeto: Contratação de empresa especializada para 
realizar serviços de revisão 15.000 km da ambulância 
Fiat Ducato placas BDR 9H92.
Valor Global: R$944,87 (novecentos e quarenta e 
quatro reais e oitenta e sete centavos).
Dotação Orçamentária: 10.001.1030.10004-
2026.339039.5099

Prazo de Execução/Entrega: 10 (dez) dias.

Prazo de Vigência: 30 (trinta) dias.

Data da assinatura: 09/06/2020.

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

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital de Pregão Presencial nº 33/2020.

Processo nº 44/2020.

Objeto: Fornecimento de cascalho piçarrado, arenito 
e afins destinado aos serviços de conservação e ma-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 12.601.793/0001-83 / 09.277.712/0001-27

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Contratação de Casa de Apoio para acolhi-
mento de paciente assitido pelas políticas de Saúde e 
Assistência Social.

Dispensa n° 25/2020
Processo nº 61/2020

Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social e 
Fundo Municipal de Saúde.

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

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico o processo de Dispensa de Licitação nº 
26/2020, para Contratação de empresa especializada 
para realizar serviços de revisão 15.000 km da am-
bulância Fiat Ducato placas BDR 9H92, a favor da 
empresa CVL – Automóveis – Comercial de Veículos 
Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 77.025.708/0001-21 no 
valor de R$944,87 (novecentos e quarenta e quatro 
reais e oitenta e sete centavos), 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, 09 de junho de 2020.

NERILDA APARECIDA PENNA
Prefeita Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 / 12.601.793/0001-83 
/ 09.277.712/0001-27

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE ARAPOTI, através da Prefeita 
Municipal,  o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE através 
de seus Presidentes, no uso de suas atribuições le-
gais e, considerando haver a Comissão de Licitação 
cumprida todas as exigências do procedimento de 
dispensa de licitação, cujo objeto Contratação de 
Casa de Apoio para acolhimento de paciente assitido 
pelas políticas de Saúde e Assistência Social, vem, 
HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Dispensa 
de Licitação nº 25/2020, para que produze os devidos 
efeitos legais e jurídicos.
Assim, no termo de legislação vigente, fica o presente 
processo licitatório HOMOLOGADO e ADJUDICADO 
em favor das empresa JAQUELINE VILASBOAS 
RANCI - ME, inscrita CNPJ sob nº 28.907.304/0001-
56, no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).

Arapoti, em 08 de Junho de 2020.
NERILDA APARECIDA PENNA
Prefeita Municipal
FABIANA KLUPPEL LISBOA
Presidente do FMAS
MARCIO DE CARVALHO MARTINS
Presidente do FMS

nutenção das estradas rurais e urbanas do município 
através de cessão de direitos de exploração de minérios.

Protocolo dos Envelopes: Até as 08h30min do dia 
26/06/2020.

Abertura dos Envelopes: Dia 26/06/2020 às 09h00min.

Prazo de Execução: 12 (doze) meses.

Valor Máximo: R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil 
reais).
Informações e Retirada do Edital: Maiores informações 
poderão ser obtidas na Rua Ondina Bueno Siqueira, 
nº 180 - Centro Cívico, Arapoti, Paraná, telefones: (43) 
3512-3033, no horário das 08h00min às 11h30min e 
das 13h00min às 17h30min / site: www.arapoti.pr.gov.
br / e-mail: licitacao@arapoti.pr.gov.

Data Edital: 09/06/2020.
Luciano Aguiar Rocha
Pregoeiro

Contrato n° 152/2020
Contratada: JAQUELINE VILASBOAS RANCI - ME 
Valor Global: R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).

Dotação Orçamentária: 
11.001.08.244.0049.2042.3.3.90.39.0000
10.001.08.244.0049.2042.3.3.90.39.0000
Prazo de Execução/Vigência: 04 (quatro) meses.

Data da assinatura: 08/06/2020.
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL INSTALAÇÃO– 
L.I.
BRAZ CAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA torna 
público que recebeu a a Licença Prévia nº178820 
com validade até 06/04/2025 e requer do Instituto 
Ambiental do Paraná – IAP a Licença Ambiental 
Prévia, para fabricação de tintas  no município de 
Wenceslau Braz – PR.

PINHALÃO

PINHALÃOOUTRAS PUBLICAÇÕES

WENCESLAU BRAZ

DECRETO Nº 47/2020

SÚMULA: Concede recesso administrativo no dia 12 de junho 
do corrente ano.

O Prefeito Municipal de Pinhalão, usando de suas atribuições 
legais;

D E C R E T A

Art. 1º - Fica concedido recesso administrativo na sexta-feira, 
dia 12 de junho do corrente ano, por ocasião do feriado de 
Corpus Christi, no dia 11, de forma que não haverá expediente 
nas repartições públicas deste município.

Parágrafo primeiro: Os atendimentos médicos serão realizados 
no Hospital e Maternidade Santa Rita de Cássia na sexta-feira, 
dia 12 de junho de 2020.

Parágrafo segundo: Os serviços de fiscalização nas barreiras 
serão realizados normalmente.

Parágrafo terceiro: Na segunda-feira, dia 15 de junho de 2020, 
o expediente voltará com suas funções normais no período 
matutino.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão - PR, em 09 de 
junho de 2020.

SERGIO INÁCIO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

LEI 1888/2020

Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento geral do exercício de 2020, e dá outras providencias.

A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná aprovou, e, Eu, Sergio Inácio Rodrigues, Prefeito 
Municipal sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Especial, no Orça-
mento Geral do Município, no exercício de 2020, no valor de R$ 55.000,00 (CINQUENTA E CINCO MIL 
REAIS), conforme segue:

03 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01 – ASSESSORAMENTO SUPERIOR
04.123.0008.1.003 – AQUISIÇÃO E MÓVÉIS E EQUIPAMENTOS
570-4.4.90.52.00.00.00.00-1501-Equipamentos e material permanente.............R$ 20.000,00
04 – VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
03 – URBANISMO
15.451.0011.1.013-MANUT. DO SISEMA DE VIAS PUBLICAS
571-4.4.90.52.00.00.00.00-3501-Equipamentos e material permanente.............R$ 35.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 55.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da 
anulação de dotação, como segue:

04 – VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
02 – VIAÇÃO URAL
15.451.0008.1.008 – AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
077-4.4.90.51.00.00.00.00-1501-Obras e instalações............................................R$ 20.000,00
04 – VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
03 – URBANISMO
15.451.0011.1.013-MANUT. DO SISEMA DE VIAS PUBLICAS 35.000,00
556-4.4.90.51.00.00.00.00-3501-Obras e instalações.........................................R$ 55.000,00

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 09 de junho de 2020.
   
SERGIO INÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

LEI 1889/2020

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do exercício de 2020, e dá outras providencias.

A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná aprovou, e, Eu, Sergio Inácio Rodrigues, Prefeito Mu-
nicipal sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no Or-
çamento Geral do Município, no exercício de 2020, no valor de R$ 1.172.500,00 (um milhão, cento e setenta 
e dois mil e quinhentos reais), conforme segue:

02 - EXECUTIVO
01 – GABINETE DO PREFEITO
04.122.0008.2.002 – MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO 
018-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de consumo......................................R$ 5.000,00
03 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01 – ASSESSORAMENTO SUPERIOR
02.061.0006.2.009 – DIVIDA PUBLICA
022-3.1.90.91.00.00.00.00-1000-Sentenças judiciais..........................................R$ 15.000,00
04.122.0006.2.007 – MANUT. DA FOLHA DE PAGTO – ADM. GERAL
024-3.1.90.03.00.00.00.00-1000-Pensões, exclusive RGPS...............................R$ 500,00
025-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Venc e vantagens fixas pessoal civil..............R$ 815.000,00
04.123.0006.2.003 – MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE AD. E FINANÇAS
036-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serv de terc pessoa jurídica.................R$ 20.000,00
04.131.0006.2.004 – DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
041-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serv de terc pessoa jurídica.................R$ 5.000,00

MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ - RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 15/2020 OBJETO: “AQUISIÇÃO DE KITS DE
ROUPAS DE PROTEÇÃO PARA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS,
PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS QUE ATUAM NO
ENFRENTAMENTO A COVID-19 (CORONAVÍRUS) ATRAVÉS DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM BASE NA LEI Nº
13.979/2020”. A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de
Wenceslau Braz - PR, com base no art. 4º da Lei nº 13.979, de 6 de
Fevereiro de 2020, TORNA PÚBLICO, que o Exmo. Sr. Prefeito – PAULO
LEONAR FERREIRA AMADOR, proferiu decisão no processo em
destaque supra, RATIFICANDO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a
Aquisição, junto a empresa CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL,
que indicou o menor preço para a aquisição do item deste processo, no
valor de R$ 1.687,05 (Um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinco
centavos), tudo conforme documentos nos autos. Wenceslau Braz-PR,
09 de Junho de 2020. PAULO LEONAR FERREIRA AMADOR
PREFEITO
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02 – FINANÇAS
04.846.0006.2.010 – CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
047-3.3.90.47.00.00.00.00-1000-Obrigações tributarias e contributivas............R$ 15.000,00
05 – EDUCAÇÃO
03 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
12.361.0005.2.021 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
129-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Venc e vantagens fixas pessoal civil..............R$ 100.000,00
132-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigações patronais......................................R$ 20.000,00
150-3.3.90.39.00.00.00.00-1103-Outros serv de terc pessoa jurídica.................R$ 6.000,00
06 – ESPORTE E CULTURA
01 – ESPORTE
27.812.0003.2.028 – MANUT. DA DIVISÃO DE ESPOLRTE
208-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Venc e vantagens fixas pessoal civil..............R$ 10.000,00
07 – SAÚDE PARA TODOS
02 – FUNDO MUN. DE SAÚDE
10.301.0010.2.031 – MANUT. DA FOLHA DE PAGTO DA SAÚDE
271-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Venc e vantagens fixas pessoal civil..............R$ 100.000,00
273-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigações patronais......................................R$ 15.000,00
09 – ASSISTENCIA SOCIAL
01 – ASSISTENCIA SOCIAL
08.243.0002.2.051 – MANUT. DO CONSELHO TUTELAR
339-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Venc e vantagens fixas pessoal civil..............R$ 13.000,00
02 – FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0002.2.048 – MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
358-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Venc e vantagens fixas pessoal civil..............R$ 5.000,00
10 – PESCA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
02 – INDUSTRIA
23.662.0007.2.044 – MANUT. DO INCENTIVO A INDUSTRIA
407-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serv de terc pessoa jurídica.................R$ 28.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 1.172.500,00

//
Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da redução 
de dotações, como segue:

02 - EXECUTIVO
01 – GABINETE DO PREFEITO
04.122.0008.1.002 – AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
012-4.4.90.52.00.00.00.00-1000-Equipamento e material permanente.................R$ 25.000,00
04.122.0008.2.002 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
016-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigações patronais.........................................R$ 30.000,00
03 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01 – ASSESSORAMENTO SUPERIOR
04.122.0006.2.007 – MANUT. DA FOLHA DE PAGTO – ADM. GERAL
027-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigações patronais........................................R$ 150.000,00
028-3.1.90.94.00.00.00.00-1000-Indenizações e restituições trabalhistas.............R$ 250.000,00
030-3.3.90.33.00.00.00.00-1000-Passagens e despesas com locomoção..............R$ 4.000,00
031-3.3.90.34.00.00.00.00-1000-Outras desp de contratação de pessoal..............R$ 45.000,00
04.123.0008.1.003 – AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
040-4.4.90.52.00.00.00.00-1000-Equipamento e material permanente.................R$ 9.000,00
04 – VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
01 – VIAÇÃO URBANA
14.422.0008.1.044 – CONSTRUÇÃO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO
051-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e instalações...........................................R$ 15.000,00
15.451.0011.1.013 – MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIAS PUBLICAS
054-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e instalações...........................................R$ 10.000,00
02 – VIAÇÃO RURAL
26.782.0008.1.004 – PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAUS
069-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e instalações...........................................R$ 17.000,00
03 - URBANISMO
15.451.0008.1.008 – AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
078-4.4.90.52.00.00.00.00-1000-Equip. e material permanente..........................R$ 12.000,00
15.451.0008.1.025 – CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES
079-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e instalações...........................................R$ 7.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 / 12.601.793/0001-83 
/ 09.277.712/0001-27

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico o processo de Dispensa de Licitação nº 
25/2020, para Contratação de Casa de Apoio para 
acolhimento de paciente assitido pelas políticas de 
Saúde e Assistência Social, a favor da empresa JA-
QUELINE VILASBOAS RANCI - ME, inscrita CNPJ 
sob nº 28.907.304/0001-56, no valor de R$ 10.000,00 
(Dez Mil Reais), baseada no inciso II, art. 24, e com 
as demais disposições da Lei nº 8.666, de 21.06.93.

Arapoti, em 08 de Junho de 2020.

NERILDA APARECIDA PENNA
Prefeita Municipal
FABIANA KLUPPEL LISBOA
Presidente do FMAS
MARCIO DE CARVALHO MARTINS
Presidente do FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARAPOTI- PR
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA Nº 180 CENTRO 
CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27

EXTRATO
TERMO DE ENCERRAMENTO DE CHAMAMENTO

TERMO DE ENCERRAMENTO DO CHAMAMENTO 
PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS.

INEXIGIBILIDADE Nº 009/2019
PROCESSO Nº 113/2019

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, pessoa jurídica 
de direito público,  devidamente inscrito no CNPJ 
sob nº 09.277.712/0001-27, representado por seu 
Presidente o Sr. MÁRCIO DE CARVALHO MARTINS, 
no uso de suas atribuições legais e considerando o 
que dispõe no Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores.

RESOLVE:
Tornar público o encerramento do Chamamento do 
Processo nº 113/2019, que tem por seu objeto o 
credenciamento de laboratórios para prestação de 
serviços na realização de exames basicos e espe-
ciais visando atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde.
Diante ao exposto, e de acordo com clausula 2.2 do 
edital de Inexigibilidade nº 009/2019 fica encerrado 
o prazo para credenciamento de novas empresas.

Com este Ato fica franqueada vista ao processo na 
forma da Lei

Arapoti, 08 de Junho de 2020.

MÁRCIO DE CARVALHO MARTINS
-Presidente do FMS-

ARAPOTI
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15.451.0008.1.042 – INFRAESTRUTURA URBANA-RUAS E AVENIDAS
084-4.4.90.61.00.00.00.00-1000-Aquisição de imóveis.......................................R$ 50.000,00
15.451.0008.2.014 – REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS
085-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de consumo.........................................R$ 7.000,00
086-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serv de terc pessoa jurídica...................R$ 2.000,00
17.512.0008.1.006 – CONSTRUÇÃO DE GALERAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS
089-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e instalações...........................................R$ 10.000,00
05 – EDUCAÇÃO
03 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
12.361.0005.2.023 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
168-3.3.90.36.00.00.00.00-1103-Outras serv de ter pessoa física.........................R$ 6.000,00
06 – ESPORTE E CULTURA
01 – ESPORTE
27.812.0003.2.028 – MANUT. DA DIVISÃO DE ESPOLRTE
209-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigações patronais.........................................R$ 16.000,00
02 – CULTURA
13.392.0003.1.045 – CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA
223-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e instalações...........................................R$ 5.000,00
13.392.0003.1.061 – AQUIISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
224-4.4.90.52.00.00.00.00-1000-Equip. e material permanente..........................R$ 10.000,00
13.392.0003.2.029 – MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA
225-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Venc e vantagens fixas pessoal civil.................R$ 15.000,00
226-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigações patronais.........................................R$ 7.000,00
14.392.0003.1.037 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS
236-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e instalações...........................................R$ 70.000,00
07 – SAÚDE PARA TODOS
02 – FUNDO MUN. DE SAÚDE
10.304.0010.2.035 – MANUT DO PROGRAMA DE COLETA DO LIXO HOSPITALAR
315-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serv de terc pessoa jurídica...................R$ 18.000,00
08 - AGROPECUARIA
01 – AGROPECUARIA
20.606.0009.2.040 – MANUT. DO DEPTO AGRPECUARIO
324-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Venc e vantagens fixas pessoal civil.................R$ 20.000,00
20.608.0009.2.061 – DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOES, SEMENTES E MUDAS
337-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de consumo.........................................R$ 500,00
338-3.3.90.32.00.00.00.00-1000-Material, bem ou serv de distrib gratuita..........R$ 120.000,00
09 – ASSISTENCIA SOCIAL
01 – ASSISTENCIA SOCIAL
08.243.0002.2.051 – MANUT. DO CONSELHO TUTELAR
340-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigações patronais.........................................R$ 10.000,00
08.244.0002.2.062 – MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
347-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigações patronais.........................................R$ 7.000,00
02 – FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0002.2.048 – MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
359-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigações patronais.........................................R$ 15.000,00
11 – TURISMO E MEIO AMBIENTE
02 – FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE
416-3.3.71.70.00.00.00.00-1000-Rateio pela participação em consórcio.............R$ 140.000,00
417-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serv de terc pessoa jurídica...................R$ 38.000,00
18.542.0004.1.035 – aqauisição de móveis e equipamentos
418-4.4.90.52.00.00.00.00-1000-Equipamento e material permanente.................R$ 7.000,00
18.542.0004.2.057 – FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE
427-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Venc e vantagens fixas pessoal civil.................R$ 8.000,00
428-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigações patronais.........................................R$ 17.000,00
TOTAL DE ANUALAÇÃO/REDUÇAO..........................................................R$ 1.172.500,00

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 09 de junho de 2020.
   
SERGIO INÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO TOM. DE PREÇO N. º 
03/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI, Estado 
do Paraná, torna público que fará realizar licitação, 
conforme segue: 1 - MODALIDADE: Tomada de 
Preço nº 03/2020. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor 
Preço Global. 2 – 0BJETO: Contratação de Empresa 
prestação de serviços de Recapeamento Asfáltico 
de acordo com o contrato de Repasse OGU nº. 
887526/2019- Operação 1066287-24 Programa de 
Planejamento Urbano, e especificações constantes 
nas planilhas, cronogramas e memoriais integrantes 
do projeto. 3 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 
03/07/2020 às 09h00min na Prefeitura Municipal de 
Jaboti. 4 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
Informações complementares poderão ser obtidas 
junto ao setor de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Jaboti, na Praça Minas Gerais, 175. O Edital 
Completo e futuras atas e contratos encontra-se 
disponível no site www.jaboti.pr.gov.br no link “lici-
tações”. Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 
08/06/2020.
Cleonilde de Souza M. Sales,  Presidente da Co-
missão de Licitação.

JABOTI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

DECRETO Nº. 29/2020
   
  SÚMULA: Decreta recesso nos 
órgãos públicos do Poder Executivo, preservada 
a prestação de serviços essenciais. 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE 
JUNDIAÍ DO SUL - ESTADO DO PARANÁ, Senhor 
Eclair Rauen, usando de suas atribuições Legais;
    DECRETA:
       
Art. 1° - Em função do feriado de 11 de junho de 
2020 “Feriado de Corpus Christi”, fica decretado 
recesso nos órgãos públicos do Poder Executivo 
deste Município de Jundiaí do Sul - Pr, no dia 12 
de junho de 2020, sexta-feira, sem prejuízos dos 
serviços essenciais, sobre os quais decidirá o 
diretor de cada departamento.
    Art. 2° - O De-
partamento Municipal de Saúde e Departamento 
Municipal de Habitação, Urbanismo e Saneamento, 
funcionarão em regime de plantão, neste dia de 
recesso, através de escala entre seus servidores 
das respectivas áreas, a fim de manterem os ser-
viços essenciais à população. 
    Parágrafo único: 
As horas não trabalhadas em decorrência do dis-
posto no caput serão objeto de compensação até 
o dia 31 de dezembro de 2020.
    Art. 3° - Todos os 
servidores públicos municipais beneficiados com 
o presente Decreto, voltarão às suas atividades 
normais no dia 15 de junho de 2020 e não sofrerão 
prejuízos quer quanto suas remunerações. 
    Art. 4° - Este De-
creto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 Jundiaí Sul-Pr, 08 de junho de 2020.
  EclairRauen
  Prefeito 

JUNDIAÍ DO SUL
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LEI 1890/2020
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento geral do exercício de 2020, e dá outras providencias.
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná aprovou, e, Eu, Sergio Inácio Rodrigues, Prefeito Mu-
nicipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Especial, no Orçamen-
to Geral do Município, no exercício de 2020, no valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), 
conforme segue:
07 – SAÚDE PARA TODOS
02 – FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE
10.244.0010.2.071-AÇÕES E SERVIÇOS DE COMBATE AO CORONAVIRUS -  COVID19 
-  CUSTEIO
572-3.3.90.30.00.00.00.00-1355-Material de consumo.......................................R$ 13.000,00
09 – ASSISTENCIA SOCIAL
02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0002.2.071 - AÇÕES E SERVIÇOS DE COMBATE AO CORONAVIRUS -  COVID-19 
573-3.3.90.30.00.00.00.00-1726-Material de consumo.......................................R$ 9.500,00
574-3.3.90.39.00.00.00.00-1726-Outros serv de terc pessoa jurídica.................R$ 9.000,00
TOTAL......................................................................................................R$ 31.500,00

Art. 2º . – Para cobertura dos créditos abertos no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do 
excesso de arrecadação da SESA-PR e CEAS-PR, para ações de combate ao COVID-19 como segue:
        EXCESSO
VALOR CREDITADO  – SESA RES 705/2020 (COVID19) fonte 1355............R$       12.652,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FONTE 1355..............................................R$ 348,00
VALOR CREDITADO  – CEAS-PR  (COVID19) fonte 1726.............................R$ 18.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FONTE 1726..............................................R$ 500,00
TOTAL DE EXCESSO........................................................................................R$ 31.500,00

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 09 de junho de 2020.
SERGIO INÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

LEI 1891/2020
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento geral do exercício de 2020, e dá outras providencias.
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná aprovou, e, Eu, Sergio Inácio Rodrigues, Prefeito Mu-
nicipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Especial, no Orçamen-
to Geral do Município, no exercício de 2020, no valor de R$ 29.200,00 (vinte e nove mil e duzentos reais), 
conforme segue:
09 – ASSISTENCIA SOCIAL
02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0002.2.071 - AÇÕES E SERVIÇOS DE COMBATE AO CORONAVIRUS -  COVID-19 
575-3.3.90.32.00.00.00.00-1727-Material, bem ou serv. de distrib. gratuita......R$ 26.500,00
576-3.3.90.30.00.00.00.00-1728-Material de consumo.......................................R$ 2.700,00
TOTAL......................................................................................................R$ 29.200,00

Art. 2º . – Para cobertura dos créditos abertos no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do 
excesso de arrecadação do Fundo Nacional de Assistência Social, portaria 369, para ações de combate ao 
COVID-19 no SUAS, como segue:
        EXCESSO
VALOR CREDITO COVID no SUAS - para Alimentos – Port.369 fonte 1727.R$       25.875,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FONTE 1727..............................................R$ 625,00
VALOR CREDITO COVID no SUAS para EPI – Port. 369 fonte 1728..............R$ 2.625,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FONTE 1728..............................................R$ 75,00
TOTAL DE EXCESSO........................................................................................R$ 29.200,00

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 09 de junho de 2020.
SERGIO INÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 54/2016
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e o Hospital Nos-
sa Senhora das Graças – CNPJ: 76.562.198/0006-73
ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo a prorrogação do 
prazo de vigência para 90 (noventa) dias e de valor 
do Contrato Original de Prestação de Serviços nº. 
54/2016, de acordo com o Artigo 57, Inciso II e Artigo 
65, Inciso II, Alínea D, Parágrafos Quinto e Sexto da 
Lei nº 8.666 de 21 de julho de 1993 e suas alterações 
posteriores que visa o EQUILÍBRIO ECONÕMICO-
-FINANCEIRO das empresas em conformidade com 
a Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
OBJETO: Prestação de Serviços para Unidade Básica 
de Saúde - UBS, sendo a esterilização dos materiais 
utilizados nos procedimentos, clínicos e odontoló-
gicos e na lavagem das roupas de cama utilizadas 
aos pacientes internados no hospital. O período de 
contratação será de 90 (noventa) dias, conforme 
solicitação do Departamento Municipal de Saúde. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Com previsão na Lei 
nº 584 de 13 de dezembro de 2019.
VIGÊNCIA: Prazo estimado de 90 (noventa) dias
DATA DA ASSINATURA: 09/06/2020.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – Pr.
Jundiaí do Sul- PR, 09 de junho de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO 
Nº 11/2020
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa 
APC Estruturas M. e Construtora de Obras Eireli
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo de Dispensa 
de Licitação nº 20/2020, nos termos da Lei 8.666/93 
e alterações posteriores.
OBJETO: Prestação de Serviços de elaboração de 
sondagens e estudo geotécnico em laboratório a partir 
da coleta de amostras do subleito (0,0m a 1,80m de 
profundidade), em diferentes locais pré-determinados, 
com posterior elaboração da memória de cálculo do 
pavimento (dimensionamento), para várias ruas da 
cidade, conforme metodologia empírica do DNER/
DNITE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Com previsão na Lei 
Orçamentária nº 584/2019 de 13 de dezembro de 
2019.
15 – Departamento de Habitação, Urbanismo e 
Obras Públicas
002 – Divisão de Urbanismo
15.122.0010.2109 – Manutenção e Coordenação das 
Atividades da Divisão de Urbanismo
05280 – 3.3.90.39.00.00 – 0 – 0 – 000 – Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15.452.0026.2116 – Sinalização de Vias Urbanas
05480 – 3.3.90.39.00.00 – 0 – 0 – 000 – Outros 

JUNDIAÍ DO SUL
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LEI 1892/2020

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do exercício de 2020, e dá outras providencias.

A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná aprovou, e, Eu, Sergio Inácio Rodrigues, Prefeito Mu-
nicipal sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no 
Orçamento Geral do Município, no exercício de 2020, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), 
conforme segue:

07 – SAÚDE PARA TODOS
02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0010.2.069 – INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO-PAB
310-3.3.90.39.00.00.00.00-1494-Serv. de terc. Pessoa Juridica.........................R$ 65.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 65.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da 
redução de dotações como segue:

        ANULAÇÃO/REDUÇÃO
07 – SAÚDE PARA TODOS
02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0010.2.069 – INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO-PAB
308-3.3.90.30.00.00.00.00-1494-Material de consumo.........................................R$ 15.000,00
309-3.3.90.32.00.00.00.00-1494-Mat., bem ou serv. de distrib. Gratuita..............R$ 50.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO/REDUÇÃO..............................................................R$ 65.000,00

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 09 de junho de 2020.

SERGIO INÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO 
Nº 11/2020
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa 
APC Estruturas M. e Construtora de Obras Eireli
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo de Dispensa 
de Licitação nº 20/2020, nos termos da Lei 8.666/93 
e alterações posteriores.
OBJETO: Prestação de Serviços de elaboração de 
sondagens e estudo geotécnico em laboratório a partir 
da coleta de amostras do subleito (0,0m a 1,80m de 
profundidade), em diferentes locais pré-determinados, 
com posterior elaboração da memória de cálculo do 
pavimento (dimensionamento), para várias ruas da 
cidade, conforme metodologia empírica do DNER/
DNITE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Com previsão na Lei 
Orçamentária nº 584/2019 de 13 de dezembro de 
2019.
15 – Departamento de Habitação, Urbanismo e 
Obras Públicas
002 – Divisão de Urbanismo
15.122.0010.2109 – Manutenção e Coordenação das 
Atividades da Divisão de Urbanismo
05280 – 3.3.90.39.00.00 – 0 – 0 – 000 – Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15.452.0026.2116 – Sinalização de Vias Urbanas
05480 – 3.3.90.39.00.00 – 0 – 0 – 000 – Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
003 – Divisão de Obras
15.122.0010.2118 – Manutenção e Coordenação das 
Atividades da Divisão de Obras Públicas Municipal   
05510 – 3.3.90.39.00.00 – 0 – 0 – 000 – Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VIGENCIA: 180 (cento e oitenta), dias.
VALOR: R$ - 8.000,00 (oito mil reais)
DATA DA ASSINATURA:08/06/2020.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – Pr.
Jundiaí do Sul - PR, 08 de junho de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

JUNDIAÍ DO SUL

HOMOLOGAÇÃO

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista o Parecer Jurídico sobre a Dispensa de Licitação n° 
26/2020 de 09/06/2020

RESOLVE:

Homologar o certame a favor do proponente: 

ISIS B. VIDAL – GRAFICA – EIRELI – ME, inscrita no CNPJ 
sob n° 22.340.538/0001-88, da cidade de SIQUEIRA CAMPOS/
PR, vencendo todos os itens, perfazendo o valor total de R$ 
3.090,00 (três mil e noventa reais).
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão

Em 09 de junho de 2020.

SERGIO INÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

OUTRAS PUBLICAÇÕES
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[NORTE PIONEIRO]

Beneficiários de 26 municípios da região já receberam 
mais de R$ 56 milhões do Auxílio Emergencial

Dados foram divulgados no portal de transparência do Governo Federal 
de acordo com o montante que foi sacado em cada cidade

Após dar início ao 
pagamento da segunda 
parcela do Auxílio Emer-
gencial, o Governo Federal 
divulgou esta semana os 
valores que já foram pagos 
aos beneficiários do pro-
grama. O demonstrativo 
aponta o montante que já 
foi sacado em cada municí-
pio referentes a primeira e 
a o que foi pago da segunda 
parcela até o momento. 
A Folha Extra analisou 
os dados e contabilizou 
os valores pagos em 26 
municípios da região do 
Norte Pioneiro. Até nesta 

segunda-feira (8), haviam 
sido pagos o montante de 
R$ 56.435.142 milhões a 
desempregados, autôno-
mos, microempreende-
dores individuais e mães 
chefe de famílias. 
O maior valor pago até o 
momento na região foi ao 
grupo de beneficiários de 
Santo Antônio da Platina. 
Para o pagamento da pri-
meira parcela do benefício 
aos platinenses, foram 
desembolsados mais de 
R$ 6,1 milhões. Já o menor 
montante foi registrado 
durante o pagamento da 

segunda parcela em Con-
selheiro Mairinck onde os 
beneficiários receberam a 
quantia de R$ 39,6 mil. Em 
Wenceslau Braz, foram 
pagos R$ 2.981.400,00 na pri-
meira parcela do benefício 
e R$ 342 na segunda. 
Os valores respectivos a pri-
meira e segunda parcela já 
pagos aos beneficiários por 
município são: Abatiá: R$ 
124.800,00 e R$ 1.236.000,00; 
Andirá: R$ 2.996.400,00 e R$ 
331.200,00; Bandeirantes R$ 
4.831.200,00 e R$ 576.600,00; 
Cambará: R$ 3.835,800 e R$ 
268.800,00; Carlópolis: R$ 

[CALENDÁRIO]
O pagamento da 

segunda parcela do auxí-
lio teve início no último 
dia 30 sendo escalonado 
com prioridade aos bene-
ficiários com inscrição no 
CadÚnico e Bolsa Família. 
Em seguida, a liberação 
para autônomos, desem-
pregados, trabalhadores 
informais tem sido feita de 
acordo com o mês de nas-
cimento do usuário. Nesta 
terça-feira (9), por exemplo, 
foi liberado o saque para 
nascidos em setembro. 
De acordo com o Governo 
Federal, o calendário para 
pagamento da 3ª parcela 
deve seguir os mesmos 
moldes da 2ª e com data de 
início prevista para o pró-
ximo dia 17. A expectativa é 

que as informações oficiais 
sobre o cronograma sejam 
publicadas no Diário Ofi-
cial da União nesta quar-
ta-feira (10). 
Vale ressaltar que, antes 
de receber a terceira par-
cela, o beneficiário esta 
sujeito a nova análise no 
seu cadastro. Esta medida 
foi adotada para verificar 
se a pessoa conseguiu um 
emprego forma ou passou 
a receber outro tipo de 
ajuda do governo durante 
a pandemia. Também será 
analisada a renda familiar 
nos últimos meses que 
não pode ser superior a 
três salários mínimos ou 
R$ 522,50 por pessoa da 
família. 

Da Redação

295.200,00 e R$ 2.355.600,00; 
Conselheiro Mairinck: R$ 
623.400,00 e R$ 39.600,00; 
Curiúva: R$ 205.800,00 e 
R$ 2.573.400,00; Figueira R$ 
1.520.400,00 e R$ 106.200,00; 
Guapirama: R$ 64.200,00 
e R$ 687.600,00; Ibaiti R$ 
4.218.600,00 e R$ 549.000,00; 
Jaboti: R$ 109.200,00 e R$ 
871.800,00; Jacarezinho R$ 
586.200 e 5.730.000,00; Japira 
R$ 786.600,00 e R$ 83.400,00; 
Joaquim Távora:  R$ 
179.400,00 e R$ 1.434.000, 00, 
Jundiaí do Sul: R$ 34.200,00 
e R$ 601.800,00; Pinhalão R$ 
1.151.400,00 e R$ 115.800,00; 

Quatiguá: R$ 134.400,00 e 
R$ 1.231.800,00; Ribeirão 
Claro R$ 1.612.200,00 e 
R$ 184.800,00; Ribeirão 
do Pinhal R$ 144.000,00 
e R$ 2.656.200,00; Salto 
do Itararé: R$ 65.400,00 e 
R$ 794.400,00; Santana do 
Itararé: R$ 85.800,00 e R$ 
808.800,00; Santo Antônio 
da Platina: R$ 6.151.000,00 
e R$ 751.800,00; Siqueira 
Campos: R$ 2.746.200,00 e 
R$ 366.000,00; São José da 
Boa Vista R$ 72.000,00 e R$ 
972.000,00; Tomazina: R$ 
115.200,00 e R$ 1.226.400,00.

Vale ressaltar que, antes de receber 
a terceira parcela, o beneficiário esta 
sujeito a nova análise no seu cadastro

A Folha Extra analisou os dados e contabilizou os valores 
pagos em 26 municípios da região do Norte Pioneiro. Até 
nesta segunda-feira (8), haviam sido pagos o montante de 
R$ 56.435.142 milhões a desempregados, autônomos, 
microempreendedores individuais e mães chefes de famílias.


