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Carro capota e motociclista morre 
em acidente na PR-436

Carro invade calçada e atropela mãe e filha

Violência do impacto fez com que a vítima 
morresse no local do acidente

Suspeitos de envolvimento com homicídio 
em Jaboti se apresentam a polícia
Dois jovens que são apontados como suspeitos de envolvimento em um 
homicídio registrado durante o fim de semana no município de Jaboti se 
apresentaram a Polícia Civil nesta segunda-feira (27).

[ARAPOTI]
Prefeita faz balanço sobre 

investimentos realizados no 
Hospital 18 de Dezembro

Instituição vem passando por uma revitalização e recebeu novos 
aparelhos para voltar a prestar atendimento à população

Obras no antigo Jaguar 
Center em Jaguariaíva já 
estão 40% executadas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

O MUNICÍPIO DE JUNDIAI DO SUL, ESTADO DO PARANÁ torna 
público que fará realizar, às 10:00 horas do dia 14 de AGOSTO  do ano de 
2020, na RUA 03 DE MAIO  n° 01  em JUNDIAI DO SUL , Paraná, Brasil, 
TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada por preço global, tipo 
menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s): 

Local do objeto Objeto 
Quantidade e 

unidade de medida 

Prazo de 
execução 

(dias) 

Estrada Municipal - 
Matricula 14.475 

Construção de 
Barracão 

Área de Intervenção 
1.250,35   m² 

120 

O EDITAL os modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço 
acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail 
pmjundiaicompras@yahoo.com.br e no site Oficial do município 
http://www.jundiaidosul.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos 
de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no 
endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone (43) - 36261490. 

                                             Jundiai do Sul - PR, 28 de julho de 2020. 

                                              Walderlei Leme Fernandes 
                                          Presidente da Comisão de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2020
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa 
Samp Auto Veículos Ltda, CNPJ n.º 78.066.800/0001-
00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial nº 
06/2020, nos termos das Leis Federal nº. 10.520/2002 
e 8.666/93, e suas alterações posteriores.
OBJETO:  Fornecimento de veículo Automotor tipo 
sedam zero km, ano 2020/modelo 2020, para atendi-
mento da Administração municipal, conforme convênio 
nº. 440/2020-SEDU, firmado entre a Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Urbano de Obras Públicas 
e o Município de Jundiaí do Sul-PR.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas para 
execução do objeto do Pregão em epígrafe correrão 
a conta dos recursos financeiros provenientes com 
recursos do orçamento do Município, conforme Lei 
Orçamentária nº 584/2019 de 13 de dezembro de 2019.
VIGÊNCIA: 27/07/2021
VALOR: R$ 63.400,00 (sessenta e tres mil e quatro-
centos reais)
DATA DA ASSINATURA: 28/07/2020.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº33/2020
Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada 
através da Portaria nº. 01/2020 de 16 de janeiro2020, 
que declarou Dispensável a Licitação á Aquisição de 
camas hospitalares e colchão para serem usados nos 
leitos de isolamento no Centro de Atendimento ao 
COVID – 19, instalado na Unidade Mista de Saúde, 
conforme solicitação realizada pelo Departamento 
Municipal de Saúde, com fundamento no Art. 24, In-
ciso II. Perfazendo O valor para a compra do item 01 
requisitado é de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos 
reais) em favor da Empresa Multihosp Comercial de 
Produtos Hospitalares Ltda CNPJ: 32.421.421/0001-
82 e o item 02 o valor de R$ 1.330,00 (um mil trezentos 
e trinta reais) em favor da empresa: Metalúrgica Supra 
Steel Ltda CNPJ: 32.330.070/0001-02. Perfazendo o 
valor total dos itens de R$ 12.130,00 (doze mil cento 
e trinta reais). Face ao disposto no Art. 26 da Lei nº 
8.666/93, uma vez que o processo se encontra devi-
damente instruído.
Publique-se
Jundiaí do Sul – PR, 28 de julho de 2020
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

JUNDIAÍ DO SUL

acesse 

folhaextra.com

Governador sanciona lei que proíbe 
posse, uso e fabricação de cerol

O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior 
sancionou a lei que proíbe 
a posse, uso, fabricação, 
comercialização e trans-
porte da mistura de cola 
e vidro, popularmente 
conhecida como cerol ou 
linha chilena, comumente 
utilizada para atribuir 
efeito cortante aos fios de 
pipas, papagaios, pandor-
gas e bidês. A norma já está 
em vigor.

A lei foi aprovada no começo 
do mês pela Assembleia 
Legislativa. O novo texto 
revoga uma lei de outubro 
de 2009 que proibia apenas 
a fabricação e a comercia-
lização.
“É uma lei importante. 
Infelizmente trata-se de 
uma prática que ainda 
é levada na brincadeira, 
mas muito perigosa”, disse 
o governador Ratinho 
Junior. “Queremos comba-

ter quem vende e os irres-
ponsáveis que colocam 
vidas em risco. Já existe 
uma fiscalização em cima 
do cerol, mas a nova lei 
traz um rigor maior nesse 
combate”.
Segundo a Secretaria 
de Estado da Segurança 
Pública, no primeiro 
semestre de 2020  foram 
registradas 42 denúncias 
relacionadas ao uso e 
comércio de cerol.

Conforme a lei, o 
descumprimento sujeita 
o infrator ao pagamento 
de multa nos seguintes 
valores, a partir de agosto: 
R$ 1.062,20 (dez vezes a 
Unidade Padrão Fiscal 

do Paraná, de R$ 106,22), 
quando pessoa física; e 
R$ 2.124,40 (vinte vezes a 
UPF/PR), quando pessoa 
jurídica. Nesses últimos 
dias de julho as multas são 
de R$ 1.059,40 e R$ 2.118,80, 

respectivamente.
As penalidades financeiras 
previstas na lei podem ser 
aplicadas em dobro no caso 
de reincidência. A lei ainda 
pode ser regulamentada.
Nos casos em que o infrator 

for menor de idade, os res-
ponsáveis legais responde-
rão pelo ato praticado.
O pagamento das multas 
previstas pela nova legis-
lação não isenta o infrator 
das sanções previstas na 

legislação penal, como 
expor a vida ou saúde 
de outra pessoa a perigo 
direto, e consumerista.

[PENALIDADES]
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Prefeita faz balanço sobre investimentos 
realizados no Hospital 18 de Dezembro

Instituição vem passando por uma revitalização e recebeu novos aparelhos 
para voltar a prestar atendimento à população

O Hospital Municipal 
18 de Dezembro em Arapoti 
vem passando por um pro-
cesso de revitalização para 
que seja possível a reati-
vação de diversos atendi-
mentos médicos realizados 
pela entidade a população. 
No último sábado (27), a 
prefeita Nerilda Penna 
visitou o local e falou sobre 
os investimentos que a 
prefeitura vem fazendo 

para ajudar a diretoria da 
instituição nesse momento. 
Em entrevista ao portal 
Voz do Povo de Arapoti, 
a prefeita fez questão de 
destacar que sua gestão 
investe em Saúde tanto 
quanto em outras áreas. “É 
uma inverdade os comen-
tários maldosos de que 
nossa gestão não faz inves-
timentos na área da Saúde. 
Nós sempre buscamos 

ajuda com nossos parcei-
ros deputados e, só com o 
Sérgio Souza, por exemplo, 
conseguimos cerca de R$ 
700 mil para investir aqui 
no hospital”, destacou 
Nerilda. 
A prefeita ainda falou sobre 
as aquisições de novos 
equipamentos que estão 
sendo realizadas para que 
o hospital retome seus 
serviços. “Nos últimos 

Da Redação

meses os investimentos já 
ultrapassaram R$ 1 milhão 
em compra de diversos 
equipamentos como camas, 
lavadoras, instrumentos 
entre outros, todos de pri-
meira linha”, comentou. 
Sobre os serviços ainda 
não terem sido retomados, 
Nerilda explicou que as 
atividades dependem de 
diversos fatores externos 
a atuação da prefeitura. 
“É complicado liberar 
uma obra deste porte, um 
hospital que tem um centro 
cirúrgico. Ainda estamos 
aguardando a chegada de 
mais equipamentos e todo 
esse processo depende 
de licitações, aprovação 
dos vereadores, prazo de 
entrega dos fornecedores 
entre outros. Além disso, 
também dependemos da 
avaliação e liberação da 
Regional de Saúde para que 
o hospital possa começar os 
atendimentos”, explicou. 
Apesar disso, Nerilda des-
tacou que a nova estrutura 
já tem desempenhado um 
papel importante durante a 
pandemia do novo corona-
vírus. “Nós estamos conse-
guindo utilizar a estrutura 
para prestar atendimento 
aos pacientes diagnostica-
dos com a Covid-19, pois 
há no hospital um espaço 

para isolamento e atendi-
mento específico para os 
pacientes do coronavírus o 
que nos dá condições para 
acolher essas pessoas e, se 
necessário, realizar toda a 
preparação para uma even-
tual transferência”, frisou. 
Nerilda rebateu ainda o 
que chamou de inverdades 
sobre comentários acerca 
dos investimentos na área 
da Saúde em Arapoti. “Às 
vezes não é tão simples 
perceber ou realizar inves-
timentos na área da Saúde 
como em outras áreas, pois 
é um caso mais delicado e 
complexo. Dizer que nossa 
gestão não investe em 
Saúde é uma inverdade, 
pois pensamos sim com 
muito carinho e cuidado na 
nossa população, tanto que 
a lei obriga o município a 
investir 15% do orçamento 
nesta área, mas nossa 
gestão investe 30% para 
termos um hospital no 
padrão dos hospitais das 
grandes cidades”, finalizou. 
De acordo com a diretoria 
do hospital, a expectativa 
é de as atividades sejam 
retomadas ainda esse ano 
começando pelos aten-
dimentos clínicos e, sem 
seguida, ativação do centro 
cirúrgico.
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VOLTA ÀS AULAS

O sindicato das escolas particulares protocolou 
um ofício aos prefeitos e secretários de saúde de 46 
cidades solicitando o retorno gradual da Educação 
Infantil. “O desenvolvimento integral da criança em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social 
já foi duramente afetado, e prolongar isso por tempo 
indeterminado é colocar em xeque a continuidade 
da educação delas não apenas em 2020, mas durante 
toda a vida”, diz Esther Cristina Pereira, presidente 
do Sinepe, pontuando que a aula online não é indi-
cada para crianças nessa idade, de 0 a 5 anos.

SEM OKTOBER

A prefeitura de Blumenau anunciou o cancela-
mento da Oktoberfest 2020 e da festa de réveillon. A 
decisão foi tomada devido ao aumento dos casos de 
covid-19 na cidade e no país. Essa será a primeira 
vez, desde quando foi criada em 1984, que a festa 
não será realizada. Oktoberfest gera anualmente, 
cerca de 6 mil empregos em 60 setores, gerando uma 
injeção R$ 240 milhões na economia. O coronavírus 
já causou 907 mortes em Santa Catarina desde o 
início da pandemia.

DESPESAS

Segundo o Portal da Transparência, em quatro 
meses, o Paraná gastou R$ 208,8 milhões em despesas 
referentes ao combate à pandemia da covid-19. Até 
agora, as maiores despesas são do setor de assis-
tência social. A Secretaria da Agricultura teve os 
maiores gastos com com R$ 73,9 milhões. O Fundo 
Estadual de Saúde é o segundo colocado no ranking 
com o total de R$ 70,1 milhões gastos.

CARTAS NA MESA

A divisão do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, desejo do presidente Jair Bolsonaro, pas-
sará pela escolha do novo ministro do STF que vai 
substituir o decano Celso de Mello em novembro. 
Essa mudança envolverá a indicação do atual 
ministro da Justiça, André Mendonça, ao Supremo, 
a escolha do secretário de Segurança Pública do 
Distrito Federal, o delegado da PF Anderson Torres, 
como novo chefe da Justiça e a divisão da pasta para 
a possível indicação de Alberto Fraga. Resta esperar 
até a aposentadoria de Celso de Mello.

NA ESTRADA

A Câmara de Vereadores de Palmas decidiu radica-
lizar nas cobranças por melhorias na PR-280, rea-
lizando reunião ordinária nas margens da PR-280, 
A rodovia é a principal via de acesso ao município, 
na divisa do Paraná com Santa Catarina, tem 280 
quilômetros que cortam todo o Sudoeste do Paraná, 
ligando Palmas a Realeza. “Sessão Itinerante, às 
margens da PR-280, para sensibilizar as autoridades 
estaduais sobre as péssimas condições da rodovia”, 
contou o vereador Paulo Bannake (Rede).

[REVITALIZAÇÃO]
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Nova estrutura visa proporcionar um espaço de 
lazer para a população e oportunidades para o 

comércio e geração de renda

A  rev i t a l i z a ç ã o 
e ampliação do antigo 
Jaguar Center em Jagua-
riaíva está em pleno anda-
mento, ultrapassando os 
40% de execução. A obra, 
orçada em mais de R$1,7 
milhão, visa proporcionar 
um espaço de lazer para 
a população e oportuni-
dades para o comércio e 
geração de renda.
Já foram feitos serviços 
de demolição, fundação, 
estrutura em concreto, 
tubulações hidráulica 
e elétrica, paredes de 
alvenaria, contrapiso e 

reboco. Cerca de R$340 
já foram investidos na 
obra, que contempla uma 
área de 1.300 m2, entre 
a Rua Rafael Petrucci e 
Avenida Antônio Cunha. 
A empresa que executa a 
obra é a Irmãos Camargo 
Construção Civil Ltda.
O antigo Jaguar Center 
será chamado de Beco do 
Pessa, lugar que deve ser 
um dos pontos turísticos 
no centro da cidade. Serão 
várias salas, sendo a área 
térrea destinada ao desen-
volvimento das atividades 
comerciais ou institucio-

nais do ocupante.
Segundo o prefeito José 
Sloboda e a vice Alcione 
Lemos, a ideia é que esses 
espaços sejam licitados 
para locação aos interes-
sados em empreender 
no ramo de alimentação, 
como confeitaria e lan-
chonete, além lojas de 
presentes, souvenires, 
eletrônicos de pequeno 
porte, salão de beleza e 
barbearia, entre outros. 
Também será reservado 
um lugar especial para 
feira de artesanato local 
e apresentações artísticas.

Da Assessoria
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Automóvel capota e motociclista 
morre na PR-436

Da Redação
Da Redação

e
[TRAGÉDIA]

Um motociclista de 
42 anos perdeu a vida 
após se envolver em um 
acidente com um carro 
na manhã desta segunda-
-feira (27). 
A vítima foi identificada 
como Edilson Nunes de 
Meira. De acordo com as 
primeiras informações, 
o homem era morador 
do bairro da Platina, em 

Santo Antônio da Platina. 
Ele seguia para o trabalho 
pela PR-436 quando a moto 
que conduzia acabou se 
envolvendo em um aci-
dente com um VW/Fox no 
trecho da rodovia próximo 
a Ribeirão do Pinhal. 
Em contato com a equipe 
da Polícia Civil, o moto-
rista do carro disse que 
a moto teria invadido a 

pista contrária e acabou 
atingindo seu veículo que, 
após a colisão, acabou 
capotando. Devido à vio-
lência do impacto, Edilson 
Nunes morreu no local. A 
PC instaurou um inquérito 
para investigar as causas 
e circunstâncias do aci-
dente. 
Edilson deixa a esposa e 
quatro filhos. 

Carro invade calçada 
e atropela mãe e filha

Violência do impacto fez com que a vítima 
morresse no local do acidente

Vítima receberam os primeiros 
socorros e foram encaminhadas ao 

Pronto Socorro com ferimentos leves

Mãe e filha ficaram 
feridas após serem atrope-
ladas por um automóvel 
que invadiu a caçada na 
noite desta segunda-feira 
(27). O acidente aconteceu 
em Jacarezinho. 
Por volta das 19h45 a equipe 
da Polícia Militar foi acio-
nada para prestar atendi-
mento a uma ocorrência 
de trânsito envolvendo um 
atropelamento. Com isso, 
os policiais foram até a 
Rua Mato Grosso, na Vila 
São Pedro, para averiguar 
a situação. 
No local, foi constatado 
que o veículo VW/Gol 
transitava pela Rua Santa 
Catarina e, no momento em 
que realizou a conversão 
para Rua Mato Grosso, o 
condutor perdeu o controle 
do automóvel e invadiu 
a calçada atingido uma 
mulher e uma criança de 

dez anos que passavam pelo 
local. Em seguida, o veículo 
atingiu um muro. 
Equipes do SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência) foram aciona-
das e estiveram no local 
prestando atendimento as 
vítimas que, felizmente, 
sofreram apenas ferimen-
tos leves e foram encami-
nhadas ao Pronto Socorro. 
Já no veículo estavam a 
condutora, o proprietário 
do veículo e uma criança. 
Um dos ocupantes do carro 
também foi encaminhado 
ao Pronto Socorro com um 
ferimento na perna. 
Ainda de acordo com a PM, 
ao ser indagada sobre a 
situação, a condutora que 
é habilitada relatou que o 
automóvel perdeu os freios. 
Diante da situação, foram 
tomadas as providências 
cabíveis ao caso. 

Dois jovens que são 
apontados como suspei-
tos de envolvimento em 
um homicídio registrado 
durante o fim de semana 
no município de Jaboti se 
apresentaram a Polícia 
Civil nesta segunda-feira 
(27).
De acordo com as investi-

gações, o crime aconteceu 
na noite da última sexta-
-feira (24) no bairro rural 
da Água Branca. A vítima 
fatal foi identificada como 
Luciano de Lima. Ele teria 
tentado separar uma briga 
entre três rapazes quando 
acabou sendo agredido com 
socos e chutes na região da 

cabeça, rosto e pernas. Com 
isso, o rapaz acabou não 
resistindo aos ferimentos 
e entrou em óbito. 
As equipes policiais foram 
acionadas para prestar 
atendimento a ocorrência 
e deram início as buscas 
pelos suspeitos, sendo que 
um jovem de 19 anos foi 

preso apontado como um 
dos envolvidos na situação. 
Já nesta segunda-feira, 
outros dois rapazes de 20 e 
24 anos se apresentaram a 
polícia acompanhados de 
seus advogados. Os dois já 
estavam com a prisão pre-
ventiva decretada. Segundo 
informações da PC, o inqué-

rito deve ser concluído já 
nos próximos dias e o trio 
permanece preso. 
O corpo da vítima foi 
recolhido junto ao IML 
(Instituto Médico Legal) 
de Jacarezinho e sepultado 
no sábado (25). Luciano era 
casado e deixa a esposa e 
dois filhos. 

Suspeitos de envolvimento com homicídio 
em Jaboti se apresentam a polícia

Da Redação
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CÂMARA DE PINHALÃO

DESPESAS COM PESSOAL

MUNICÍPIO DE PINHALÃO - PR - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE PINHALAO

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 Meses)

LIQUIDADAS

(a)

INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR 

NÃO
PROCESSADOS

(b)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2019 A JUNHO/2020

R$ 1,00RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 809.484,02 0,00

   Pessoal Ativo 809.484,02 0,00

      Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 663.511,62 0,00

      Obrigações Patronais 145.972,40 0,00

      Benefícios Previdenciários 0,00 0,00

   Pessoal Inativo e Pensionista 0,00 0,00

      Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 0,00

      Pensões 0,00 0,00

      Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00

   Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiri. ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 0,00 0,00

   Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00

   Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 0,00

   Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00

   Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)

( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)

-

809.484,02

VALOR

21.196.069,73

0,00

0,00

0,00

% SOBRE A RCL
AJUSTADA

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

809.484,02

1.271.764,18

1.208.175,97

1.144.587,76

3,82

6,00

5,70

5,40

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM 
PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) 21.196.069,73

FONTE:

Camar
a 
Munic
ipal

Assinado de 
forma digital 
por Camara 
Municipal 
Dados: 
2020.07.28 
09:32:55 
-03'00'

DESPESAS COM PESSOAL

MUNICÍPIO DE PINHALÃO - PR - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE PINHALAO

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 Meses)

LIQUIDADAS

(a)

INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR 

NÃO
PROCESSADOS

(b)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2019 A JUNHO/2020

R$ 1,00RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 809.484,02 0,00

   Pessoal Ativo 809.484,02 0,00

      Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 663.511,62 0,00

      Obrigações Patronais 145.972,40 0,00

      Benefícios Previdenciários 0,00 0,00

   Pessoal Inativo e Pensionista 0,00 0,00

      Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 0,00

      Pensões 0,00 0,00

      Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00

   Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiri. ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 0,00 0,00

   Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00

   Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 0,00

   Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00

   Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)

( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)

-

809.484,02

VALOR

21.196.069,73

0,00

0,00

0,00

% SOBRE A RCL
AJUSTADA

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

809.484,02

1.271.764,18

1.208.175,97

1.144.587,76

3,82

6,00

5,70

5,40

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM 
PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) 21.196.069,73

FONTE:

Camar
a 
Munic
ipal

Assinado de 
forma digital 
por Camara 
Municipal 
Dados: 
2020.07.28 
09:32:55 
-03'00'
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MUNICÍPIO DE PINHALÃO - PR - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE PINHALAO

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 1º Semestre de 2020

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Receita Corrente líquida

VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE

21.196.069,73

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>

Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>

DESPESAS COM PESSOAL

Despesa Total com Pessoal - DTP 809.484,02

1.271.764,18

% SOBRE A RCL AJUSTADA

3,82

6,00

VALOR

5,701.208.175,97

Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%> 1.144.587,76 5,40

RESTOS A PAGAR

Valor Total

RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS E NÃO

LIQUIDADOS DO
EXERCÍCIO

0,00

DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA (APÓS A
INSCRIÇÃO EM RESTOS

A PAGAR NÃO
PROCESSADOS DO

EXERCÍCIO )

0,00

FONTE:

Cama
ra 
Munic
ipal

Assinado de 
forma digital 
por Camara 
Municipal 
Dados: 
2020.07.28 
09:35:53 
-03'00'

MUNICÍPIO DE PINHALÃO - PR - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE PINHALAO

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 1º Semestre de 2020

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Receita Corrente líquida

VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE

21.196.069,73

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>

Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>

DESPESAS COM PESSOAL

Despesa Total com Pessoal - DTP 809.484,02

1.271.764,18

% SOBRE A RCL AJUSTADA

3,82

6,00

VALOR

5,701.208.175,97

Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%> 1.144.587,76 5,40

RESTOS A PAGAR

Valor Total

RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS E NÃO

LIQUIDADOS DO
EXERCÍCIO

0,00

DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA (APÓS A
INSCRIÇÃO EM RESTOS

A PAGAR NÃO
PROCESSADOS DO

EXERCÍCIO )

0,00

FONTE:

Cama
ra 
Munic
ipal

Assinado de 
forma digital 
por Camara 
Municipal 
Dados: 
2020.07.28 
09:35:53 
-03'00'

PINHALÃO
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AUDIÊNCIA PÚBLICA
 
Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - 
LDO do Município de Pinhalão para o exercício 
de 2021.

O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Para-
ná, na forma do art. 48, parágrafo único da Lei de 
Responsabilidade Fiscal CONVIDA a população 
em geral e as entidades representativas do mu-
nicípio para a participação na Audiência Pública 
para a apreciação das prioridades que integrarão 
a LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 
O EXERCÍCIO DE 2021 a ser realizada no dia 
07 de agosto de 2020 ás 09:00 horas na sede da 
Câmara Municipal, sito à Rua Frutuoso Pereira dos 
Santos, Nº 122.   

Pinhalão, 28 de julho de 2020.

SERGIO INÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 061/2020

Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento geral do exercício de 2020, e dá outras providencias.
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a LEI 1905/2020 de 28 de julho de 2020:

Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Especial, no Orçamento 
Geral do Município, no exercício de 2020, no valor de R$ 233.654,18 (duzentos e trinta e três mil seiscentos 
e cinquenta e quarto reais e dezoito centavos), conforme segue:
05 – EDUCAÇÃO
02 – FUNDEB – ENSINO FUNDAMENTAL
1236100062019 – MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES-ENS. FUND.
585-3.1.90.11.00.00.00.00-1003-Venc e vantagens fixs pessoal civil...............R$ 150.000,00
586-3.1.90.13.00.00.00.00-1003-Obrigações patronais......................................R$ 50.000,00
03 – FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2.021 – MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
587-3.1.90.11.00.00.00.00-1003-Venc e vantagens fixs pessoal civil...............R$ 33.654,18
TOTAL...............................................................................................................R$ 233.654,18

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do ex-
cesso de arrecadação dos créditos e rendimentos de aplicação oriundos do Apoio Financeiro a Municípios, 
da fonte 1003 como segue:
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DECRETO 062/2020

Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento geral do exercício de 2020, e dá outras providencias.
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a LEI 1906/2020 de 28 de julho de 2020:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Especial, no Orçamento 
Geral do Município, no exercício de 2020, no valor de R$ 9.985,39 (Nove mil novecentos e oitenta e cinco 
reais e trinta e nove centavos), conforme segue:
11- TURISMO E MEIO AMBIENTE
01 -TURISMO
27.695.0014.1.024 – INCETIVO TURISMO LOCAL
588 - 4.4.90.93.00.00.00.00-1796-Indenizações restituições.............................R$ 8.931,74
589 – 4.4.90.93.00.00.00.00 – 1000 indenizações e restituições .......................R$ 1.053,65
TOTAL...............................................................................................................R$ 9.985,39

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anu-
lação da fonte 1000 e 1796, como segue:
        ANULAÇÃO
410- 4.4.90.51.00.00.00.00. – 1000 Obras e instalações .......................................R$ 1.053,65
411-  4.4.90.51.00.00.00.00 - 1796 Obras e instalações.........................................R$ 8.931,74
TOTAL DO SUPERAVIT ..................................................................................R$ 9.985,39

Art. 3º. –  Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 28 de julho de 2020.

SERGIO INÁCIO RODRIGUES
           Prefeito Municipal

DECRETO 063/2020

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do exercício de 2020, e dá outras providencias.
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a LEI 1907/2020 de 28 de julho de 2020:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no Orça-
mento Geral do Município, no exercício de 2020, no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil reais), conforme segue:
10 – PESCA, INDUSTRIA E COMERCIO 
02 – INDUSTRIA
23.662.007.2.044– Manutenção Do Incentivo a Industria
407-3.3.90.39.00.00.00.00 1000- outros serv terceiros pessoa jurídica..............R$       20.0000,00
TOTAL...............................................................................................................R$          20.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anu-
lação/redução de dotações da fonte 1000 como segue
        Anulação/redução
09 – ASSISTENCIA SOCIAL
02 – FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
08.244.0002.2.048 – MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
369-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serv. de terc pessoa jurídica..................R$ 20.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO...................................................................................R$ 20.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 28 de julho de 2020.

SERGIO INÁCIO RODRIGUES
           Prefeito Municipal

EXCESSO
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - FONTE 1003...............................................R$ 233.654,18
TOTAL DE EXCESSO........................................................................................R$ 233.654,18

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 28 de julho de 2020.

SERGIO INÁCIO RODRIGUES
           Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO N° 04/2020

SÚMULA – Aprova Plano 2020 do Incentivo Beneficio 
Eventual COVID-19
O Conselho Municipal da Assistência Social CMAS, 
do município de Pinhalão PR, no uso de suas atri-
buições.

Resolve:

Art. 1° - Aprova Plano 2020 do Incentivo Beneficio 
Eventual COVID- Deliberação-369

Art. 2° - Está resolução entram em vigor a partir da 
data de publicação.

Pinhalão, 28 de julho de 2020.
Presidente do CMDCA
Eliete Maria da Silva

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

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital de Pregão Eletrônico nº 50/2020.

Processo nº 64/2020.

Objeto: Formação de Registro de Preços para aquisição 
de extintores de incêndio e serviços de recarga.

Local: www.bllcompras.org.br

Recebimento das Propostas: A partir 08hrs00min. do dia 
28/07/2020 até às 17hrs30min. do dia 18/08/2020.

Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08hrs00min. 
até às 08hrs30 min. do dia 19/08/2020.

Início da Sessão de Disputa de Preços: 09hrs00min. do 
dia 19/08/2020.

Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).
Informações e Retirada do Edital: Maiores informações 
poderão ser obtidas na Rua Ondina Bueno Siqueira, 
nº 180 - Centro Cívico, Arapoti, Paraná, telefones: (43) 
3512-3000/3001, no horário das 08h00min às 11h30min 
e das 13h00min às 17h30min / site: www.arapoti.pr.gov.
br / email: licitacao@arapoti.pr.gov.

Data Edital: 28/07/2020.
Luciano Aguiar Rocha
Pregoeiro

 
 

 

RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 
011/2020 - Considerando o cumprimento dos requisitos 
previstos na Lei nº 8.666/93 em conformidade com base no 
Artigo 25, da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o conteúdo do 
presente processo no Chamamento Público nº 001/2020 
“Aquisição de gêneros alimentícios diversos, orgânicos ou 
em conversão da agricultura familiar e do empreendedor 
familiar rural para atender os alunos matriculados nas 
escolas de Educação Infantil e Fundamental da Rede 
Pública Municipal de Wenceslau Braz, Estado Paraná”, e 
tendo em vista o conteúdo do presente processo, RATIFICO o 
Credenciamento da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA 
PECUÁRIA FAMILIAR DO LESTE PIONEIRO, com o valor total 
máximo de R$ 42.450,00 (Quarenta e dois mil quatrocentos e 
cinquenta reais). Wenceslau Braz-PR, 28 de Julho de 2020. 
PAULO LEONAR FERREIRA AMADOR - PREFEITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WENCESLAU BRAZ
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DECRETO 064/2020
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento geral do exercício de 2020, e dá outras providencias.
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a LEI 1908/2020 de 28 de julho de 2020:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Especial, no Orçamento 
Geral do Município, no exercício de 2020, no valor de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais), conforme segue:
04 – VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
02 – VIAÇÃO RURAL
26.782.0006.2.013– Manutenção Do Sistema de Vias Vicinais
549-3.3.90.30.00.00.00.00 1003-Material de Consumo.....................................R$       15.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$          15.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da 
anulação/redução de dotações da fonte 1003 como segue
        Anulação/redução
04– VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
02 – VIAÇÃO RURAL
26.782.0006.2.013– Manutenção Do Sistema de Vias Vicinais
550-3.3.90.39.00.00.00.00-1003-Outros serv. de terc pessoa jurídica..................R$ 15.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO...................................................................................R$       15.000,00

Art. 3º. –  Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 28 de julho de 2020.

SERGIO INÁCIO RODRIGUES
           Prefeito Municipal

LEI 1905/2020

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 Muni-
cipal sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Especial, no Orçamento 
Geral do Município, no exercício de 2020, no valor de R$ 233.654,18 (duzentos e trinta e três mil seiscentos 
e cinquenta e quarto reais e dezoito centavos), conforme segue:

05 – EDUCAÇÃO
02 – FUNDEB – ENSINO FUNDAMENTAL
1236100062019 – MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES-ENS. FUND.
585-3.1.90.11.00.00.00.00-1003-Venc e vantagens fixs pessoal civil...............R$ 150.000,00
586-3.1.90.13.00.00.00.00-1003-Obrigações patronais......................................R$ 50.000,00
03 – FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2.021 – MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
587-3.1.90.11.00.00.00.00-1003-Venc e vantagens fixs pessoal civil...............R$ 33.654,18
TOTAL...............................................................................................................R$ 233.654,18

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do ex-
cesso de arrecadação dos créditos e rendimentos de aplicação oriundos do Apoio Financeiro a Municípios, 
da fonte 1003 como segue:
               
EXCESSO
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - FONTE 1003...............................................R$ 233.654,18
TOTAL DE EXCESSO........................................................................................R$ 233.654,18

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 28 de julho de 2020.

SERGIO INÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

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

AVISO DE LICITAÇÃO REMARCADA

Edital de Pregão Eletrônico nº 42/2020.
Processo nº 46/2020.
Objeto:    Contratação de Agente de Integração espe-
cializado em administrar programas de estágio para 
intermediar realização de estágio remunerado, no 
âmbito do Município de Arapoti, Estado do Paraná, 
por alunos regularmente matriculados e com fre-
qüência efetiva em cursos de educação superior e 
nível técnico, vinculado ao ensino público e particular, 
mediante concessão de bolsa auxílio.
Recebimento das Propostas: A partir das 08h00min do 
dia 30/07/2020, até às 08h30mim do dia 11/08/2020.
Abertura e Julgamento das Propostas: Das 09h00min 
até às 11h00min, do dia 11/08/2020.
Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 14h00min 
do dia 11/08/2020.
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).
Percentual Máximo: O Percentual de Taxa Adminis-
trativa Máxima Admissível para certame está fixado 
em 7,05% (sete vírgula zero cinco por cento).
Valor Máximo da Taxa de Administração: R$ 
42.638,40 (quarenta e dois mil seiscentos e trinta e 
oito reais e quarenta centavos).
Edital e Informações: O Edital completo poderá ser 
retirado na Divisão de Licitação e Compras, sito a 
Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 180, bairro Centro 
Cívico, Cidade de Arapoti, Estado do Paraná, CEP 
84.990-000, no horário das 08h00min às 11h30min 
e das 13h00min às 17h30min, de segunda a sex-
ta-feira, ou, encontra-se disponibilizado através do 
site: www.arapoti.pr.gov.br, ou ainda, poderá solicitar 
através do endereço eletrônico, e-mail: licitacao@
arapoti.pr.gov.
Data Edital: 28/07/2020.
Idineu Antonio da Silva
Pregoeiro

ARAPOTI

 
  
 
RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 
010/2020 - Considerando o cumprimento dos requisitos 
previstos na Lei nº 8.666/93 em conformidade com base no 
Artigo 25, da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o conteúdo do 
presente processo no Chamamento Público nº 001/2020 
“Aquisição de gêneros alimentícios diversos, orgânicos ou 
em conversão da agricultura familiar e do empreendedor 
familiar rural para atender os alunos matriculados nas 
escolas de Educação Infantil e Fundamental da Rede 
Pública Municipal de Wenceslau Braz, Estado Paraná”, e 
tendo em vista o conteúdo do presente processo, RATIFICO o 
Credenciamento da ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES 
FAMILIARES DO NORTE PIONEIRO, com o valor total máximo 
de R$ 442.060,60 (Quatrocentos e quarenta e dois mil e 
sessenta reais e sessenta centavos). Wenceslau Braz-PR, 28 de 
Julho de 2020. PAULO LEONAR FERREIRA AMADOR - 
PREFEITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WENCESLAU BRAZ
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LEI  1906/2020

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 Orça-
mento Geral do Município, no exercício de 2020, no valor de R$ 9.985,39 (Nove mil novecentos e oitenta e 
cinco reais e trinta e nove centavos), conforme segue:

11- TURISMO E MEIO AMBIENTE
01 -TURISMO
27.695.0014.1.024 – INCETIVO TURISMO LOCAL
588 - 4.4.90.93.00.00.00.00-1796-Indenizações restituições.............................R$ 8.931,74
589 – 4.4.90.93.00.00.00.00 – 1000 indenizações e restituições .......................R$ 1.053,65
TOTAL...............................................................................................................R$ 9.985,39

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da 
anulação da fonte 1000 e 1796, como segue:

        ANULAÇÃO
410- 4.4.90.51.00.00.00.00. – 1000 Obras e instalações .......................................R$ 1.053,65
411-  4.4.90.51.00.00.00.00 - 1796 Obras e instalações.........................................R$ 8.931,74
TOTAL DO SUPERAVIT ..................................................................................R$ 9.985,39

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 28 de julho de 2020.

SERGIO INÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

LEI 1907/2020

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 Orça-
mento Geral do Município, no exercício de 2020, no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil reais), conforme segue:

10 – PESCA, INDUSTRIA E COMERCIO 
02 – INDUSTRIA
23.662.007.2.044– Manutenção Do Incentivo a Industria
407-3.3.90.39.00.00.00.00 1000- outros serv terceiros pessoa jurídica..............R$       20.0000,00
TOTAL...............................................................................................................R$          20.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da 
anulação/redução de dotações da fonte 1000 como segue:
        
        Anulação/redução
09 – ASSISTENCIA SOCIAL
02 – FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
08.244.0002.2.048 – MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
369-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serv. de terc pessoa jurídica..................R$ 20.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO...................................................................................R$ 20.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 28 de julho de 2020.

SERGIO INÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

AVISO DE RETIFICAÇÃO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N° 022/2020

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de 
Salto do Itararé, Estado do Paraná, o PREGÃO 
ELETRONICO N° 022/2020. Tipo MENOR PRE-
ÇO, que trata da AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR E 
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, conforme especi-
ficado no anexo I do edital. O credenciamento dos 
representantes das empresas interessadas será 
no dia 11/08/2020, às 09h30min e a abertura da 
sessão pública, com recebimento dos envelopes 
com “propostas de preços”, “documentos de habi-
litação” e abertura dos envelopes de “proposta de 
preços”, dia 11/08/2020, às 09h30min. O ”EDITAL 
RETIFICADO” em inteiro teor estará a disposição 
dos interessados para ser retirado, pessoalmente, 
na Prefeitura Municipal ou via e-mail, sitarareli-
citacao@hotmail.com, de segunda a sexta-feira 
das 08h00min as 12h00min e das 13h00min as 
17h00min, na Rua Eduardo Bertoni Junior, 471, 
Centro, Município de Salto do Itararé. Quaisquer 
informações poderão ser obtidas no endereço 
acima ou telefone (43) 3579-1607.

PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N° 029/2020

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de 
Salto do Itararé, Estado do Paraná, o PREGÃO 
ELETRONICO N° 092/2020. Tipo MENOR PRE-
ÇO, que trata da AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO 
0KM, HATCH, PARA SECRETARIA MUNICIAPL 
DE SAUDE, conforme especificado no anexo I do 
edital. O credenciamento dos representantes das 
empresas interessadas será no dia 11/08/2020, 
às 13h30min e a abertura da sessão pública, 
com recebimento dos envelopes com “propostas 
de preços”, “documentos de habilitação” e aber-
tura dos envelopes de “proposta de preços”, dia 
11/08/2020, às 13h30min. O ”EDITAL em inteiro 
teor estará a disposição dos interessados para ser 
retirado, pessoalmente, na Prefeitura Municipal 
ou via e-mail, sitararelicitacao@hotmail.com, de 
segunda a sexta-feira das 08h00min as 12h00min 
e das 13h00min as 17h00min, na Rua Eduardo 
Bertoni Junior, 471, Centro, Município de Salto do 
Itararé. Quaisquer informações poderão ser obtidas 
no endereço acima ou telefone (43) 3579-1607.

PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

OUTRAS PUBLICAÇÕES

SALTO DO ITARARÉ

LEILÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA - PR
CARROS, CAMINHÕES, MOTONIVELADORA E MUITO MAIS! RELAÇÃO E INFORMAÇÕES NO NOSSO SITE!

Somente Online: www.albanoleiloes.com.br

24/08 às 10:00 44 99175-0900 | 41 3095-9200
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LEI  1908/2020

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 Orçamento 
Geral do Município, no exercício de 2020, no valor de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais), conforme segue:

04 – VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
02 – VIAÇÃO RURAL
26.782.0006.2.013– Manutenção Do Sistema de Vias Vicinais
549-3.3.90.30.00.00.00.00 1003-Material de Consumo.....................................R$       15.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$          15.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da 
anulação/redução de dotações da fonte 1003 como segue:
        
        Anulação/redução
04– VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
02 – VIAÇÃO RURAL
26.782.0006.2.013– Manutenção Do Sistema de Vias Vicinais
550-3.3.90.39.00.00.00.00-1003-Outros serv. de terc pessoa jurídica..................R$ 15.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO...................................................................................R$       15.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 28 de julho de 2020.
SERGIO INÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO N° 09 / 2020

PROCESSO Nº 17 / 2020
DISPENSA Nº 08 / 2020
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática 
visando atender as necessidades de diversos setores 
da Câmara Municipal de Arapoti.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARA-
POTI
CONTRATADA: BERGAMO & CAVALCANTE IN-
FORMATICA LTDA
CNPJ: 11.195.926/0001-04
VALOR TOTAL: R$ 12.778,00 (doze mil setecentos 
e setenta e oito reais).
VIGÊNCIA: 28.07.2020 à 28.10.2020
ELEMENTO DE DESPESA:
01.001.01.031.0053.1.016.4.4.90.52.35.00 – AQUI-
SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E SU-
PRIMENTOS DE INFORMÁTICA – EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE – EQUIPAMENTOS 
DE PROCESSAMENTO DE DADOS.
ASSINAM:
MARINEO JOÃO MENDES FERREIRA – pela CON-
TRATANTE
MICHELLE CAROLINE DE LIMA CAVALCANTE – 
pela CONTRATADA

ARAPOTI

JABOTI WENCESLAU BRAZ

  

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO N. º 47/2020 

 (Resumo para fins de publicação) 
 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI, Estado do Paraná, torna público que fará 
realizar licitação, conforme segue:  
 
 
1 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº.47/2020. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor 
Preço Global. TIPO DE ENCERRAMENTO: ABERTO. 
 
 
 
2 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FORNECIMENTO DE INTERNET 
 
3 – VALOR MÁXIMO: R$ 34.680,00 (Trinta e Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta Reais), 
 
4 - ABERTURA DA PROPOSTA: Dia 11/07/2020 às 09:30 no site 
www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado no link - licitações”  
 
5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Departamento de Licitação, Prefeitura 
Municipal de Jaboti, na Praça Minas Gerais, 175, no horário das 08h00minh às 11h00min. 
e das 13h00minh às 16h00min. Edital completo, demais anexos, atas e contratos futuros no 
diário do município no site www.jaboti.pr.gov.br. 

 

Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 28/07/2020. 
 
 
 

Juliano Rodrigo Moreira, 
Pregoeiro Oficial 

Portaria nº02/2020. 
 

 
  
 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE 
PROCESSO LICITATÓRIO - O Prefeito de Wenceslau Braz–
PR, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e 
alterações, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão 
de Licitações, resolve: HOMOLOGAR E ADJUDICAR A 
PRESENTE LICITAÇÃO NESTES TERMOS: a) Processo 
Administrativo nº 071/2020; b) Modalidade: Inexigibilidade de 
Licitação; c) Data da homologação/Adjudicação: 28/07/2020; d) 
objeto: “AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DIVERSOS, ORGÂNICOS OU EM CONVERSÃO DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR 
FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS 
MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
E FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE 
WENCESLAU BRAZ, ESTADO PARANÁ”; e) Valor da total 
contratação de R$ 442.060,60 (Quatrocentos e quarenta e dois 
mil e sessenta reais e sessenta centavos); f) Credenciadas: 
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO 
NORTE PIONEIRO. Após, à Contabilidade para formalização, 
através da Nota de Empenho. Gabinete do Prefeito, em 28 de 
Julho de 2020. PAULO LEONAR FERREIRA AMADOR - 
PREFEITO 

 
 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE 
PROCESSO LICITATÓRIO - O Prefeito de Wenceslau Braz–
PR, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e 
alterações, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão 
de Licitações, resolve: HOMOLOGAR E ADJUDICAR A 
PRESENTE LICITAÇÃO NESTES TERMOS: a) Processo 
Administrativo nº 072/2020; b) Modalidade: Inexigibilidade de 
Licitação; c) Data da homologação/Adjudicação: 28/07/2020; d) 
objeto: “AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DIVERSOS, ORGÂNICOS OU EM CONVERSÃO DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR 
FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS 
MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
E FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE 
WENCESLAU BRAZ, ESTADO PARANÁ”; e) Valor da total 
contratação de R$ 42.450,00 (Quarenta e dois mil quatrocentos 
e cinquenta reais); f) Credenciadas: COOPERATIVA 
AGROPECUÁRIA PECUÁRIA FAMILIAR DO LESTE 
PIONEIRO. Após, à Contabilidade para formalização, através da 
Nota de Empenho. Gabinete do Prefeito, em 28 de Julho de 
2020. PAULO LEONAR FERREIRA AMADOR -PREFEITO  
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[EFEITO PANDEMIA]

Autoridades discutem volta as aulas em meio a 
aumento de casos da Covid-19 em crianças

Segundo dados da SESA, número de diagnósticos entre pacientes 
com até nove anos de idade cresceu 349,69% em um mês

O novo coronavírus é 
uma doença que não poupa 
as pessoas por gênero e 
idade infectando pacientes 
de diversas faixas etárias. 
Se no início da pandemia a 
grande preocupação estava 
voltada aos grupos de risco 
como idosos e pessoas com 
doenças crônicas, a doença 
agora preocupa pelo cresci-
mento no número de crian-
ças infectadas com o vírus. 
De acordo com dados da 
SESA divulgados nesta 
semana, em um período de 
30 dias entre os meses de 
junho e julho foi registrado 
um aumento de 349% no 
número de crianças com 
idade entre zero a nove 
anos diagnosticadas com 
a doença, isso é, no dia 26 
de junho eram 481 menores 
com a Covid-19 número que 
chegou a 3,1 mil no último 
domingo (26). Se por um 
lado esta situação preocupa 
as autoridades de Saúde do 
Estado, em outro paralelo 
começam a ser debatidas 

medidas de retomada das 
aulas presenciais.
Nesta segunda-feira (27), 
por exemplo, o Sindicato 
dos Estabelecimentos Par-
ticulares de Ensino do 
Estado do Paraná (Sinepe) 
protocolou junto a prefeitos 
e secretários de Saúde de 
46 municípios um pedido 
solicitando a retomada gra-
dual das aulas da Educação 
infantil. Dentre as cidades 
que compõem a lista está 
Joaquim Távora no Norte 
Pioneiro.  
Esther Cristina Pereira, 
presidente do Sinepe/PR, 
justificou o pedido apon-
tando que as aulas online 
estão afetando o aprendi-
zado e desenvolvimento 
das crianças de zero a cinco 
anos, além do fato de que 
os pais precisam trabalhar. 
“Inicialmente, nossa pro-
posta é que essa retomada 
seja gradual, priorizando 
os pais que prestem ser-
viços essenciais. Todas as 
instituições associadas ao 

sindicato estão cientes das 
medidas que serão necessá-
rias nesse retorno”, reforça 
Esther.
O Banco Internacional do 
Desenvolvimento (BID) 
também divulgou um docu-
mento com recomendações 
de retomada gradual das 
aulas destacando que o 
processo deve começar 
pelas séries iniciais e res-
saltando a importância do 
distanciamento social. A 
entidade ainda propõe que 
seja realizada a limpeza e 
desinfecção das salas de 
aulas diariamente entre 
os turnos. 
Nesta terça-feira (28), o 
deputado Luiz Claudio 
Romanelli comentou as 
orientações do BID em rela-
ção ao retorno das aulas. 
“Sabemos que a Covid-
19 é um inimigo oculto 
e coletivo. No entanto, a 
retomada das atividades 
precisa acontecer progres-
sivamente, mas com todos 
os cuidados necessários 

para que o ambiente esco-
lar seja neutralizado do 
vírus”, disse Romanelli.
Além dos pequenos, a taxa 
de contaminação entre 
pessoas com idade entre 
dez e 19 anos teve um saldo 
de 433,53%, o maior entre 
todas as faixas etárias. 
No Norte Pioneiro, uma 
menina de dez anos mora-
dora de Ribeirão Claro 
morreu vítima da Covid-19. 
Tanto no caso das crianças 
quanto dos adolescentes, a 
principal preocupação dos 
especialistas é com relação 
a estes indivíduos atuarem 
como vetores da doença, 
pois, os dados apontam 
que são pacientes que não 
sofrem tanto com a infec-
ção, mas podem estar con-
taminando demais pessoas 
e fazendo com que a doença 
chegue a quem faz parte do 
grupo de risco. 
Um estudo realizado 
pela FioCruz (Fundação 
Osvaldo Cruz) aponta que 
este pode ser um cenário de 

risco, uma vez que cerca de 
9,3 milhões de pessoas que 
fazem parte do grupo de 
risco residem com crianças 
em idade escolar. De acordo 
com os especialistas, a 
situação pode aumentar 
a demanda por vagas em 
UTI’s e potencializar a taxa 
de mortalidade da doença. 
Enquanto isso, o governo 
do estado criou o “Comitê 
Volta as Aulas” para dis-
cutir o assunto e buscar 
por opções que tornem o 
processo possível e mais 
seguro. Porém, de acordo 
com nota da Secretaria de 
Estado da Saúde e declara-
ções do governador Ratinho 
Júnior, o retorno das aulas 
presenciais no Paraná não 
deve acontecer antes de 
setembro. Há a expectativa 
de que o comitê apresente 
suas propostas e protocolos 
nos próximos dias. 

Da Redação/Agências


