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ACESSE-ME

Governo entrega novas viaturas a Polícia Rodoviária 
estadual de sete municípios do Norte Pioneiro

[SEGURANÇA NAS ESTRADAS]

Governo entrega novas viaturas a Polícia Rodoviária 
estadual de sete municípios do Norte Pioneiro

Novos veículos devem proporcionar mais segurança e agilidade no atendimento de 
acidentes, fiscalização e ações preventivas em rodovias da região

Sete postos da Polícia 
Rodoviária Estadual de 
municípios do Norte Pio-
neiro foram contempla-
dos com novas viaturas 
que devem trazer mais 
agilidade e segurança nos 
trabalhos dos policiais em 
rodovias da região. Ao todo, 
o governo do estado rea-
lizou um investimento de 
R$ 16,1 milhões através do 
Departamento de Estrada 
de Rodagem (DER) para 
aquisição dos veículos. A 
entrega dos veículos foi 
realizada nesta terça-feira 
(04).
Em todo o estado, foram 
distribuídas um total de 
70 novas viaturas, sendo 
que ao menos 12 foram 
destinadas a unidades da 
Polícia Rodoviária Esta-
dual com sedes em rodovias 
nos municípios de Andirá, 
Cornélio Procópio, Ibaiti, 
Santo Antônio da Platina, 

São Sebastião da Amo-
reira, Sertaneja e Siqueira 
Campos. 
Os veículos serão entregues 
a todas as 54 bases fixas do 
batalhão rodoviário no 
Estado, para as cinco sedes 
de companhia e também 
para a sede do batalhão. 
Irão reforçar o apoio ao 
combate à criminalidade 
na malha estadual, espe-
cialmente em relação ao 
tráfico de drogas.
O governador Ratinho 
Junior destacou a impor-
tância do investimento 
e o que isso representa 
para regiões de todo o 
estado. “São equipamen-
tos modernos que irão 
levar mais segurança para 
população paranaense em 
várias regiões dando con-
dições para que os policiais 
possam desempenhar um 
bom trabalho. Mantenho 
meu compromisso de estar 

ajudando a Secretaria de 
Segurança Pública a conti-
nuar desempenhando este 
ótimo trabalho no Paraná”, 
disse. 
Os novos veículos são do 
modelo Mitsubishi L200 
Triton Sport com tração 
4x4 e cabine dupla que 
ainda contam com novos 
sistemas de tecnologia que 
irão auxiliar no trabalho 
dos policiais rodoviários. 
Entre as principais ações 
realizadas pelos agentes, 
estão o atendimento a ocor-
rência envolvendo aciden-
tes de trânsito, fiscalização 
e policiamento preventivo. 
Além da atuação no aten-
dimento as ocorrências de 
trânsito, os novos veículos 
ainda devem ajudar os 
policiais em ações de fisca-
lização que tem culminado 
na apreensão de drogas, 
cigarros contrabandeados, 
produtos ilegais oriundos 

Da Redação

do Paraguai entre outros. 
De acordo com dados da 
Secretaria de Segurança 
Pública do Estado, no 
primeiro semestre de 2020 
ações policiais resultaram 
na apreensão de 70 tone-
ladas a mais de drogas do 
que no mesmo período do 
ano passado. 
No Norte Pioneiro, ações 
conjuntas realizadas entre 
as equipes da Polícia Rodo-
viária Estadual, Polícia 
Rodoviária Federa, Polícia 
Militar e Civil resultaram 
na apreensão de grandes 
quantidades de drogas que 
foram tiradas de circulação 
nas rodovias da região que 
são utilizadas pelos tra-
ficantes como rotas para 
levar os entorpecentes 
principalmente ao estado 
de São Paulo. 
O deputado estadual Luiz 
Claudio Romanelli, um dos 
representantes do Norte 
Pioneiro na Assembleia, 

comemorou a aquisição dos 
novos veículos e o encami-
nhamento das viaturas a 
postos da PRE da região. 
“Estão sendo entregues 
veículos novos, modernos 
e mais eficientes que cer-
tamente irão contribuir 
com o fortalecimento do 
policiamento nas rodovias 
da região proporcionando 
mais segurança ao traba-
lho dos policiais e proteção 
aos cidadãos”, destacou. 
Apenas em 2020, a Secreta-
ria de Estado da Segurança 
Pública já recebeu um 
reforço em sua frota com 
a aquisição de 571 novos 
veículos, o que representa 
um investimento de R$ 
88,8 bilhões por parte do 
governo do estado. Neste 
período, já foram entregues 
veículos a Polícia Militar, 
Polícia Civil, Polícia Rodo-
viária, Corpo de Bombeiros 
e ambulâncias. 

São equipamentos modernos 
que irão levar mais segurança 

para população paranaense em 
várias regiões dando condições 
para que os policiais possam 

desempenhar um bom trabalho. 
Mantenho meu compromisso de 
estar ajudando a Secretaria de 
Segurança Pública a continuar 
desempenhando este ótimo 

trabalho no Paraná

Colisão entre caminhão 
e caminhonete deixa um 
ferido em Cambará

[BR-369]

Um acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão 
deixou uma pessoa ferida na manhã desta terça-feira

[TURISMO]

Tomazina consegue licenças e 
R$ 1 milhão para início das obras 
do Parque das Corredeiras
Além do recurso oriundo do governo federal, o município ainda entrará com 
uma contrapartida de R$ 42 mil para execução do projeto

Apesar do coronavírus, o Paraná bateu recordes de produção com o agronegócio. 
De transporte com a Ferroeste. E movimentação na Portos do Paraná. 
Recordes que devem ser batidos mais uma vez com as novas ações do Governo.
Saiba mais em www.pr.gov.br

RECORDES:

NOVOS INVESTIMENTOS:

Agronegócio: +28%

R$ 460 milhões em crédito
para pequenos e médios produtores

Privatização da Ferroeste
para mais crescimento

Obras nos Portos:
R$ 609 milhões

Ferroeste: +128% Porto de Paranaguá: +44%

É ASSIM QUE O PARANÁ AVANÇA.

RECORDES 
DO CAMPO AO PORTO.



Folhaxtrae
EDITORA FOLHA EXTRA LTDA
CNPJ 06.163.583/0001-58

WENCESLAU BRAZ
Fone: (43) 3528-3930
atendimento@folhaextra.com

CURITIBA - MERCONETI
Fone: (41) 3079-4666
ricardo@merconeti.com.br

Jornalista Responsável: JUNIOR ALCEU - MTB/PR 9798

Associação 
dos Jornais
DIÁRIOS DO
INTERIOR
do Paraná

FILIADO A

www.folhaextra.com

Trav. Felipe Miguel de Carvalho, 33
Centro - Wenceslau Braz - PR

2 11Editais Editais
FOLHA EXTRA quinta-feira, 06 de agosto de 2020 - Edição 2365 FOLHA EXTRA quinta-feira, 06 de agosto de 2020 - Edição 2365

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 07/2020 - Contrato Nº: 38/2016
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: PVT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO 
DE MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA - ME
Valor............: 4.479,04 (quatro mil quatrocentos e 
setenta e nove reais e
quatro centavos)
Vigência.......: Início: 05/08/2020 Término: 16/09/2020
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 3/2016
Recursos.....: Dotação: 2.003.3.3.90.39.00.00.00.00 
(37),
2 . 0 2 1 . 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 1 5 0 ) , 
2.032.3.3.90.39.00.00.00.00 (306),
2.051.3.3.90.39.00.00.00.00 (345)
Objeto..........: Fica aumentada a quantidade do item 
01 do contrato em
25%, sofrendo um aumento de R$ 4.479,04 (quatro 
mil, quatrocentos e
setenta e nove reais e quatro centavos), referente a 
98.875 unidades.
Pinhalão, 5 de Agosto de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 94/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: EDC COMERCIO DE PECAS E 
ACESSORIOS LTDA
Valor............: 11.115,00 (onze mil cento e quinze reais)
Vigência.......: Início: 05/08/2020 Término: 05/08/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 33/2020
Recursos.....: Dotação: 2.030.3.3.90.30.00.00.00.00 
(253),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 2 9 1 ) , 
2.048.3.3.90.30.00.00.00.00 (362)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICAN-
TE DESTINADO AS
VANS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICI-
PAL DE SAÚDE E
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL.
Pinhalão, 5 de Agosto de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 95/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI
Valor............: 36.050,00 (trinta e seis mil e cinqüenta 
reais)
Vigência.......: Início: 05/08/2020 Término: 05/08/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 34/2020
Recursos.....: Dotação: 2.003.3.3.90.30.00.00.00.00 
(32),
2 . 0 2 6 . 3 . 3 . 9 0 . 3 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 11 3 ) , 
2.028.3.3.90.30.00.00.00.00 (212),
2 . 0 3 3 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 3 1 2 ) , 
2.051.3.3.90.30.00.00.00.00 (343),
2 . 0 4 8 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 3 6 2 ) , 
2.026.3.3.90.32.00.00.00.00 (470)
Objeto..........: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO
DE AÇÚCAR CRISTAL DESTINADO À TODAS AS 
SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO.
Pinhalão, 5 de Agosto de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 96/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: COMANDO NORTE - SISTEMAS DE 
SEGURANCA LTDA
Valor............: 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
Vigência.......: Início: 05/08/2020 Término: 05/08/2021
Licitação......: Dispensa de Licitação p/ Compras e 
Serviços Nº.: 34/2020
Recursos.....: Dotação: 2.043.3.3.90.39.00.00.00.00 
(403)
Objeto..........: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E 
MONITORAMENTO
REMOTO DO FRIGORÍFICO DE PEIXES LOCALI-
ZADO ÀS MARGENS
DA RODOVIA PR-272 NO MUNICÍPIO DE PINHA-
LÃO/PR.
Pinhalão, 5 de Agosto de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 97/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: CLARO MED - COMÉRCIO DE EQUI-
PAMENTOS MÉDICO
HOSPITALAR EIRELI - ME
Valor............: 50.000,00 (cinqüenta mil reais)
Vigência.......: Início: 05/08/2020 Término: 05/11/2020
Licitação......: Dispensa de Licitação p/ Compras e 
Serviços Nº.: 35/2020
Recursos.....: Dotação: 1.036.4.4.90.52.00.00.00.00 

DECRETO 065/2020

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 1910/2020 de 04 de agosto de 2020:
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$ 301.000,00 (Trezentos e um Mil reais), 
conforme segue:
05 – EDUCAÇÃO
03– FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
26.364.0005.2.023 – EMENDA 
PARLAMENTAR AQUISIÇAO DE ONIBUS 
TRANSP UNIVERSITARIO
590- 4.4.90.52.00.00.00.00-1166 
EQUIPAMENT E MATERIAL PERM .....R$ 301.000,00

TOTAL......................................R$         
301.000,00

Art. 2º . – Para cobertura dos créditos abertos no 
artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes 
Da Transferência especial Emenda Parlamentar como 
segue:
       EXCESSO
VALOR CREDITO EMENDA 
PARLAMENTAR -Fonte 1166......R$

             
300.000,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FONTE 
1166......R$ 1.000,00

TOTAL EXCESSO ......................R$ 301.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 04 
de Agosto de 2020.
SERGIO INÁCIO RODRIGUES
           Prefeito Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
DE PROCESSO LICITATÓRIO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 08/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 08/2020

O presidente da Câmara Municipal de Pinhalão, 

(492),
1.063.4.4.90.52.00.00.00.00 (503)
Objeto..........: AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMER-
GENCIAL DE 01 (UM)
VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO POR-
TÁTIL
MICROPROCESSADO PARA A SECRETARIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE
CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA JUN-
TO AO TERMO DE
REFERÊNCIA EM ANEXO.
Pinhalão, 5 de Agosto de 2020

Vereador LUIZ EDUARDO DE CASTRO VANZELI, no 
uso das atribuições que lhes são conferidas, bem como 
pela legislação em vigor, especialmente em atenção 
ao disposto no artigo 43, VI da Lei 8.666/93, a vista 
do resultado apresentado pela Comissão Permanente 
de Licitação, resolve:

01 – ADJUDICAR o referido objeto do certame à 
empresa: SERLIMP COMERCIO E INDÚSTRIA 
DE MATERIAIS DE LIMPEZA – EPP, CNPJ N.º 
02.288.511/0001-86.

02 – HOMOLOGAR apresente licitação nos seguintes 
termos:
a) Procedimento Licitatório n.º 08/2020;
b) Dispensa de Licitação n.º 08/2020;
c) Tipo: menor preço;
d) Objeto: 03 (três) blocos de papel toalha com 4.800 
folhas cada e 06 refis de sabonete espuma com 600 ml;
e) Valor: R$ 407,10 (quatrocentos e sete reais e dez 
centavos);
f) Dotação Orçamentária: 01.001.01.031.0001.2.001
.3.3.90.30.1001.
g) Vencedor: SERLIMP COMERCIO E INDÚSTRIA 
DE MATERIAIS DE LIMPEZA – EPP, CNPJ N.º 
02.288.511/0001-86.
Pinhalão, 24 de julho de 2020.

_____________________________
LUIZ EDUARDO DE CASTRO VANZELI
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
PINHALÃO – PARANÁ 

PINHALÃO posições contrárias.’

Jundiaí do Sul (PR), em 05 de agosto 2020.

______________________
       Eclair Rauen
           Prefeito

A N E X O I
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA CONSOLIDADA PARA O ANO DE 2021
DISCRIMINAÇÃO 2021

RECEITAS CORRENTES 18.828.400,00
Receitas Tributárias 1.564.800,00
IPTU
IRRF
ITBI
ISS
Taxas
Receita de Contribuições

133.300,00
263.000,00
562.800,00
51.800,00
180.000,00
373.900,00

Receita Patrimonial 41.000,00
Receita de Serviços 282.500,00
Transferência Correntes 16.940.100,00
Transferências da União 13.988.700,00
FPM
ITR
Compensação Financeira (royalties)
Lei Complementar 87/96
Transf. SUS – FMS
Transf. FNAS
Transf. FNDE
Outras Transf. da União

10.400.000,00
202.000,00
134.000,00
202.700,00
1.075.000,00
270.000,00
337.000,00
1.368.000,00

Transferências do Estado 3.374.400,00
ICMS
IPVA
IPI
Transf. FMS
Outras Transf. do Estado

2.444.300,00
199.000,00
77.000,00
192.850,00
461.250,00

FUNDEB 2.012.000,00
Outras Receitas Correntes 270.000,00
( - ) Deduções das Receitas Correntes - 2.705.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 471.600,00
Operações de Crédito
Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital

0,00
371.600,00
100.000,00

TOTAL DA RECEITA CONSOLIDADA 19.300.000,00

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA CONSOLIDADA PARA O ANO DE 2021

DISCRIMINAÇÃO 2021 TOTAL
Despesas Correntes 16.193.793,00 16.193.793,00
Despesas de Capital 3.106.207,00 3.106.207,00
TOTAL DA DESPESA 19.300.000,00 19.300.000,00

______________________
Eclair Rauen
Prefeito

Obs: Os demais anexos desta Lei estarão publicados no átrio, site/portal da transparência do Município de Jundiaí do Sul-PR.
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adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada 
no orçamento geral para 2021.

Art. 24 - A Lei Orçamentária poderá conter autorização para atualização monetária 
do orçamento.
 
Art. 25 - Durante a execução orçamentária de 2021, o executivo municipal, auto-
rizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais 
no orçamento das unidades gestoras na forma de crédito especial (art. 167, I da 
Constituição Federal).1

Art. 26 - Os programas priorizados por esta lei e contemplados na Lei Orça-
mentária de 2021 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, 
acompanhando o cumprimento dos seus objetivos, corrigindo eventuais desvios 
e  avaliando seus custos e cumprimento 
das metas físicas estabelecidas.2
Art. 27 - A Lei Orçamentária de 2021 poderá conter autorização para contratação 
de operações de crédito para atendimento a despesas de capital ou ainda opera-
ção de crédito por antecipação da receita, observado o limite de endividamento 
de 50% das receitas correntes líquidas apuradas até o segundo mês imediata-
mente anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida nos artigos 30, 
31 e 32 da LRF.

Art. 28 - A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei 
específica de acordo com o artigo 32, I da LRF. 

Art. 29 - Ultrapassado o limite de endividamento definido no artigo 27 desta Lei, 
enquanto perdurar o excesso, o poder executivo obterá resultado primário neces-
sário através da limitação de empenho e movimentação financeira nas dotações 
definidas no art. 10 desta Lei.3
 
Art. 30 - O executivo e o legislativo municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 
2021, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou aumentar 
a remuneração dos servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado 
em concurso público ou em caráter temporário, na forma da lei, observados os 
limites e as regras da LC 101/2000.

Parágrafo Primeiro - O município poderá realizar, mediante justificativa, concurso 
público para admissão de pessoal.
Parágrafo Segundo - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos 
deverão estar previstos na lei de orçamento para 2021.

Art. 31 - Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, 
a despesa total com pessoal de cada um dos poderes, em 2021, não excederá 
em percentual da receita corrente líquida, os limites estabelecidos pelo inciso III, 
do artigo 20 da LC 101/2000.                   

Art. 32 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, 
devidamente justificado pela autoridade competente, a  administração municipal 
poderá autorizar a realização de horas-extras pelos servidores, quando as des-
pesas com pessoal não excederem
 à 95% do limite estabelecido no artigo 20, III, da LC 101/2000.4

Art. 33 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as 
despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LC 
101/2000:5
I Eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II Eliminação das despesas com horas-extras; 
III Exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV Demissão de servidores admitidos em caráter temporário; 
V Programa de demissão voluntária. 

Art. 34 - Para efeito desta lei e registros contábeis, entende-se como terceirização 
de mão-de-obra referente substituição de servidores de que    trata o artigo 18, § 
1º, da LC 101/2000, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções 
guardem relação com atividades ou funções 

1  Artigo 167, I, da CF
2  Artigo 4, I, “e”, da LC 101/2000 (LRF)
3  Artigo 31, § 1º, II, da LC 101/2000 (LRF)
4  Artigo 22, § único, V, da LC 101/2000 (LRF)
5  Artigos 19 e 20, da LC 101/2000 (LRF)

previstas no Sistema de Cargos e Carreira do Município, ou ainda, atividades 
próprias da administração, desde que, em ambos os casos, não haja utilização 
de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também forne-
cimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado 
ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será 
classificada em outros elementos de despesa que não outras despesas de pessoal 
decorrentes de contratos de terceirização.
 
Art. 35 - O executivo municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar 
benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento eco-
nômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de 
classes menos favorecidas, devendo ser considerados nos cálculos do orçamento 
da receita e ser objeto de estudos do impacto orçamentário e financeiro no exer-
cício em que iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes.6 
                   
        Art. 36 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, 
cujos custos operacionais para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, 
poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo renúncia 
de receita.7

 Art. 37 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício 
de natureza tributária ou financeira constante do orçamento da receita, somente 
entrará em vigor após adoção de medidas de compensação.8.

            Art. 38 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à câmara 
municipal no prazo estabelecido no inciso III, § 2º, do artigo 35 dos Atos das Dis-
posições Constitucionais Transitórias, que a apreciará e a devolverá para sanção 
até o dia 15 de dezembro de 2020.
        Parágrafo Primeiro - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto 
não cumprir o disposto no “caput” deste artigo
        Parágrafo Segundo - Se o projeto de lei orçamentária anual não for enca-
minhada à sanção até o início do exercício financeiro de 2021, fica o executivo 
municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a 
sanção da respectiva lei orçamentária anual. 
         Parágrafo Terceiro - Os eventuais saldos negativos apurados em decorrência 
do disposto no parágrafo anterior serão ajustados após a sanção da lei orçamen-
tária anual, mediante a abertura de créditos adicionais suplementares, através de 
decreto do executivo, usando como fontes de recursos o superávit financeiro do 
exercício de 2020, o excesso ou provável excesso de arrecadação, a anulação 
de saldos de dotações não comprometidas e a reserva de contingência, sem 
comprometer, neste caso, os recursos para atender os riscos fiscais previstos e 
a meta de resultado primário.

Art. 39 - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual 
atraso no pagamento de compromissos assumidos. 
Art. 40 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses 
do exercício, poderão ser reabertos no exercício subseqüente, por ato do chefe 
do poder executivo.

Art. 41 - O executivo municipal, no uso de sua competência administrativa, está 
autorizado a firmar convênios e termos de cooperação técnica com os governos 
federal e estadual ou seus organismos descentralizados, como assim também 
com entidades privadas, estatais ou autárquicas e quaisquer entidades públicas ou 
organizações particulares, visando desenvolvimento de programas institucionais 
e interesses comuns.
Parágrafo Primeiro – O executivo poderá participar com recursos financeiros, 
quando o objetivo do convênio e termos de cooperação técnica destinar-se a 
obras e serviços de sua competência ou necessidade, na situação em que houver 
previsão orçamentária para aporte da despesa.
Parágrafo Segundo - Em se tratando de despesas de outros entes da federação, o 
executivo somente participará com recursos financeiros Quando houver expressa 
autorização nesta lei e consequente previsão orçamentária.
Parágrafo Terceiro - Dos convênios e termos de cooperação técnica firmados 
será enviado cópia para conhecimento e exercício das funções fiscalizadoras do 
Poder Legislativo.

Art. 42 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando dis

6  Artigo 14, da LC 101/2000 (LRF)
7  Artigo 14, § 3º, da LC 101/2000 (LRF)
8  Artigo 14, § 2º, da LC 101/2000 (LRF)

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE 
PROCESSO LICITATÓRIO - O Prefeito Municipal 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 posteriores, a vista do parecer 
conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve: 
HOMOLOGAR E ADJUDICAR A PRESENTE LICITAÇÃO 
NESTES TERMOS: Processo Administrativo nº 74/2020; 
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº 12/2020; Data da 
homologação/Adjudicação: 05/08/2020; d) Objeto: “Repasse 
de verba no valor de R$ 73.461,66 (Setenta e três mil 
quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e seis 
centavos), com relevância para o auxílio na aquisição de 
gêneros alimentícios e produtos médicos hospitalares, 
aquisição e instalação de elevador, aquisição de 
brinquedos pedagógicos, aquisição de materiais 
pedagógicos, manutenção em geral na Escola: 
manutenção elétrica, veicular, combustível, materiais de 
limpeza, e gêneros alimentícios, sendo que tal repasse 
será realizado pelo Município de Wenceslau Braz/PR a 
Associação de Pai e Amigos dos Excepcionais/APAE de 
Wenceslau Braz/PR. Após, à Contabilidade para 
formalização, através da Nota de Empenho. Gabinete do 
Prefeito, em 05 de Agosto de 2020. PAULO LEONAR 
FERREIRA AMADOR - PREFEITO 
 

 

 

INEXIBIGILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2020 - 
Considerando o cumprimento dos requisitos previstos na Lei nº 
8.666/93 com base caput do artigo 25, bem como estipulado 
na Lei nº 13.204/2015, de 14 de Dezembro de 2015, com 
relação ao Repasse Federal e tendo em vista o conteúdo do 
presente processo, RATIFICO o Repasse de verba no valor 
de R$ 73.461,66 (Setenta e três mil quatrocentos e 
sessenta e um reais e sessenta e seis centavos), com 
relevância para o auxílio na aquisição de gêneros 
alimentícios e produtos médicos hospitalares, aquisição e 
instalação de elevador, aquisição de brinquedos 
pedagógicos, aquisição de materiais pedagógicos, 
manutenção em geral na Escola: manutenção elétrica, 
veicular, combustível, materiais de limpeza, e gêneros 
alimentícios, sendo que tal repasse será realizado pelo 
Município de Wenceslau Braz/PR a Associação de Pai e 
Amigos dos Excepcionais/APAE de Wenceslau Braz/PR. 
Wenceslau Braz-PR, 05 de Agosto de 2020. PAULO LEONAR 
FERREIRA AMADOR - PREFEITO 

 
ARAPOTI

WENCESLAU BRAZ

SALTO DO ITARARÉ

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 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Despacho do Presidente do FMS

De 05/08/2020.
Adjudicando e homologando o objeto da licitação 
realizada na modalidade Inexigibilidade, sob o n° 
03/2020, a empresa:
Empresa
Valor

BIOCENTER - LABORATÓRIO DE ANALISES 
CLINICAS S/S LTDA
R$ 575.959,91

Autorizando a despesa e a lavratura do respectivo 
empenho.

Objeto: Credenciamento de laboratórios para pres-
tação de serviços na realização de exames básicos 
e especiais visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO SUSPENSA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2020

O Pregoeiro Oficial junto a equipe de apoio, da 
Prefeitura Municipal de Salto do Itararé, Estado do 
Paraná, vem comunicar que o PREGÃO ELETRÔNI-
CO N° 030/2020. Tipo MENOR PREÇO, que trata da 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO UNICO, está 
SUSPENSO em virtude da necessidade de alterações 
no Termo de Referencia, do presente edital, assim 
que concluídas as devidas retificações, o edital será 
republicado.
Salto do Itararé, 05 de Agosto de 2020.

PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRONICO 031/2020

O pregoeiro junto à comissão de apoio, da Prefeitura 
Municipal de Salto do Itararé, Estado do Paraná, 
comunica que o Edital, publicado no Diário Oficial do 
Municipio, Editora Folha Extra, nesta Quinta-Feira, 
dia 30 de Julho de 2020, na Edição nº 2361, pag. 
31. Referente ao Julgamento da Proposta:

ONDE SE LÊ: 
PREGÃO ELETRONICO N° 031/2020. Tipo ME-
NOR PREÇO
LEIA-SE: 
PREGÃO ELETRONICO N° 031/2020. Tipo MAIOR 
DESCONTO

AVISO DE RETIFICAÇÃO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N° 031/2020

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Salto 
do Itararé, Estado do Paraná, o PREGÃO ELE-
TRONICO N° 031/2020. Tipo MAIOR DESCONTO, 
que trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
SERVIÇOS LABORATORIAIS ELETIVOS E DE 
URGENCIA, conforme especificado no anexo I do 
edital. O credenciamento dos representantes das 
empresas interessadas será no dia 19/08/2020, 
às 13h30min e a abertura da sessão pública, com 
recebimento dos envelopes com “propostas de 

preços”, “documentos de habilitação” e abertura dos 
envelopes de “proposta de preços”, dia 19/08/2020, 
às 13h30min. O edital em inteiro teor estará a dispo-
sição dos interessados para ser retirado, no portal 
da transparência http://www.saltodoitarare.pr.gov.br/
Portal, por e-mail sitararelicitacao@hotmail.com, ou 
pessoalmente, na Prefeitura Municipal, 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

Da Redação

Tomazina consegue licenças e R$ 
1 milhão para início das obras do 

Parque das Corredeiras

Nesta quarta-feira (05) 
o prefeito Flávio Zanrosso 
utilizou as redes sociais para 
comunicar que as obras do 
Parque das Corredeiras devem 
começar na próxima semana 
com investimentos que ultra-
passam a casa de R$ 1 milhão. 
Zanrosso explicou que a pre-
feitura conseguiu todas as 
licenças necessárias para 
que a obra seja iniciada e a 
expectativa é de que isso acon-
teça já a partir da próxima 
segunda-feira (10). O prefeito 
ainda explicou que o local irá 
receber um investimento de R$ 
1 milhão a fundo perdido via 
governo federal. Além deste 
valor, a prefeitura irá realizar 
uma contrapartida no valor de 
R$ 42 mil. 
“É uma notícia excepcional 

e que me traz muita alegria. 
Temos trabalhado muito para 
mudar a realidade da nossa 
população e buscar realmente 
fazer a diferença. Fomentar 
o turismo gerando emprego 
e renda para os moradores 
de Tomazina já deixou de ser 
um sonho pessoal e hoje é um 
compromisso que tenho com a 
cidade. Além disso, queremos 
proporcionar mais qualidade 
de vida, esporte e lazer a nossa 
população e porque não a de 
pessoas que residem em muni-
cípios vizinhos e possam visi-
tar nossos pontos turísticos”, 
comemorou Zanrosso. 
Flávio destacou que as obras e 
investimentos vão proporcio-
nar ao local decks, quadras de 
esportes, pistas de caminhadas 
entre outras opções de entre-

tenimento. O prefeito ainda 
aproveitou para agradecer 
aos parlamentares parceiros 
de sua gestão pela ajuda na 
busca pelos recursos. 
“Vamos trabalhar para inves-
tir este dinheiro da melhor for-
ma possível proporcionando 
um lugar agradável a todos os 
visitantes. Agradeço aos meus 
parceiros, deputado federal 
João Arruda por intermediar 
a busca do recurso junto ao 
governo federal e ao deputado 
Alexandre Curi e sua equipe 
pelo auxílio junto aos órgãos 
estaduais”, finalizou o prefeito. 
Segundo Flávio, a ordem de 
serviço será emitida ainda 
nesta quarta-feira para que 
as obras comecem na próxima 
semana. 



Cidades e

Prefeitura utiliza tecnologia 
para realizar reunião com pais e 

capacitação de professores
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Associação dos Jornais
DIÁRIOS DO INTERIOR do Paraná

[JAGUARIAÍVA]

Editais
SÓ COM SEGURANÇA

Líder do Governo e Presidente da Comissão de 
Educação da Assembleia Legislativa, o deputado 
Hussein Bakri (PSD) afirmou que a reabertura das 
escolas não vai ocorrer sem que todas as questões 
sanitárias estejam superadas. Bakri disse que o 
tema está sendo tratado com toda a responsa-
bilidade pelo governo estadual e explicou que o 
protocolo divulgado com medidas de segurança 
para a volta às aulas – que ainda não tem data 
definida – precisa ser discutido com antecedência.

RESPONSABILIDADE

“O governador Ratinho Junior e os secretários 
Beto Preto (Saúde) e Renato Feder (Educação) 
têm muita responsabilidade e estão ouvindo e 
respeitando todos os atores envolvidos, inclusive 
os deputados. Há um protocolo com uma série 
de regras sendo debatidas para a reabertura 
das escolas, porque é natural que isso seja feito 
antecipadamente. Mas não haverá volta às aulas 
enquanto não tivermos um aval dos profissionais 
da saúde”, afirmou Hussein Bakri.

MIGRAÇÃO

Bakri relatou ainda que o sindicato das escolas 
particulares estima que até metade dos alunos 
podem migrar da rede privada para a pública em 
virtude dos efeitos econômicos da pandemia. “E 
isso em um cenário com a necessidade de menos 
alunos em sala de aula e com alguns professores 
sem poder trabalhar por serem do grupo de risco. 
Portanto, estamos frente a um desafio que envolve 
todos nós e, por isso, carrega uma enorme res-
ponsabilidade para ser resolvido”.

LEITOS EXCLUSIVOS

Já passa de 11,1 mil o número de pacientes que já 
foram internados nos leitos exclusivos da covid-
19. O levantamento da Secretaria Estadual de 
Saúde mostra que 130 dias após a implantação 
deste atendimento exclusivo, o Estado já dispo-
nibilizou 2.742 leitos. Inicialmente o número era 
de 264 no total.

EXCLUSIVOS II

Atualmente em 54 hospitais, o Paraná tem 1.074 
leitos de UTI Adulto, 1.549 de enfermaria, 49 de 
UTI pediátrica e 70 de enfermaria pediátrica. O 
secretário Beto Preto (Saúde) explica que a oferta 
de leitos exclusivos faz parte do plano de fortale-
cimento da rede hospitalar. “No Paraná, o Estado 
optou pela ampliação da estrutura hospitalar já 
existente, fortalecendo a rede própria e também 
evitando a disseminação do vírus nas unidades de 
saúde, pois o paciente fica isolado. Essa estrutura 
é praticamente uma nova rede”, disse.
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Durante a pandemia, secretaria municipal de Educação 
tem buscado soluções para aproximar pais e alunos da 

escola mesmo com as aulas suspensas

A Secretaria Munici-
pal de Educação, Cultura e 
Esporte (Smece) realizou 
na última semana reuniões 
virtuais com os pais e res-
ponsáveis pelos alunos de 
suas unidades. O objetivo 
foi fortalecer as parcerias 
com as famílias, tirar dúvi-
das e passar orientações 
para continuidade do tra-
balho educativo remoto 
durante a pandemia.
Realizadas em diferentes 
horários para que os pais 
pudessem participar, nos 
dias 29 e 31, as reuniões 
foram feitas através de apli-
cativo de reuniões bastante 
utilizado no momento, o 
Google Meet. A cada edição 
até 250 pais puderam se 

conectar.
Desde o início da pan-
demia a Smece oferece 
aulas remotas adaptadas, 
num sistema que inclui 
a distribuição de ativida-
des semanais elaboradas 
pelos professores, através 
de apostilas, contatos via 
internet e presença da 
equipe docente nas escolas 
para elaboração das aulas, 
eventuais atendimentos 
aos pais e recebimento de 
atividades. Nas reuniões 
on-line da última semana o 
assessor pedagógico Lean-
dro Wendel Martins deu 
informações sobre o papel 
dos pais e responsáveis 
no apoio a este processo 
de ensino-aprendizagem 

durante a interrupção das 
aulas presenciais.
Ainda na palestra on-line, 
que fez parte do Projeto 
Família Ativa, entre outros 
aspectos, foi apontada a 
importância da devolução 
das atividades distribuídas 
pelos professores. Elas 
devem ser feitas pelas 
crianças e não pelos pais, 
uma vez que o professor 
fará as correções, dará 
a devolutiva e os devi-
dos encaminhamentos ao 
aluno, bem como sugeridas 
atividades a serem desen-
volvidas em casa e sobre 
a importância da rotina 
no desenvolvimento das 
crianças.

Simultâneo ao traba-
lho com os pais, atividades 
remotas para os alunos e 
planejamento técnico de 
ações, a Smece continua 
com a oferta de formações 
para sua equipe docente. Os 
encontros ocorrem online 
e entre os temas abordados 
estão Inclusão, Educação 
Infantil e Ludicidade, Aulas 
Remotas em Tempos de 
Pandemia, Sistematização 

de Aulas Remotas, Pensa-
mento Fonológico e Alfa-
betização - Teoria e Prática, 
Screen Cast (gravação de 
vídeos com captura de 
tela e câmera), Google 
Drive e Preenchimento de 
Planilhas, Google Forms, 
Metodologias Ativas, entre 
outras.
As formações são condu-
zidas assessores da área, 
integrantes da Editora 

Brasil Cultural, responsá-
vel pelo conteúdo das apos-
tilas usadas na rede muni-
cipal de ensino desde 2019.
Graças ao engajamento 
feito desde o início da 
pandemia pela equipe da 
Smece em parceria com 
pais, professores, os alunos 
não devem perder o ano 
letivo, que será validado 
com autorização dos órgãos 
competentes de educação.

Da Assessoria

[FORMAÇÕES PARA PROFESSORES]

Parágrafo Único – Será viabilizado, na Lei Orçamentária, recursos suficientes à 
Universalização de acesso à educação infantil, compatibilizando com as metas 
e prioridades do plano municipal de educação homologado pela Lei Municipal nº. 
474/2015, além dos objetivos programados nesta lei.

Art. 7º - Os estudos para definição do orçamento da receita para 2021 deverão 
observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autori-
zados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de 
cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios. 1
 
Art. 8º - Até trinta dias antes do encaminhamento da proposta orçamentária ao 
poder legislativo, o poder executivo municipal colocará à disposição da Câmara de 
Vereadores, os estudos e as estimativas de receitas para o exercício subseqüen-
te, inclusive da receita corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.2

 Art. 9º - Se a receita estimada para 2021, comprovadamente, não atender ao 
disposto no artigo 7º, o legislativo, quando da discussão da proposta orçamentária, 
poderá reestimá-la, ou solicitar do executivo municipal a sua alteração, se for o 
caso, e a conseqüente adequação ao orçamento da despesa.        

Art. 10 - Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita 
poderá afetar o cumprimento das metas de resultados primário e nominal, os 
poderes legislativo e executivo, de forma proporcional às suas dotações e ob-
servada a fonte de recursos, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos 
e movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotações:3
I Projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências 
voluntárias;
II Obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
III Dotação para combustíveis destinada a frota de veículos dos setores de 
transportes, obras, serviços públicos e agricultura; e 
IV Dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das 
diversas atividades.
 
Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arre-
cadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e 
movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado 
no balanço patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recursos.
        
             Art. 11 - O orçamento para 2021 destinará recursos para reserva de con-
tingência à razão de 1,08% (um virgula zero oito por cento) da receita corrente 
líquida prevista para o mesmo exercício. 4
Parágrafo Único - Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao 
atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais impre-
vistos, podendo seu saldo ser utilizado como fonte de recursos para abertura de 
créditos adicionais suplementares.5 

Art. 12 - Os investimentos com duração superior a doze meses só constarão da 
Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual.6 

Art. 13 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após 
a publicação da LOA, a programação financeira das receitas e despesas e o 
cronograma de execução mensal.7                  

Art. 14 - Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2021 com 
dotações vinculadas a fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, 
operações de crédito, alienação de bens e outros extraordinários, só serão execu-
tados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso 
no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. 8

Parágrafo Primeiro – O excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da 
Lei 4.320/1964 será apurado em cada fonte de recursos para fins de abertura 

1  Artigo 12 da LC 101/2000 (LRF)
2  Artigo 12, § 3º, da LC 101/2000 (LRF)
3  Artigo 9º da LC 101/2000 (LRF)
4  Artigo 5º, III, da LC 101/2000 (LRF)
5  Artigo 5º, III, “b”, da LC 101/2000 (LRF)
6  Artigo 5º, § 5º, da LC 101/2000 (LRF)
7  Artigo 8º, da LC 101/2000 (LRF)
8  Artigos 8º, § único e 50, I, da LC 101/2000 (LRF)

de créditos adicionais suplementares e especiais conforme exigência contida nos 
artigos 8º, § único e 50, I, da LC 101/2000.

Parágrafo Segundo - Na LOA os orçamentos da receita e da despesa identifica-
rão com codificação adequada cada uma das fontes de recursos, de forma que o 
controle da execução observe o disposto no caput deste artigo.9

Art. 15 – A renúncia de receita estimada para 2021, constante do Anexo de Metas 
Fiscais - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita desta Lei, não será 
considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita.10
 
Art. 16 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, 
beneficiará somente àquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, 
esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o interesse público, atingimento 
das metas administrativas, além do fortalecimento dos associativismo municipal 
e dependerá  de  autorização em lei específica.11
       
            Parágrafo Único - As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro 
Municipal deverão prestar contas dos recursos recebidos, no prazo e forma esta-
belecidos pelo Executivo Municipal.12

         Art. 17 - Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orça-
mentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que Trata o art. 16, 
I e II, da LC 101/2000, deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da 
licitação ou de sua dispensa/inexigibilidade.                    
          Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LC 101/2000, 
são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão 
ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, 
cujo montante no exercício financeiro de 2021, em cada evento, não exceda ao 
valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I do art. 24 da Lei 8.666/1993, 
devidamente atualizado.13

Art. 18 - Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendi-
dos os créditos suplementares e especiais, destinados ao poder legislativo, até o 
limite do inciso I, artigo 20-A, da Constituição Federal, serão entregues até o dia 
20 de cada mês, sob forma de duodécimos, em atenção ao que dispõe a própria 
Constituição em seu artigo 29-A, § 2º.

Art. 19 - O Poder Executivo poderá participar de consórcios com outros municípios, 
para desenvolvimento de ações de interesse comum. 
 
Art. 20 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão 
prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários salvo 
projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações 
de crédito.14

Art. 21 - Despesas de competência de outros entes da federação só serão as-
sumidas pelo município quando firmados por convênios, acordos ou ajustes e 
previstos na lei orçamentária.15 

Art. 22 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 
2021 a preços correntes. 

Art. 23 - A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada projeto, 
atividade ou operações especiais, a dotação Fixada para cada grupo de natureza 
de despesa/modalidade de aplicação, com apropriação dos gastos nos respecti-
vos elementos de que trata a Portaria STN nº. 163/2001 e Instrução Técnica nº. 
20/2003 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.        
Parágrafo Único - A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos 
de uma categoria de programação para outra, de um órgão para outro, poderá ser 
feita por decreto do prefeito no âmbito do Poder Executivo e por decreto legislativo 
do presidente da câmara no âmbito do Poder Legislativo na forma de créditos 
9  Artigos 8º, § único e 50, I, da LC 101/2000 (LRF)
10  Artigos 4º, § 2º, V e 14, I, da LC 101/2000 (LRF)
11  Artigos 4º, § 1º, “f ” e 26, da LC 101/2000 (LRF) 
12  Artigo 70, § único, da CF
13  Artigo 16, § 3º, da LC 101/2000 (LRF)
14  Artigo 45, da LC 101/2000 (LRF)
15  Artigo 62, da LC 101/2000 (LRF)
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Da Redação

e
[BR-369]

Colisão entre caminhão e 
caminhonete deixa um ferido 

em Cambará

Um acidente envol-
vendo uma caminhonete e 
um caminhão deixou uma 
pessoa ferida na manhã 
desta terça-feira (04) na 
BR-369 em Cambará. 
De acordo com as pri-
meiras informações, a 
colisão aconteceu pró-
ximo à entrada da Cas-
quel. Segundo relatos 
de testemunhas, o cami-
nhão seguia pela rodovia 
quando a caminhonete 

teria saído de uma estrada 
de terra para acessar a 
pista e o condutor não 
percebeu a presença do 
caminhão e, com isso, os 
dois veículos acabaram 
se chocando. O motorista 
do caminhão relatou que 
tentou desviar do utilitá-
rio, mas não conseguiu 
evitar a colisão. Com o 
impacto, os dois veículos 
saíram da pista e caíram 
em uma vala as margens 

da rodovia. 
Equipes de socorristas da 
concessionária de admi-
nistra o trecho foram acio-
nadas e estivem no local 
para prestar atendimento 
ao condutor da caminho-
nete que foi encaminhado 
ao hospital de Andirá 
com ferimentos leves. Já 
o condutor do caminhão 
não ficou ferido. 

[TRÂNSITO]

Acidente envolve dois 
veículos no “Trevo da 

Morte” na BR-153 em Ibaiti

Mais um acidente 
foi registrado no cha-
mado “Trevo da morte” 
na BR-153 em Ibaiti. Desta 
vez a colisão envolveu dois 
veículos na manhã esta 
quarta-feira (05).
De acordo com a equipe 
da Defesa Civil que foi 
acionada para prestar 
atendimento a ocorrência, 
a colisão envolveu um 
automóvel VW/Gol e uma 
pick-up Fiat/Strada. O Gol 
trafegava pela rodovia 
no sentido Ibaiti/Pico do 
Agudo quando o condu-
tor foi surpreendido pela 
caminhonete que cruzava 
a pista. Ele não conseguiu 
desviar e evitar a colisão. 
Apesar do susto, feliz-
mente os dois motoristas, 

ambos de 60 anos, não 
sofreram ferimentos. 
Além da Defesa Civil, as 
equipes do SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel e 
Urgência), Polícia Rodo-
viária Federal e Polícia 
Militar também estiveram 
no local prestando atendi-
mento a ocorrência. Um 
dos veículos precisou ser 
guinchado para ser reti-
rado da pista. 
O local ficou conhecido 
como “Trevo da morte” 
após registrar cerca de 
nove óbitos em acidentes 
graves. Radares foram ins-
talados para fazer com que 
os motoristas reduzam a 
velocidade no trecho, mas 
ainda assim alguns aciden-
tes ainda são registrados. 

Da Redação

Motociclista fica ferida e motorista foge sem prestar socorro

Uma mulher ficou 
ferida após a moto que ela 
conduzia ser atingida por 
um automóvel. A ocor-
rência foi registrada em 
Bandeirantes na última 
segunda-feira (03).
De acordo com informa-

ções da Polícia Militar, a 
vítima procurou a equipe 
na manhã desta terça-feira 
(04) para fazer a denúncia. 
Segundo seus relatos, ela 
estava transitando com 
sua motocicleta pela Ave-
nida Bandeirantes quando 

acabou sendo fechada 
por um automóvel e, com 
isso, acabou sofrendo uma 
queda. Já o motorista do 
veículo fugiu do local sem 
prestar socorro. Diante da 
situação, a mulher acabou 
sendo levada ao hospital 

com um ferimento grave 
na região do joelho, o que 
lhe impediu de procurar a 
polícia no dia anterior. 
Frente a situação a equipe 
da PM lavrou um boletim 
de ocorrência sobre o aci-
dente e orientou a vítima 

em relação as medidas 
cabíveis ao caso. Não foram 
divulgadas demais infor-
mações sobre o condutor 
do automóvel. 

Da Redação

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima procurou a equipe na manhã 
desta terça-feira (04) para fazer a denúncia
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     DECRETO Nº. 44 DE 05 DE AGOSTO DE 2020

  SUMULA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL, POR PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, ADEQUANDO 
A LEI MUNICIPAL Nº. 509/2017 – PPA, LEI MUNICIPAL Nº. 577/2019 - LDO E 
LEI MUNICIPAL Nº. 584/2019 – LOA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL - ESTADO DO PARANÁ, Senhor 
EclairRauen, usando de suas atribuições Legais e considerando a Lei Municipal 
nº. 609 de 04 de agosto de 2020;
     Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a criar 
nova dotação orçamentária e proceder a abertura de Crédito Adicional Especial no 
valor de R$ 469.937,80 (quatrocentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta 
e sete reais e oitenta centavos), na seguinte rubrica orçamentária, do orçamento 
vigente do Poder Executivo Municipal:
05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0010.1023 – Aquisição de Veículo – Convênio 440/2020
00451 - 4.4.52.00.00. – 0 – 0 – 780 -  Equipamentos e Material Permanente 
.....................R$ 66.500,00
Total.......................................................................................................................
..............R$ 66.500,00

15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, URBANISMO E OBRAS 
PÚBLICAS
003 – DIVISÃO DE OBRAS
27.451.0019.1024 – Construção de Barracão no Centro de Eventos – Convênio 
287/2020
005581 - 4.4.90.51.00.00 – 0 – 0 – 781 -  Obras e Instalações...........................................
R$ 380.000,00
Total.......................................................................................................................
............R$ 380.000,00

08 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E 
MEIO AMBIENTE
001 – GABINETE DO DIRETOR
20.606.0014.1025 – Aquisição de Insumos para Produção de Mudas Frutíferas  
– Convênio 255/2020
01291 - 3.3.90.30.00.00 – 0 – 0 – 782 -  Material de Consumo ...........................
.............R$ 23.437,80
Total.......................................................................................................................
............R$ 23.437,80

Total Geral ............................................................................................................
..........R$ 469.937,80

     Art. 2° Para cobertura do crédito que trata o 
artigo 1º serão utilizados recursos provenientes do provável excesso de arreca-
dação referente às fontes de recurso abaixo relacionadas no valor total de R$ 
R$ 469.937,80 (quatrocentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta e sete 
reais e oitenta centavos).
17.28.07.11.02.00.00.00.00-Transferência Convênio nº. 440/2020-SEDU-FR 
780............R$ 66.500,00
Total.......................................................................................................................
............. R$ 66.500,00
17.28.07.11.03.00.00.00.00-Transferência Convênio nº. 287/2020-SEDU-FR 
780...........R$ 380.000,00
Total.......................................................................................................................
........... R$ 380.000,00
17.28.07.11.04.00.00.00.00-Transferência Convênio nº. 255/2020-SEAB-FR 
782............R$ 23.437,80
Total.......................................................................................................................
............. R$ 23.437,80
Total Geral ............................................................................................................
............R$ 469.937,80
    Art. 3° Pela abertura do crédito suplementar 
previsto no artigo 1° com o recurso constante do artigo 2° da presente lei fica o 
Poder Executivo Municipal autorizado a adequar os anexos da Lei Municipal nº. 
509/2017 – PPA, Lei Municipal nº 577/2019 - LDO e Lei Municipal nº. 584/2019 
- LOA, nos limites da modalidade de aplicação e fonte de recursos.

    
     Art. 4° Pela abertura do crédito suplementar 
previsto no artigo 1° com os recursos constantes do artigo 2° da presente lei fica 
o Poder Executivo Municipal autorizado a acrescer o valor na respectiva ação da 
Lei Nº. 509/2017 – PPA, Lei nº. 577/2019 – LDO e Lei nº. 584/2019 - LOA.
  Art. 5º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
     Jundiaí do Sul, 05 de agosto de 2020.

     Eclair Rauen  
Prefeito 

     LEI Nº. 610/2020

SÚMULA: Dispõe, de conformidade com o Artigo 165, Inciso II, da Constituição 
Federal, sobre as DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS do Município de Jundiaí do 
Sul, Estado do Paraná, para elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício 
Financeiro de 2021, e dá outras providências.

    A CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL, ESTA-
DO DO PARANÁ, APROVOU E EU, ECLAIR RAUEN, PREFEITO MUNICIPAL, 
SANCIONO A SEGUINTE LEI:

      Art. 1º - Ficam estabelecidas nos termos desta Lei, as DIRETRIZES OR-
ÇAMENTÁRIAS GERAIS para a elaboração do Orçamento do Município relativo 
ao Exercício Financeiro de 2021 de conformidade com a Constituição Federal, 
Lei 4.320/64, LC 101/2000 e Lei Orgânica Municipal. 

Art. 2º - As Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021 compreendem:
I As metas fiscais; 
II As prioridades e metas da administração pública municipal;
III A estrutura e organização do orçamento;
IV As diretrizes para elaboração e a execução dos orçamentos do município 
e suas alterações; 
V As disposições sobre dívida pública municipal; 
VI As disposições relativas às despesas do município com pessoal e encar-
gos sociais; 
VII As disposições sobre alteração na legislação tributária municipal e 
VIII As disposições gerais.

  Art. 3º - As metas fiscais de que trata o art. 4º da LC 101/2000 e as priori-
dades e metas administrativas para 2021 são aquelas definidas e demonstradas 
nos Anexos I e II, desta lei, respectivamente.
              Parágrafo 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2021 
serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas 
no Anexo II desta Lei, não se constituindo, todavia, em limite à programação das 
despesas.

Parágrafo 2º - Na elaboração da proposta orçamentária o Poder Executivo poderá 
aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta lei e identificadas no 
Anexo II, compatibilizando a despesa orçada à receita estimada, preservando o 
equilíbrio das contas públicas. 

Art. 4º - O orçamento para o exercício financeiro de 2021 abrangerá os Poderes 
Legislativo e Executivo, entidades assistenciais, Associações conveniadas, con-
sórcios públicos e ou públicos/privados.

Art. 5º - A Lei Orçamentária para 2021 evidenciará as Receitas e Despesas, 
desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade 
ou operações especiais e, quanto a sua natureza, far-se-á, no mínimo, por ele-
mentos, tudo em conformidade com a legislação em vigor. 

Art. 6° - O orçamento para o exercício de 2021 obedecerá entre outros, ao prin-
cípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os 
Poderes Legislativo e Executivo e demais unidades referenciadas no artigo 4º.1

1  Artigos 1º, § 1º, 4º, I, “a” e 48 da LC 101/2000 (LRF) 

JUNDIAÍ DO SUL
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ARAPOTI

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 04 - CONCURSO 
PÚBLICO 001/2019

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICA-
DOS PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

A PREFEITA MUNICIPAL DE ARAPOTI, ESTADO DO 
PARANÁ, usando de suas atribuições legais, convoca 
o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso 
Público 001/2019 conforme ordem de classificação, 
para que compareça até o dia 19 de Agosto de 2020, 
das 8h30min às 11h00 e das 13h30min às 17h00, 
junto a Prefeitura Municipal de Arapoti, na Divisão de 
Recursos Humanos, sito a Rua Placídio Leite, 148, 
Centro Cívico, na cidade de Arapoti, para apresentar 
os documentos conforme item 13 do edital de abertura 
do referido concurso.

MÉDICO II PSF
Classificação Nome

02 Desistente
03 MILENA SANCHES OLIVEIRA

Paço Municipal Vereador Claudir Dias Novochadlo.
Gabinete da Prefeita, 05 de agosto de 2020.

-NERILDA APARECIDA PENNA-
Prefeita Municipal 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 234/2020
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 40/2020
PROCESSO Nº Processo 67/2020
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
OBJETO: Registro de preços para aquisição de vidros, visando atender as necessidades das Secretarias 
Municipais.
FORNECEDOR: MATHEUS ALVES COELHO / C.N.P.J. 32.604.161/0001-80
VALOR GLOBAL: 216.115,00 (Duzentos e Dezesseis Mil, Cento e Quinze Reais)
PREÇOS REGISTRADOS:
Código 
do pro-
duto

Descrição do produto Marca do produto Uni Qtd P r e ç o 
unitário Preço total

30832 ESPELHO COM CLIPS.  UNOGLASS MTS 90,00 143,50 12.915,00
19393 VIDRO CANELADO  

INCOLOR DE 3 5 MM  UNOGLASS M 230,00 95,00 21.850,00

19394 VIDRO LISO  INCOLOR 
DE 3 5 MM  UNOGLASS M 330,00 90,50 29.865,00

19395 VIDRO MARTELADO  
INCOLOR DE 3 5 MM  UNOGLASS M 160,00 124,50 19.920,00

19396 VIDRO MINI BOREAL 
INCOLOR DE 3 5 MM  UNOGLASS M 320,00 124,50 39.840,00

26587 VIDRO TEMPERADO 
10 MM  UNOGLASS M 130,00 304,00 39.520,00

26585 VIDRO TEMPERADO 
6 MM  UNOGLASS M 160,00 203,00 32.480,00

26586 VIDRO TEMPERADO 
8 MM  UNOGLASS M 75,00 263,00 19.725,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
08.002.12.361.0015.2084.3.3.90.30.00107/08.002.12.361.0015.2084.3.3.90.30.00000
13.001.18.452.0019.2065.3.3.90.30.00510/15.002.15.452.0042.2234.3.3.90.30.00000
10.001.10.302.0004.2028.3.3.90.30.00303/10.001.10.301.0004.2024.3.3.90.30.00303
10.001.10.301.0004.20233.3.90.30.00303/10.001.10.302.0004.2029.3.3.90.30.00494
10.001.10.302.0004.2026.3.3.90.30.00000/03.001.04.122.0001.2010.3.3.90.30.00000
11.001.08.243.0048.6005.3.3.90.30.00941/11.001.08.243.0049.2040.3.3.90.30.00000
11.001.08.244.0002.2213.3.3.90.30.00934/11.001.08.244.0048.2250.3.3.90.30.00941
11.001.08.244.0049.20423.3.90.30.00000.
DATA ASSINATURA: 05/08/2020. PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente ata terá vigência de 12 (doze) meses, 
a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Arapoti.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI – PR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 – CNPJ: 12.601.793/0001-
83
CNPJ: 09.277.712/0001-27

EXTRATO
TERMO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2020
PROCESSO Nº 67/2020

A Pregoeira comunica aos interessados na execução 
do objeto do Edital em epigrafe, que após a analise e 
verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar 
as seguintes proponentes:
Empresa
Valor R$

MATHEUS ALVES COELHO
216.115,00

Arapoti, 14 de Julho de 2020.
Luana Lordelos Fernandes
Pregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI – PR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 – CNPJ: 12.601.793/0001-
83

CNPJ: 09.277.712/0001-27

EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Eletrônico n° 40/2020
Contratantes: Prefeitura Municipal de Arapoti/Fundo 
Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência 
Social.

Objeto: Registro de preços para aquisição de vidros, 
visando atender as necessidades das Secretarias 
Municipais.
Contrato n° 234/2020
Contratada: MATHEUS ALVES COELHO.
Valor Global: R$ 216.115,00 (Duzentos e Dezesseis 
Mil Cento e Quinze Reais).
Dotação Orçamentária:
08.002.12.361.0015.2084.3.3.90.30.00107
08.002.12.361.0015.2084.3.3.90.30.00000
13.001.18.452.0019.2065.3.3.90.30.00510
15.002.15.452.0042.2234.3.3.90.30.00000
10.001.10.302.0004.2028.3.3.90.30.00303
10.001.10.301.0004.2024.3.3.90.30.00303
10.001.10.301.0004.20233.3.90.30.00303
10.001.10.302.0004.2029.3.3.90.30.00494
10.001.10.302.0004.2026.3.3.90.30.00000
03.001.04.122.0001.2010.3.3.90.30.00000
11.001.08.243.0048.6005.3.3.90.30.00941
11.001.08.243.0049.2040.3.3.90.30.00000
11.001.08.244.0002.2213.3.3.90.30.00934
11.001.08.244.0048.2250.3.3.90.30.00941
11.001.08.244.0049.20423.3.90.30.00000
Prazo Execução/Vigência: 12 (doze) meses.
Data da Assinatura: 05/08/2020.

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 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Despacho do Presidente do FMS

De 05/08/2020.
Adjudicando e homologando o objeto da licitação 
realizada na modalidade Inexigibilidade, sob o n° 
03/2020, a empresa:
Empresa
Valor

Laboratório Wollz & Souza LTDA
R$ 575.911,88

Autorizando a despesa e a lavratura do respectivo 
empenho.

Objeto: Credenciamento de laboratórios para pres-
tação de serviços na realização de exames básicos 
e especiais visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ARAPOTI
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 232/2020
Processo de Inexigibilidade: 3/2020
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada: LABORATORIO WOLLZ & SOUZA 

LTDA
Objeto: Credenciamento de laboratórios para pres-
tação de serviços na realização de exames básicos 
e especiais visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária: 
1000110301000420243390390000
Valor Contrato: R$ 575.911,88
Prazo Execução/Vigência: 12 meses
Data Assinatura: 05/08/2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ARAPOTI
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 233/2020
Processo de Inexigibilidade: 3/2020
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada: BIOCENTER - LABORATORIO DE 
ANALISES CLINICAS S/S LTDA
Objeto: Credenciamento de laboratórios para pres-
tação de serviços na realização de exames básicos 
e especiais visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária: 
1000110301000420243390390000
Valor Contrato: R$ 575.959,91
Prazo Execução/Vigência: 12 meses
Data Assinatura: 05/08/2020

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 223/2020
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 37/2020
PROCESSO Nº 70/2020
INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: Formação de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de insumos de raio-x visando 
atender as necessidades do Hospital Municipal 18 de Dezembro
FORNECEDOR: JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA, C.N.P.J. 85.081.446/0001-40
VALOR GLOBAL: 49.361,85 (Quarenta e Nove Mil, Trezentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta e Cinco 
Centavos)
PREÇOS REGISTRADOS:
Código Descrição Marca Uni Qtd Vlr Uni Vlr Total
28313 FILME PARA RAIOS-X, 30X40 CM com,base verde, 

de alta definição de imagem, possui ótimo contraste, 
alta sensibilidade, excelentes tons de cinza, para 
uso geral médico-hospitalar.Embalagem em caixas 
apropriadas, de acordo com a praxe do fabricante 
, de forma a garantir a integridade do produto até 
o momento de sua utilização, Caixa contendo 100 
películas

FUJI FILM CX 30,00 343,00 10.290,00

28314 FILME PARA RAIOS-X, 18X24 CM com base verde, 
de alta definição de imagem, possuir ótimo contraste, 
alta sensibilidade, excelentes tons de cinza, para 
uso geral médico-hospitalar. Embalagem em caixas 
apropriadas, de acordo com a praxe do fabricante, 
de forma a garantir a integridade do produto até o 
momento de sua utilização. Caixa contendo 100 
películas

FUJI FILM CX 30,00 122,00 3.660,00

28315 FILME PARA RAIOS-X, 24X30 CM com base verde, 
de alta definição de imagem, possuir ótimo contraste, 
alta sensibilidade, excelentes tons de cinza, para 
uso geral médico-hospitalar. Embalagem em caixas 
apropriadas, de acordo com a praxe do fabricante, 
de forma a garantir a integridade do produto até o 
momento de sua utilização. Caixa contendo 100 
películas

FUJI FILM CX 30,00 205,00 6.150,00

28316 FILME PARA RAIOS-X, 35X35 CM com base verde, 
de alta definição de imagem, possuir ótimo contraste, 
alta sensibilidade, excelentes tons de cinza, para 
uso geral médico-hospitalar. Embalagem em caixas 
apropriadas, de acordo com a praxe do fabricante, 
de forma a garantir a integridade do produto até o 
momento de sua utilização. Caixa contendo 100 
películas

FUJI FILM CX 30,00 358,00 10.740,00

28317 FILME PARA RAIOS-X, 35X43 CM com base verde, 
de alta definição de imagem, possuir ótimo contraste, 
alta sensibilidade, excelentes tons de cinza, para 
uso geral médico-hospitalar. Embalagem em caixas 
apropriadas, de acordo com a praxe do fabricante, 
de forma a garantir a integridade do produto até o 
momento de sua utilização. Caixa contendo 100 
películas

FUJI FILM CX 30,00 435,00 13.050,00

28318 FIXADOR DE FILMES DE RAIOS-X, AUTOMÁTI-
CO líquido, concentrado para preparo de 38 litros, 
composto de 01 parte A com 9,50 litros de 01 parte 
B com 0,950 litros endurecedor.

DPC GLA15,00 108,79 1.631,85

28319 REVELADOR DE FILMES DE RAIOS-X, AUTO-
MÁTICO, LÍQUIDO concentrado para preparo de 
38 litros, composto de 01 parte A com 9,50 litros 
de 01 parte B com 0,950 litros.

DPC GLA15,00 256,00 3.840,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.001.10.302.0004.2026. 3.3.90.30.00.00.00000
DATA ASSINATURA: 03/08/2020.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente ata terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu 
extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Arapoti.

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 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Despacho do Presidente do FMS
De 05/08/2020.
Adjudicando e homologando o objeto da licitação 
realizada na modalidade Inexigibilidade, sob o n° 
03/2020, a empresa:
Empresa
Valor
BIOCENTER - LABORATÓRIO DE ANALISES CLI-
NICAS S/S LTDA
R$ 575.959,91
Autorizando a despesa e a lavratura do respectivo 
empenho.
Objeto: Credenciamento de laboratórios para pres-
tação de serviços na realização de exames básicos 
e especiais visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI – PR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 –  CNPJ: 
12.601.793/0001-83
CNPJ: 09.277.712/0001-27
EXTRATO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Despacho da Prefeita Municipal, do Secretário Mun. 
De Saúde e da Secretária Mun. De Assistência Social;
De 05/08/2020.
Homologando e Adjudicando o procedimento licitató-
rio realizado na modalidade de Pregão Eletrônico n° 
40/2020, a empresa:
Empresa
Valor (R$)
MATHEUS ALVES COELHO
216.115,00
Objeto: Registro de preços para aquisição de vidros, 
visando atender as necessidades das Secretarias 
Municipais.
NERILDA APARECIDA PENNA
Prefeita Municipal
FABIANA KLUPPEL LISBOA
Presidente do FMAS 
MARCIO DE CARVALHO MARTINS
Presidente do FMS
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ARAPOTI

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 04 - CONCURSO 
PÚBLICO 001/2019

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICA-
DOS PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

A PREFEITA MUNICIPAL DE ARAPOTI, ESTADO DO 
PARANÁ, usando de suas atribuições legais, convoca 
o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso 
Público 001/2019 conforme ordem de classificação, 
para que compareça até o dia 19 de Agosto de 2020, 
das 8h30min às 11h00 e das 13h30min às 17h00, 
junto a Prefeitura Municipal de Arapoti, na Divisão de 
Recursos Humanos, sito a Rua Placídio Leite, 148, 
Centro Cívico, na cidade de Arapoti, para apresentar 
os documentos conforme item 13 do edital de abertura 
do referido concurso.

MÉDICO II PSF
Classificação Nome

02 Desistente
03 MILENA SANCHES OLIVEIRA

Paço Municipal Vereador Claudir Dias Novochadlo.
Gabinete da Prefeita, 05 de agosto de 2020.

-NERILDA APARECIDA PENNA-
Prefeita Municipal 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 234/2020
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 40/2020
PROCESSO Nº Processo 67/2020
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
OBJETO: Registro de preços para aquisição de vidros, visando atender as necessidades das Secretarias 
Municipais.
FORNECEDOR: MATHEUS ALVES COELHO / C.N.P.J. 32.604.161/0001-80
VALOR GLOBAL: 216.115,00 (Duzentos e Dezesseis Mil, Cento e Quinze Reais)
PREÇOS REGISTRADOS:
Código 
do pro-
duto

Descrição do produto Marca do produto Uni Qtd P r e ç o 
unitário Preço total

30832 ESPELHO COM CLIPS.  UNOGLASS MTS 90,00 143,50 12.915,00
19393 VIDRO CANELADO  

INCOLOR DE 3 5 MM  UNOGLASS M 230,00 95,00 21.850,00

19394 VIDRO LISO  INCOLOR 
DE 3 5 MM  UNOGLASS M 330,00 90,50 29.865,00

19395 VIDRO MARTELADO  
INCOLOR DE 3 5 MM  UNOGLASS M 160,00 124,50 19.920,00

19396 VIDRO MINI BOREAL 
INCOLOR DE 3 5 MM  UNOGLASS M 320,00 124,50 39.840,00

26587 VIDRO TEMPERADO 
10 MM  UNOGLASS M 130,00 304,00 39.520,00

26585 VIDRO TEMPERADO 
6 MM  UNOGLASS M 160,00 203,00 32.480,00

26586 VIDRO TEMPERADO 
8 MM  UNOGLASS M 75,00 263,00 19.725,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
08.002.12.361.0015.2084.3.3.90.30.00107/08.002.12.361.0015.2084.3.3.90.30.00000
13.001.18.452.0019.2065.3.3.90.30.00510/15.002.15.452.0042.2234.3.3.90.30.00000
10.001.10.302.0004.2028.3.3.90.30.00303/10.001.10.301.0004.2024.3.3.90.30.00303
10.001.10.301.0004.20233.3.90.30.00303/10.001.10.302.0004.2029.3.3.90.30.00494
10.001.10.302.0004.2026.3.3.90.30.00000/03.001.04.122.0001.2010.3.3.90.30.00000
11.001.08.243.0048.6005.3.3.90.30.00941/11.001.08.243.0049.2040.3.3.90.30.00000
11.001.08.244.0002.2213.3.3.90.30.00934/11.001.08.244.0048.2250.3.3.90.30.00941
11.001.08.244.0049.20423.3.90.30.00000.
DATA ASSINATURA: 05/08/2020. PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente ata terá vigência de 12 (doze) meses, 
a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Arapoti.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI – PR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 – CNPJ: 12.601.793/0001-
83
CNPJ: 09.277.712/0001-27

EXTRATO
TERMO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2020
PROCESSO Nº 67/2020

A Pregoeira comunica aos interessados na execução 
do objeto do Edital em epigrafe, que após a analise e 
verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar 
as seguintes proponentes:
Empresa
Valor R$

MATHEUS ALVES COELHO
216.115,00

Arapoti, 14 de Julho de 2020.
Luana Lordelos Fernandes
Pregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI – PR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 – CNPJ: 12.601.793/0001-
83

CNPJ: 09.277.712/0001-27

EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Eletrônico n° 40/2020
Contratantes: Prefeitura Municipal de Arapoti/Fundo 
Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência 
Social.

Objeto: Registro de preços para aquisição de vidros, 
visando atender as necessidades das Secretarias 
Municipais.
Contrato n° 234/2020
Contratada: MATHEUS ALVES COELHO.
Valor Global: R$ 216.115,00 (Duzentos e Dezesseis 
Mil Cento e Quinze Reais).
Dotação Orçamentária:
08.002.12.361.0015.2084.3.3.90.30.00107
08.002.12.361.0015.2084.3.3.90.30.00000
13.001.18.452.0019.2065.3.3.90.30.00510
15.002.15.452.0042.2234.3.3.90.30.00000
10.001.10.302.0004.2028.3.3.90.30.00303
10.001.10.301.0004.2024.3.3.90.30.00303
10.001.10.301.0004.20233.3.90.30.00303
10.001.10.302.0004.2029.3.3.90.30.00494
10.001.10.302.0004.2026.3.3.90.30.00000
03.001.04.122.0001.2010.3.3.90.30.00000
11.001.08.243.0048.6005.3.3.90.30.00941
11.001.08.243.0049.2040.3.3.90.30.00000
11.001.08.244.0002.2213.3.3.90.30.00934
11.001.08.244.0048.2250.3.3.90.30.00941
11.001.08.244.0049.20423.3.90.30.00000
Prazo Execução/Vigência: 12 (doze) meses.
Data da Assinatura: 05/08/2020.

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 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Despacho do Presidente do FMS

De 05/08/2020.
Adjudicando e homologando o objeto da licitação 
realizada na modalidade Inexigibilidade, sob o n° 
03/2020, a empresa:
Empresa
Valor

Laboratório Wollz & Souza LTDA
R$ 575.911,88

Autorizando a despesa e a lavratura do respectivo 
empenho.

Objeto: Credenciamento de laboratórios para pres-
tação de serviços na realização de exames básicos 
e especiais visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ARAPOTI
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 232/2020
Processo de Inexigibilidade: 3/2020
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada: LABORATORIO WOLLZ & SOUZA 

LTDA
Objeto: Credenciamento de laboratórios para pres-
tação de serviços na realização de exames básicos 
e especiais visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária: 
1000110301000420243390390000
Valor Contrato: R$ 575.911,88
Prazo Execução/Vigência: 12 meses
Data Assinatura: 05/08/2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ARAPOTI
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 233/2020
Processo de Inexigibilidade: 3/2020
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada: BIOCENTER - LABORATORIO DE 
ANALISES CLINICAS S/S LTDA
Objeto: Credenciamento de laboratórios para pres-
tação de serviços na realização de exames básicos 
e especiais visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária: 
1000110301000420243390390000
Valor Contrato: R$ 575.959,91
Prazo Execução/Vigência: 12 meses
Data Assinatura: 05/08/2020

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 223/2020
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 37/2020
PROCESSO Nº 70/2020
INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: Formação de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de insumos de raio-x visando 
atender as necessidades do Hospital Municipal 18 de Dezembro
FORNECEDOR: JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA, C.N.P.J. 85.081.446/0001-40
VALOR GLOBAL: 49.361,85 (Quarenta e Nove Mil, Trezentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta e Cinco 
Centavos)
PREÇOS REGISTRADOS:
Código Descrição Marca Uni Qtd Vlr Uni Vlr Total
28313 FILME PARA RAIOS-X, 30X40 CM com,base verde, 

de alta definição de imagem, possui ótimo contraste, 
alta sensibilidade, excelentes tons de cinza, para 
uso geral médico-hospitalar.Embalagem em caixas 
apropriadas, de acordo com a praxe do fabricante 
, de forma a garantir a integridade do produto até 
o momento de sua utilização, Caixa contendo 100 
películas

FUJI FILM CX 30,00 343,00 10.290,00

28314 FILME PARA RAIOS-X, 18X24 CM com base verde, 
de alta definição de imagem, possuir ótimo contraste, 
alta sensibilidade, excelentes tons de cinza, para 
uso geral médico-hospitalar. Embalagem em caixas 
apropriadas, de acordo com a praxe do fabricante, 
de forma a garantir a integridade do produto até o 
momento de sua utilização. Caixa contendo 100 
películas

FUJI FILM CX 30,00 122,00 3.660,00

28315 FILME PARA RAIOS-X, 24X30 CM com base verde, 
de alta definição de imagem, possuir ótimo contraste, 
alta sensibilidade, excelentes tons de cinza, para 
uso geral médico-hospitalar. Embalagem em caixas 
apropriadas, de acordo com a praxe do fabricante, 
de forma a garantir a integridade do produto até o 
momento de sua utilização. Caixa contendo 100 
películas

FUJI FILM CX 30,00 205,00 6.150,00

28316 FILME PARA RAIOS-X, 35X35 CM com base verde, 
de alta definição de imagem, possuir ótimo contraste, 
alta sensibilidade, excelentes tons de cinza, para 
uso geral médico-hospitalar. Embalagem em caixas 
apropriadas, de acordo com a praxe do fabricante, 
de forma a garantir a integridade do produto até o 
momento de sua utilização. Caixa contendo 100 
películas

FUJI FILM CX 30,00 358,00 10.740,00

28317 FILME PARA RAIOS-X, 35X43 CM com base verde, 
de alta definição de imagem, possuir ótimo contraste, 
alta sensibilidade, excelentes tons de cinza, para 
uso geral médico-hospitalar. Embalagem em caixas 
apropriadas, de acordo com a praxe do fabricante, 
de forma a garantir a integridade do produto até o 
momento de sua utilização. Caixa contendo 100 
películas

FUJI FILM CX 30,00 435,00 13.050,00

28318 FIXADOR DE FILMES DE RAIOS-X, AUTOMÁTI-
CO líquido, concentrado para preparo de 38 litros, 
composto de 01 parte A com 9,50 litros de 01 parte 
B com 0,950 litros endurecedor.

DPC GLA15,00 108,79 1.631,85

28319 REVELADOR DE FILMES DE RAIOS-X, AUTO-
MÁTICO, LÍQUIDO concentrado para preparo de 
38 litros, composto de 01 parte A com 9,50 litros 
de 01 parte B com 0,950 litros.

DPC GLA15,00 256,00 3.840,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.001.10.302.0004.2026. 3.3.90.30.00.00.00000
DATA ASSINATURA: 03/08/2020.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente ata terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu 
extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Arapoti.

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 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Despacho do Presidente do FMS
De 05/08/2020.
Adjudicando e homologando o objeto da licitação 
realizada na modalidade Inexigibilidade, sob o n° 
03/2020, a empresa:
Empresa
Valor
BIOCENTER - LABORATÓRIO DE ANALISES CLI-
NICAS S/S LTDA
R$ 575.959,91
Autorizando a despesa e a lavratura do respectivo 
empenho.
Objeto: Credenciamento de laboratórios para pres-
tação de serviços na realização de exames básicos 
e especiais visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI – PR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 –  CNPJ: 
12.601.793/0001-83
CNPJ: 09.277.712/0001-27
EXTRATO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Despacho da Prefeita Municipal, do Secretário Mun. 
De Saúde e da Secretária Mun. De Assistência Social;
De 05/08/2020.
Homologando e Adjudicando o procedimento licitató-
rio realizado na modalidade de Pregão Eletrônico n° 
40/2020, a empresa:
Empresa
Valor (R$)
MATHEUS ALVES COELHO
216.115,00
Objeto: Registro de preços para aquisição de vidros, 
visando atender as necessidades das Secretarias 
Municipais.
NERILDA APARECIDA PENNA
Prefeita Municipal
FABIANA KLUPPEL LISBOA
Presidente do FMAS 
MARCIO DE CARVALHO MARTINS
Presidente do FMS



Radar FOLHA EXTRA quinta-feira, 06 de agosto de 2020 - Edição 2365

5

Da Redação

e
[BR-369]

Colisão entre caminhão e 
caminhonete deixa um ferido 

em Cambará

Um acidente envol-
vendo uma caminhonete e 
um caminhão deixou uma 
pessoa ferida na manhã 
desta terça-feira (04) na 
BR-369 em Cambará. 
De acordo com as pri-
meiras informações, a 
colisão aconteceu pró-
ximo à entrada da Cas-
quel. Segundo relatos 
de testemunhas, o cami-
nhão seguia pela rodovia 
quando a caminhonete 

teria saído de uma estrada 
de terra para acessar a 
pista e o condutor não 
percebeu a presença do 
caminhão e, com isso, os 
dois veículos acabaram 
se chocando. O motorista 
do caminhão relatou que 
tentou desviar do utilitá-
rio, mas não conseguiu 
evitar a colisão. Com o 
impacto, os dois veículos 
saíram da pista e caíram 
em uma vala as margens 

da rodovia. 
Equipes de socorristas da 
concessionária de admi-
nistra o trecho foram acio-
nadas e estivem no local 
para prestar atendimento 
ao condutor da caminho-
nete que foi encaminhado 
ao hospital de Andirá 
com ferimentos leves. Já 
o condutor do caminhão 
não ficou ferido. 

[TRÂNSITO]

Acidente envolve dois 
veículos no “Trevo da 

Morte” na BR-153 em Ibaiti

Mais um acidente 
foi registrado no cha-
mado “Trevo da morte” 
na BR-153 em Ibaiti. Desta 
vez a colisão envolveu dois 
veículos na manhã esta 
quarta-feira (05).
De acordo com a equipe 
da Defesa Civil que foi 
acionada para prestar 
atendimento a ocorrência, 
a colisão envolveu um 
automóvel VW/Gol e uma 
pick-up Fiat/Strada. O Gol 
trafegava pela rodovia 
no sentido Ibaiti/Pico do 
Agudo quando o condu-
tor foi surpreendido pela 
caminhonete que cruzava 
a pista. Ele não conseguiu 
desviar e evitar a colisão. 
Apesar do susto, feliz-
mente os dois motoristas, 

ambos de 60 anos, não 
sofreram ferimentos. 
Além da Defesa Civil, as 
equipes do SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel e 
Urgência), Polícia Rodo-
viária Federal e Polícia 
Militar também estiveram 
no local prestando atendi-
mento a ocorrência. Um 
dos veículos precisou ser 
guinchado para ser reti-
rado da pista. 
O local ficou conhecido 
como “Trevo da morte” 
após registrar cerca de 
nove óbitos em acidentes 
graves. Radares foram ins-
talados para fazer com que 
os motoristas reduzam a 
velocidade no trecho, mas 
ainda assim alguns aciden-
tes ainda são registrados. 

Da Redação

Motociclista fica ferida e motorista foge sem prestar socorro

Uma mulher ficou 
ferida após a moto que ela 
conduzia ser atingida por 
um automóvel. A ocor-
rência foi registrada em 
Bandeirantes na última 
segunda-feira (03).
De acordo com informa-

ções da Polícia Militar, a 
vítima procurou a equipe 
na manhã desta terça-feira 
(04) para fazer a denúncia. 
Segundo seus relatos, ela 
estava transitando com 
sua motocicleta pela Ave-
nida Bandeirantes quando 

acabou sendo fechada 
por um automóvel e, com 
isso, acabou sofrendo uma 
queda. Já o motorista do 
veículo fugiu do local sem 
prestar socorro. Diante da 
situação, a mulher acabou 
sendo levada ao hospital 

com um ferimento grave 
na região do joelho, o que 
lhe impediu de procurar a 
polícia no dia anterior. 
Frente a situação a equipe 
da PM lavrou um boletim 
de ocorrência sobre o aci-
dente e orientou a vítima 

em relação as medidas 
cabíveis ao caso. Não foram 
divulgadas demais infor-
mações sobre o condutor 
do automóvel. 

Da Redação

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima procurou a equipe na manhã 
desta terça-feira (04) para fazer a denúncia
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     DECRETO Nº. 44 DE 05 DE AGOSTO DE 2020

  SUMULA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL, POR PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, ADEQUANDO 
A LEI MUNICIPAL Nº. 509/2017 – PPA, LEI MUNICIPAL Nº. 577/2019 - LDO E 
LEI MUNICIPAL Nº. 584/2019 – LOA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL - ESTADO DO PARANÁ, Senhor 
EclairRauen, usando de suas atribuições Legais e considerando a Lei Municipal 
nº. 609 de 04 de agosto de 2020;
     Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a criar 
nova dotação orçamentária e proceder a abertura de Crédito Adicional Especial no 
valor de R$ 469.937,80 (quatrocentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta 
e sete reais e oitenta centavos), na seguinte rubrica orçamentária, do orçamento 
vigente do Poder Executivo Municipal:
05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0010.1023 – Aquisição de Veículo – Convênio 440/2020
00451 - 4.4.52.00.00. – 0 – 0 – 780 -  Equipamentos e Material Permanente 
.....................R$ 66.500,00
Total.......................................................................................................................
..............R$ 66.500,00

15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, URBANISMO E OBRAS 
PÚBLICAS
003 – DIVISÃO DE OBRAS
27.451.0019.1024 – Construção de Barracão no Centro de Eventos – Convênio 
287/2020
005581 - 4.4.90.51.00.00 – 0 – 0 – 781 -  Obras e Instalações...........................................
R$ 380.000,00
Total.......................................................................................................................
............R$ 380.000,00

08 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E 
MEIO AMBIENTE
001 – GABINETE DO DIRETOR
20.606.0014.1025 – Aquisição de Insumos para Produção de Mudas Frutíferas  
– Convênio 255/2020
01291 - 3.3.90.30.00.00 – 0 – 0 – 782 -  Material de Consumo ...........................
.............R$ 23.437,80
Total.......................................................................................................................
............R$ 23.437,80

Total Geral ............................................................................................................
..........R$ 469.937,80

     Art. 2° Para cobertura do crédito que trata o 
artigo 1º serão utilizados recursos provenientes do provável excesso de arreca-
dação referente às fontes de recurso abaixo relacionadas no valor total de R$ 
R$ 469.937,80 (quatrocentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta e sete 
reais e oitenta centavos).
17.28.07.11.02.00.00.00.00-Transferência Convênio nº. 440/2020-SEDU-FR 
780............R$ 66.500,00
Total.......................................................................................................................
............. R$ 66.500,00
17.28.07.11.03.00.00.00.00-Transferência Convênio nº. 287/2020-SEDU-FR 
780...........R$ 380.000,00
Total.......................................................................................................................
........... R$ 380.000,00
17.28.07.11.04.00.00.00.00-Transferência Convênio nº. 255/2020-SEAB-FR 
782............R$ 23.437,80
Total.......................................................................................................................
............. R$ 23.437,80
Total Geral ............................................................................................................
............R$ 469.937,80
    Art. 3° Pela abertura do crédito suplementar 
previsto no artigo 1° com o recurso constante do artigo 2° da presente lei fica o 
Poder Executivo Municipal autorizado a adequar os anexos da Lei Municipal nº. 
509/2017 – PPA, Lei Municipal nº 577/2019 - LDO e Lei Municipal nº. 584/2019 
- LOA, nos limites da modalidade de aplicação e fonte de recursos.

    
     Art. 4° Pela abertura do crédito suplementar 
previsto no artigo 1° com os recursos constantes do artigo 2° da presente lei fica 
o Poder Executivo Municipal autorizado a acrescer o valor na respectiva ação da 
Lei Nº. 509/2017 – PPA, Lei nº. 577/2019 – LDO e Lei nº. 584/2019 - LOA.
  Art. 5º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
     Jundiaí do Sul, 05 de agosto de 2020.

     Eclair Rauen  
Prefeito 

     LEI Nº. 610/2020

SÚMULA: Dispõe, de conformidade com o Artigo 165, Inciso II, da Constituição 
Federal, sobre as DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS do Município de Jundiaí do 
Sul, Estado do Paraná, para elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício 
Financeiro de 2021, e dá outras providências.

    A CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL, ESTA-
DO DO PARANÁ, APROVOU E EU, ECLAIR RAUEN, PREFEITO MUNICIPAL, 
SANCIONO A SEGUINTE LEI:

      Art. 1º - Ficam estabelecidas nos termos desta Lei, as DIRETRIZES OR-
ÇAMENTÁRIAS GERAIS para a elaboração do Orçamento do Município relativo 
ao Exercício Financeiro de 2021 de conformidade com a Constituição Federal, 
Lei 4.320/64, LC 101/2000 e Lei Orgânica Municipal. 

Art. 2º - As Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021 compreendem:
I As metas fiscais; 
II As prioridades e metas da administração pública municipal;
III A estrutura e organização do orçamento;
IV As diretrizes para elaboração e a execução dos orçamentos do município 
e suas alterações; 
V As disposições sobre dívida pública municipal; 
VI As disposições relativas às despesas do município com pessoal e encar-
gos sociais; 
VII As disposições sobre alteração na legislação tributária municipal e 
VIII As disposições gerais.

  Art. 3º - As metas fiscais de que trata o art. 4º da LC 101/2000 e as priori-
dades e metas administrativas para 2021 são aquelas definidas e demonstradas 
nos Anexos I e II, desta lei, respectivamente.
              Parágrafo 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2021 
serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas 
no Anexo II desta Lei, não se constituindo, todavia, em limite à programação das 
despesas.

Parágrafo 2º - Na elaboração da proposta orçamentária o Poder Executivo poderá 
aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta lei e identificadas no 
Anexo II, compatibilizando a despesa orçada à receita estimada, preservando o 
equilíbrio das contas públicas. 

Art. 4º - O orçamento para o exercício financeiro de 2021 abrangerá os Poderes 
Legislativo e Executivo, entidades assistenciais, Associações conveniadas, con-
sórcios públicos e ou públicos/privados.

Art. 5º - A Lei Orçamentária para 2021 evidenciará as Receitas e Despesas, 
desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade 
ou operações especiais e, quanto a sua natureza, far-se-á, no mínimo, por ele-
mentos, tudo em conformidade com a legislação em vigor. 

Art. 6° - O orçamento para o exercício de 2021 obedecerá entre outros, ao prin-
cípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os 
Poderes Legislativo e Executivo e demais unidades referenciadas no artigo 4º.1

1  Artigos 1º, § 1º, 4º, I, “a” e 48 da LC 101/2000 (LRF) 

JUNDIAÍ DO SUL
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Da Redação

e
[BR-369]

Colisão entre caminhão e 
caminhonete deixa um ferido 

em Cambará

Um acidente envol-
vendo uma caminhonete e 
um caminhão deixou uma 
pessoa ferida na manhã 
desta terça-feira (04) na 
BR-369 em Cambará. 
De acordo com as pri-
meiras informações, a 
colisão aconteceu pró-
ximo à entrada da Cas-
quel. Segundo relatos 
de testemunhas, o cami-
nhão seguia pela rodovia 
quando a caminhonete 

teria saído de uma estrada 
de terra para acessar a 
pista e o condutor não 
percebeu a presença do 
caminhão e, com isso, os 
dois veículos acabaram 
se chocando. O motorista 
do caminhão relatou que 
tentou desviar do utilitá-
rio, mas não conseguiu 
evitar a colisão. Com o 
impacto, os dois veículos 
saíram da pista e caíram 
em uma vala as margens 

da rodovia. 
Equipes de socorristas da 
concessionária de admi-
nistra o trecho foram acio-
nadas e estivem no local 
para prestar atendimento 
ao condutor da caminho-
nete que foi encaminhado 
ao hospital de Andirá 
com ferimentos leves. Já 
o condutor do caminhão 
não ficou ferido. 

[TRÂNSITO]

Acidente envolve dois 
veículos no “Trevo da 

Morte” na BR-153 em Ibaiti

Mais um acidente 
foi registrado no cha-
mado “Trevo da morte” 
na BR-153 em Ibaiti. Desta 
vez a colisão envolveu dois 
veículos na manhã esta 
quarta-feira (05).
De acordo com a equipe 
da Defesa Civil que foi 
acionada para prestar 
atendimento a ocorrência, 
a colisão envolveu um 
automóvel VW/Gol e uma 
pick-up Fiat/Strada. O Gol 
trafegava pela rodovia 
no sentido Ibaiti/Pico do 
Agudo quando o condu-
tor foi surpreendido pela 
caminhonete que cruzava 
a pista. Ele não conseguiu 
desviar e evitar a colisão. 
Apesar do susto, feliz-
mente os dois motoristas, 

ambos de 60 anos, não 
sofreram ferimentos. 
Além da Defesa Civil, as 
equipes do SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel e 
Urgência), Polícia Rodo-
viária Federal e Polícia 
Militar também estiveram 
no local prestando atendi-
mento a ocorrência. Um 
dos veículos precisou ser 
guinchado para ser reti-
rado da pista. 
O local ficou conhecido 
como “Trevo da morte” 
após registrar cerca de 
nove óbitos em acidentes 
graves. Radares foram ins-
talados para fazer com que 
os motoristas reduzam a 
velocidade no trecho, mas 
ainda assim alguns aciden-
tes ainda são registrados. 

Da Redação

Motociclista fica ferida e motorista foge sem prestar socorro

Uma mulher ficou 
ferida após a moto que ela 
conduzia ser atingida por 
um automóvel. A ocor-
rência foi registrada em 
Bandeirantes na última 
segunda-feira (03).
De acordo com informa-

ções da Polícia Militar, a 
vítima procurou a equipe 
na manhã desta terça-feira 
(04) para fazer a denúncia. 
Segundo seus relatos, ela 
estava transitando com 
sua motocicleta pela Ave-
nida Bandeirantes quando 

acabou sendo fechada 
por um automóvel e, com 
isso, acabou sofrendo uma 
queda. Já o motorista do 
veículo fugiu do local sem 
prestar socorro. Diante da 
situação, a mulher acabou 
sendo levada ao hospital 

com um ferimento grave 
na região do joelho, o que 
lhe impediu de procurar a 
polícia no dia anterior. 
Frente a situação a equipe 
da PM lavrou um boletim 
de ocorrência sobre o aci-
dente e orientou a vítima 

em relação as medidas 
cabíveis ao caso. Não foram 
divulgadas demais infor-
mações sobre o condutor 
do automóvel. 

Da Redação

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima procurou a equipe na manhã 
desta terça-feira (04) para fazer a denúncia
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     DECRETO Nº. 44 DE 05 DE AGOSTO DE 2020

  SUMULA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL, POR PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, ADEQUANDO 
A LEI MUNICIPAL Nº. 509/2017 – PPA, LEI MUNICIPAL Nº. 577/2019 - LDO E 
LEI MUNICIPAL Nº. 584/2019 – LOA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL - ESTADO DO PARANÁ, Senhor 
EclairRauen, usando de suas atribuições Legais e considerando a Lei Municipal 
nº. 609 de 04 de agosto de 2020;
     Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a criar 
nova dotação orçamentária e proceder a abertura de Crédito Adicional Especial no 
valor de R$ 469.937,80 (quatrocentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta 
e sete reais e oitenta centavos), na seguinte rubrica orçamentária, do orçamento 
vigente do Poder Executivo Municipal:
05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0010.1023 – Aquisição de Veículo – Convênio 440/2020
00451 - 4.4.52.00.00. – 0 – 0 – 780 -  Equipamentos e Material Permanente 
.....................R$ 66.500,00
Total.......................................................................................................................
..............R$ 66.500,00

15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, URBANISMO E OBRAS 
PÚBLICAS
003 – DIVISÃO DE OBRAS
27.451.0019.1024 – Construção de Barracão no Centro de Eventos – Convênio 
287/2020
005581 - 4.4.90.51.00.00 – 0 – 0 – 781 -  Obras e Instalações...........................................
R$ 380.000,00
Total.......................................................................................................................
............R$ 380.000,00

08 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E 
MEIO AMBIENTE
001 – GABINETE DO DIRETOR
20.606.0014.1025 – Aquisição de Insumos para Produção de Mudas Frutíferas  
– Convênio 255/2020
01291 - 3.3.90.30.00.00 – 0 – 0 – 782 -  Material de Consumo ...........................
.............R$ 23.437,80
Total.......................................................................................................................
............R$ 23.437,80

Total Geral ............................................................................................................
..........R$ 469.937,80

     Art. 2° Para cobertura do crédito que trata o 
artigo 1º serão utilizados recursos provenientes do provável excesso de arreca-
dação referente às fontes de recurso abaixo relacionadas no valor total de R$ 
R$ 469.937,80 (quatrocentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta e sete 
reais e oitenta centavos).
17.28.07.11.02.00.00.00.00-Transferência Convênio nº. 440/2020-SEDU-FR 
780............R$ 66.500,00
Total.......................................................................................................................
............. R$ 66.500,00
17.28.07.11.03.00.00.00.00-Transferência Convênio nº. 287/2020-SEDU-FR 
780...........R$ 380.000,00
Total.......................................................................................................................
........... R$ 380.000,00
17.28.07.11.04.00.00.00.00-Transferência Convênio nº. 255/2020-SEAB-FR 
782............R$ 23.437,80
Total.......................................................................................................................
............. R$ 23.437,80
Total Geral ............................................................................................................
............R$ 469.937,80
    Art. 3° Pela abertura do crédito suplementar 
previsto no artigo 1° com o recurso constante do artigo 2° da presente lei fica o 
Poder Executivo Municipal autorizado a adequar os anexos da Lei Municipal nº. 
509/2017 – PPA, Lei Municipal nº 577/2019 - LDO e Lei Municipal nº. 584/2019 
- LOA, nos limites da modalidade de aplicação e fonte de recursos.

    
     Art. 4° Pela abertura do crédito suplementar 
previsto no artigo 1° com os recursos constantes do artigo 2° da presente lei fica 
o Poder Executivo Municipal autorizado a acrescer o valor na respectiva ação da 
Lei Nº. 509/2017 – PPA, Lei nº. 577/2019 – LDO e Lei nº. 584/2019 - LOA.
  Art. 5º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
     Jundiaí do Sul, 05 de agosto de 2020.

     Eclair Rauen  
Prefeito 

     LEI Nº. 610/2020

SÚMULA: Dispõe, de conformidade com o Artigo 165, Inciso II, da Constituição 
Federal, sobre as DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS do Município de Jundiaí do 
Sul, Estado do Paraná, para elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício 
Financeiro de 2021, e dá outras providências.

    A CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL, ESTA-
DO DO PARANÁ, APROVOU E EU, ECLAIR RAUEN, PREFEITO MUNICIPAL, 
SANCIONO A SEGUINTE LEI:

      Art. 1º - Ficam estabelecidas nos termos desta Lei, as DIRETRIZES OR-
ÇAMENTÁRIAS GERAIS para a elaboração do Orçamento do Município relativo 
ao Exercício Financeiro de 2021 de conformidade com a Constituição Federal, 
Lei 4.320/64, LC 101/2000 e Lei Orgânica Municipal. 

Art. 2º - As Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021 compreendem:
I As metas fiscais; 
II As prioridades e metas da administração pública municipal;
III A estrutura e organização do orçamento;
IV As diretrizes para elaboração e a execução dos orçamentos do município 
e suas alterações; 
V As disposições sobre dívida pública municipal; 
VI As disposições relativas às despesas do município com pessoal e encar-
gos sociais; 
VII As disposições sobre alteração na legislação tributária municipal e 
VIII As disposições gerais.

  Art. 3º - As metas fiscais de que trata o art. 4º da LC 101/2000 e as priori-
dades e metas administrativas para 2021 são aquelas definidas e demonstradas 
nos Anexos I e II, desta lei, respectivamente.
              Parágrafo 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2021 
serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas 
no Anexo II desta Lei, não se constituindo, todavia, em limite à programação das 
despesas.

Parágrafo 2º - Na elaboração da proposta orçamentária o Poder Executivo poderá 
aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta lei e identificadas no 
Anexo II, compatibilizando a despesa orçada à receita estimada, preservando o 
equilíbrio das contas públicas. 

Art. 4º - O orçamento para o exercício financeiro de 2021 abrangerá os Poderes 
Legislativo e Executivo, entidades assistenciais, Associações conveniadas, con-
sórcios públicos e ou públicos/privados.

Art. 5º - A Lei Orçamentária para 2021 evidenciará as Receitas e Despesas, 
desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade 
ou operações especiais e, quanto a sua natureza, far-se-á, no mínimo, por ele-
mentos, tudo em conformidade com a legislação em vigor. 

Art. 6° - O orçamento para o exercício de 2021 obedecerá entre outros, ao prin-
cípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os 
Poderes Legislativo e Executivo e demais unidades referenciadas no artigo 4º.1

1  Artigos 1º, § 1º, 4º, I, “a” e 48 da LC 101/2000 (LRF) 
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Prefeitura utiliza tecnologia 
para realizar reunião com pais e 

capacitação de professores
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Associação dos Jornais
DIÁRIOS DO INTERIOR do Paraná

[JAGUARIAÍVA]

Editais
SÓ COM SEGURANÇA

Líder do Governo e Presidente da Comissão de 
Educação da Assembleia Legislativa, o deputado 
Hussein Bakri (PSD) afirmou que a reabertura das 
escolas não vai ocorrer sem que todas as questões 
sanitárias estejam superadas. Bakri disse que o 
tema está sendo tratado com toda a responsa-
bilidade pelo governo estadual e explicou que o 
protocolo divulgado com medidas de segurança 
para a volta às aulas – que ainda não tem data 
definida – precisa ser discutido com antecedência.

RESPONSABILIDADE

“O governador Ratinho Junior e os secretários 
Beto Preto (Saúde) e Renato Feder (Educação) 
têm muita responsabilidade e estão ouvindo e 
respeitando todos os atores envolvidos, inclusive 
os deputados. Há um protocolo com uma série 
de regras sendo debatidas para a reabertura 
das escolas, porque é natural que isso seja feito 
antecipadamente. Mas não haverá volta às aulas 
enquanto não tivermos um aval dos profissionais 
da saúde”, afirmou Hussein Bakri.

MIGRAÇÃO

Bakri relatou ainda que o sindicato das escolas 
particulares estima que até metade dos alunos 
podem migrar da rede privada para a pública em 
virtude dos efeitos econômicos da pandemia. “E 
isso em um cenário com a necessidade de menos 
alunos em sala de aula e com alguns professores 
sem poder trabalhar por serem do grupo de risco. 
Portanto, estamos frente a um desafio que envolve 
todos nós e, por isso, carrega uma enorme res-
ponsabilidade para ser resolvido”.

LEITOS EXCLUSIVOS

Já passa de 11,1 mil o número de pacientes que já 
foram internados nos leitos exclusivos da covid-
19. O levantamento da Secretaria Estadual de 
Saúde mostra que 130 dias após a implantação 
deste atendimento exclusivo, o Estado já dispo-
nibilizou 2.742 leitos. Inicialmente o número era 
de 264 no total.

EXCLUSIVOS II

Atualmente em 54 hospitais, o Paraná tem 1.074 
leitos de UTI Adulto, 1.549 de enfermaria, 49 de 
UTI pediátrica e 70 de enfermaria pediátrica. O 
secretário Beto Preto (Saúde) explica que a oferta 
de leitos exclusivos faz parte do plano de fortale-
cimento da rede hospitalar. “No Paraná, o Estado 
optou pela ampliação da estrutura hospitalar já 
existente, fortalecendo a rede própria e também 
evitando a disseminação do vírus nas unidades de 
saúde, pois o paciente fica isolado. Essa estrutura 
é praticamente uma nova rede”, disse.
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Durante a pandemia, secretaria municipal de Educação 
tem buscado soluções para aproximar pais e alunos da 

escola mesmo com as aulas suspensas

A Secretaria Munici-
pal de Educação, Cultura e 
Esporte (Smece) realizou 
na última semana reuniões 
virtuais com os pais e res-
ponsáveis pelos alunos de 
suas unidades. O objetivo 
foi fortalecer as parcerias 
com as famílias, tirar dúvi-
das e passar orientações 
para continuidade do tra-
balho educativo remoto 
durante a pandemia.
Realizadas em diferentes 
horários para que os pais 
pudessem participar, nos 
dias 29 e 31, as reuniões 
foram feitas através de apli-
cativo de reuniões bastante 
utilizado no momento, o 
Google Meet. A cada edição 
até 250 pais puderam se 

conectar.
Desde o início da pan-
demia a Smece oferece 
aulas remotas adaptadas, 
num sistema que inclui 
a distribuição de ativida-
des semanais elaboradas 
pelos professores, através 
de apostilas, contatos via 
internet e presença da 
equipe docente nas escolas 
para elaboração das aulas, 
eventuais atendimentos 
aos pais e recebimento de 
atividades. Nas reuniões 
on-line da última semana o 
assessor pedagógico Lean-
dro Wendel Martins deu 
informações sobre o papel 
dos pais e responsáveis 
no apoio a este processo 
de ensino-aprendizagem 

durante a interrupção das 
aulas presenciais.
Ainda na palestra on-line, 
que fez parte do Projeto 
Família Ativa, entre outros 
aspectos, foi apontada a 
importância da devolução 
das atividades distribuídas 
pelos professores. Elas 
devem ser feitas pelas 
crianças e não pelos pais, 
uma vez que o professor 
fará as correções, dará 
a devolutiva e os devi-
dos encaminhamentos ao 
aluno, bem como sugeridas 
atividades a serem desen-
volvidas em casa e sobre 
a importância da rotina 
no desenvolvimento das 
crianças.

Simultâneo ao traba-
lho com os pais, atividades 
remotas para os alunos e 
planejamento técnico de 
ações, a Smece continua 
com a oferta de formações 
para sua equipe docente. Os 
encontros ocorrem online 
e entre os temas abordados 
estão Inclusão, Educação 
Infantil e Ludicidade, Aulas 
Remotas em Tempos de 
Pandemia, Sistematização 

de Aulas Remotas, Pensa-
mento Fonológico e Alfa-
betização - Teoria e Prática, 
Screen Cast (gravação de 
vídeos com captura de 
tela e câmera), Google 
Drive e Preenchimento de 
Planilhas, Google Forms, 
Metodologias Ativas, entre 
outras.
As formações são condu-
zidas assessores da área, 
integrantes da Editora 

Brasil Cultural, responsá-
vel pelo conteúdo das apos-
tilas usadas na rede muni-
cipal de ensino desde 2019.
Graças ao engajamento 
feito desde o início da 
pandemia pela equipe da 
Smece em parceria com 
pais, professores, os alunos 
não devem perder o ano 
letivo, que será validado 
com autorização dos órgãos 
competentes de educação.

Da Assessoria

[FORMAÇÕES PARA PROFESSORES]

Parágrafo Único – Será viabilizado, na Lei Orçamentária, recursos suficientes à 
Universalização de acesso à educação infantil, compatibilizando com as metas 
e prioridades do plano municipal de educação homologado pela Lei Municipal nº. 
474/2015, além dos objetivos programados nesta lei.

Art. 7º - Os estudos para definição do orçamento da receita para 2021 deverão 
observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autori-
zados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de 
cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios. 1
 
Art. 8º - Até trinta dias antes do encaminhamento da proposta orçamentária ao 
poder legislativo, o poder executivo municipal colocará à disposição da Câmara de 
Vereadores, os estudos e as estimativas de receitas para o exercício subseqüen-
te, inclusive da receita corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.2

 Art. 9º - Se a receita estimada para 2021, comprovadamente, não atender ao 
disposto no artigo 7º, o legislativo, quando da discussão da proposta orçamentária, 
poderá reestimá-la, ou solicitar do executivo municipal a sua alteração, se for o 
caso, e a conseqüente adequação ao orçamento da despesa.        

Art. 10 - Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita 
poderá afetar o cumprimento das metas de resultados primário e nominal, os 
poderes legislativo e executivo, de forma proporcional às suas dotações e ob-
servada a fonte de recursos, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos 
e movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotações:3
I Projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências 
voluntárias;
II Obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
III Dotação para combustíveis destinada a frota de veículos dos setores de 
transportes, obras, serviços públicos e agricultura; e 
IV Dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das 
diversas atividades.
 
Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arre-
cadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e 
movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado 
no balanço patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recursos.
        
             Art. 11 - O orçamento para 2021 destinará recursos para reserva de con-
tingência à razão de 1,08% (um virgula zero oito por cento) da receita corrente 
líquida prevista para o mesmo exercício. 4
Parágrafo Único - Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao 
atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais impre-
vistos, podendo seu saldo ser utilizado como fonte de recursos para abertura de 
créditos adicionais suplementares.5 

Art. 12 - Os investimentos com duração superior a doze meses só constarão da 
Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual.6 

Art. 13 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após 
a publicação da LOA, a programação financeira das receitas e despesas e o 
cronograma de execução mensal.7                  

Art. 14 - Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2021 com 
dotações vinculadas a fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, 
operações de crédito, alienação de bens e outros extraordinários, só serão execu-
tados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso 
no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. 8

Parágrafo Primeiro – O excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da 
Lei 4.320/1964 será apurado em cada fonte de recursos para fins de abertura 

1  Artigo 12 da LC 101/2000 (LRF)
2  Artigo 12, § 3º, da LC 101/2000 (LRF)
3  Artigo 9º da LC 101/2000 (LRF)
4  Artigo 5º, III, da LC 101/2000 (LRF)
5  Artigo 5º, III, “b”, da LC 101/2000 (LRF)
6  Artigo 5º, § 5º, da LC 101/2000 (LRF)
7  Artigo 8º, da LC 101/2000 (LRF)
8  Artigos 8º, § único e 50, I, da LC 101/2000 (LRF)

de créditos adicionais suplementares e especiais conforme exigência contida nos 
artigos 8º, § único e 50, I, da LC 101/2000.

Parágrafo Segundo - Na LOA os orçamentos da receita e da despesa identifica-
rão com codificação adequada cada uma das fontes de recursos, de forma que o 
controle da execução observe o disposto no caput deste artigo.9

Art. 15 – A renúncia de receita estimada para 2021, constante do Anexo de Metas 
Fiscais - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita desta Lei, não será 
considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita.10
 
Art. 16 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, 
beneficiará somente àquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, 
esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o interesse público, atingimento 
das metas administrativas, além do fortalecimento dos associativismo municipal 
e dependerá  de  autorização em lei específica.11
       
            Parágrafo Único - As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro 
Municipal deverão prestar contas dos recursos recebidos, no prazo e forma esta-
belecidos pelo Executivo Municipal.12

         Art. 17 - Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orça-
mentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que Trata o art. 16, 
I e II, da LC 101/2000, deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da 
licitação ou de sua dispensa/inexigibilidade.                    
          Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LC 101/2000, 
são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão 
ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, 
cujo montante no exercício financeiro de 2021, em cada evento, não exceda ao 
valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I do art. 24 da Lei 8.666/1993, 
devidamente atualizado.13

Art. 18 - Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendi-
dos os créditos suplementares e especiais, destinados ao poder legislativo, até o 
limite do inciso I, artigo 20-A, da Constituição Federal, serão entregues até o dia 
20 de cada mês, sob forma de duodécimos, em atenção ao que dispõe a própria 
Constituição em seu artigo 29-A, § 2º.

Art. 19 - O Poder Executivo poderá participar de consórcios com outros municípios, 
para desenvolvimento de ações de interesse comum. 
 
Art. 20 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão 
prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários salvo 
projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações 
de crédito.14

Art. 21 - Despesas de competência de outros entes da federação só serão as-
sumidas pelo município quando firmados por convênios, acordos ou ajustes e 
previstos na lei orçamentária.15 

Art. 22 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 
2021 a preços correntes. 

Art. 23 - A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada projeto, 
atividade ou operações especiais, a dotação Fixada para cada grupo de natureza 
de despesa/modalidade de aplicação, com apropriação dos gastos nos respecti-
vos elementos de que trata a Portaria STN nº. 163/2001 e Instrução Técnica nº. 
20/2003 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.        
Parágrafo Único - A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos 
de uma categoria de programação para outra, de um órgão para outro, poderá ser 
feita por decreto do prefeito no âmbito do Poder Executivo e por decreto legislativo 
do presidente da câmara no âmbito do Poder Legislativo na forma de créditos 
9  Artigos 8º, § único e 50, I, da LC 101/2000 (LRF)
10  Artigos 4º, § 2º, V e 14, I, da LC 101/2000 (LRF)
11  Artigos 4º, § 1º, “f ” e 26, da LC 101/2000 (LRF) 
12  Artigo 70, § único, da CF
13  Artigo 16, § 3º, da LC 101/2000 (LRF)
14  Artigo 45, da LC 101/2000 (LRF)
15  Artigo 62, da LC 101/2000 (LRF)
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adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada 
no orçamento geral para 2021.

Art. 24 - A Lei Orçamentária poderá conter autorização para atualização monetária 
do orçamento.
 
Art. 25 - Durante a execução orçamentária de 2021, o executivo municipal, auto-
rizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais 
no orçamento das unidades gestoras na forma de crédito especial (art. 167, I da 
Constituição Federal).1

Art. 26 - Os programas priorizados por esta lei e contemplados na Lei Orça-
mentária de 2021 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, 
acompanhando o cumprimento dos seus objetivos, corrigindo eventuais desvios 
e  avaliando seus custos e cumprimento 
das metas físicas estabelecidas.2
Art. 27 - A Lei Orçamentária de 2021 poderá conter autorização para contratação 
de operações de crédito para atendimento a despesas de capital ou ainda opera-
ção de crédito por antecipação da receita, observado o limite de endividamento 
de 50% das receitas correntes líquidas apuradas até o segundo mês imediata-
mente anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida nos artigos 30, 
31 e 32 da LRF.

Art. 28 - A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei 
específica de acordo com o artigo 32, I da LRF. 

Art. 29 - Ultrapassado o limite de endividamento definido no artigo 27 desta Lei, 
enquanto perdurar o excesso, o poder executivo obterá resultado primário neces-
sário através da limitação de empenho e movimentação financeira nas dotações 
definidas no art. 10 desta Lei.3
 
Art. 30 - O executivo e o legislativo municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 
2021, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou aumentar 
a remuneração dos servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado 
em concurso público ou em caráter temporário, na forma da lei, observados os 
limites e as regras da LC 101/2000.

Parágrafo Primeiro - O município poderá realizar, mediante justificativa, concurso 
público para admissão de pessoal.
Parágrafo Segundo - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos 
deverão estar previstos na lei de orçamento para 2021.

Art. 31 - Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, 
a despesa total com pessoal de cada um dos poderes, em 2021, não excederá 
em percentual da receita corrente líquida, os limites estabelecidos pelo inciso III, 
do artigo 20 da LC 101/2000.                   

Art. 32 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, 
devidamente justificado pela autoridade competente, a  administração municipal 
poderá autorizar a realização de horas-extras pelos servidores, quando as des-
pesas com pessoal não excederem
 à 95% do limite estabelecido no artigo 20, III, da LC 101/2000.4

Art. 33 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as 
despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LC 
101/2000:5
I Eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II Eliminação das despesas com horas-extras; 
III Exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV Demissão de servidores admitidos em caráter temporário; 
V Programa de demissão voluntária. 

Art. 34 - Para efeito desta lei e registros contábeis, entende-se como terceirização 
de mão-de-obra referente substituição de servidores de que    trata o artigo 18, § 
1º, da LC 101/2000, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções 
guardem relação com atividades ou funções 

1  Artigo 167, I, da CF
2  Artigo 4, I, “e”, da LC 101/2000 (LRF)
3  Artigo 31, § 1º, II, da LC 101/2000 (LRF)
4  Artigo 22, § único, V, da LC 101/2000 (LRF)
5  Artigos 19 e 20, da LC 101/2000 (LRF)

previstas no Sistema de Cargos e Carreira do Município, ou ainda, atividades 
próprias da administração, desde que, em ambos os casos, não haja utilização 
de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também forne-
cimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado 
ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será 
classificada em outros elementos de despesa que não outras despesas de pessoal 
decorrentes de contratos de terceirização.
 
Art. 35 - O executivo municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar 
benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento eco-
nômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de 
classes menos favorecidas, devendo ser considerados nos cálculos do orçamento 
da receita e ser objeto de estudos do impacto orçamentário e financeiro no exer-
cício em que iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes.6 
                   
        Art. 36 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, 
cujos custos operacionais para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, 
poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo renúncia 
de receita.7

 Art. 37 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício 
de natureza tributária ou financeira constante do orçamento da receita, somente 
entrará em vigor após adoção de medidas de compensação.8.

            Art. 38 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à câmara 
municipal no prazo estabelecido no inciso III, § 2º, do artigo 35 dos Atos das Dis-
posições Constitucionais Transitórias, que a apreciará e a devolverá para sanção 
até o dia 15 de dezembro de 2020.
        Parágrafo Primeiro - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto 
não cumprir o disposto no “caput” deste artigo
        Parágrafo Segundo - Se o projeto de lei orçamentária anual não for enca-
minhada à sanção até o início do exercício financeiro de 2021, fica o executivo 
municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a 
sanção da respectiva lei orçamentária anual. 
         Parágrafo Terceiro - Os eventuais saldos negativos apurados em decorrência 
do disposto no parágrafo anterior serão ajustados após a sanção da lei orçamen-
tária anual, mediante a abertura de créditos adicionais suplementares, através de 
decreto do executivo, usando como fontes de recursos o superávit financeiro do 
exercício de 2020, o excesso ou provável excesso de arrecadação, a anulação 
de saldos de dotações não comprometidas e a reserva de contingência, sem 
comprometer, neste caso, os recursos para atender os riscos fiscais previstos e 
a meta de resultado primário.

Art. 39 - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual 
atraso no pagamento de compromissos assumidos. 
Art. 40 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses 
do exercício, poderão ser reabertos no exercício subseqüente, por ato do chefe 
do poder executivo.

Art. 41 - O executivo municipal, no uso de sua competência administrativa, está 
autorizado a firmar convênios e termos de cooperação técnica com os governos 
federal e estadual ou seus organismos descentralizados, como assim também 
com entidades privadas, estatais ou autárquicas e quaisquer entidades públicas ou 
organizações particulares, visando desenvolvimento de programas institucionais 
e interesses comuns.
Parágrafo Primeiro – O executivo poderá participar com recursos financeiros, 
quando o objetivo do convênio e termos de cooperação técnica destinar-se a 
obras e serviços de sua competência ou necessidade, na situação em que houver 
previsão orçamentária para aporte da despesa.
Parágrafo Segundo - Em se tratando de despesas de outros entes da federação, o 
executivo somente participará com recursos financeiros Quando houver expressa 
autorização nesta lei e consequente previsão orçamentária.
Parágrafo Terceiro - Dos convênios e termos de cooperação técnica firmados 
será enviado cópia para conhecimento e exercício das funções fiscalizadoras do 
Poder Legislativo.

Art. 42 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando dis

6  Artigo 14, da LC 101/2000 (LRF)
7  Artigo 14, § 3º, da LC 101/2000 (LRF)
8  Artigo 14, § 2º, da LC 101/2000 (LRF)

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE 
PROCESSO LICITATÓRIO - O Prefeito Municipal 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 posteriores, a vista do parecer 
conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve: 
HOMOLOGAR E ADJUDICAR A PRESENTE LICITAÇÃO 
NESTES TERMOS: Processo Administrativo nº 74/2020; 
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº 12/2020; Data da 
homologação/Adjudicação: 05/08/2020; d) Objeto: “Repasse 
de verba no valor de R$ 73.461,66 (Setenta e três mil 
quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e seis 
centavos), com relevância para o auxílio na aquisição de 
gêneros alimentícios e produtos médicos hospitalares, 
aquisição e instalação de elevador, aquisição de 
brinquedos pedagógicos, aquisição de materiais 
pedagógicos, manutenção em geral na Escola: 
manutenção elétrica, veicular, combustível, materiais de 
limpeza, e gêneros alimentícios, sendo que tal repasse 
será realizado pelo Município de Wenceslau Braz/PR a 
Associação de Pai e Amigos dos Excepcionais/APAE de 
Wenceslau Braz/PR. Após, à Contabilidade para 
formalização, através da Nota de Empenho. Gabinete do 
Prefeito, em 05 de Agosto de 2020. PAULO LEONAR 
FERREIRA AMADOR - PREFEITO 
 

 

 

INEXIBIGILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2020 - 
Considerando o cumprimento dos requisitos previstos na Lei nº 
8.666/93 com base caput do artigo 25, bem como estipulado 
na Lei nº 13.204/2015, de 14 de Dezembro de 2015, com 
relação ao Repasse Federal e tendo em vista o conteúdo do 
presente processo, RATIFICO o Repasse de verba no valor 
de R$ 73.461,66 (Setenta e três mil quatrocentos e 
sessenta e um reais e sessenta e seis centavos), com 
relevância para o auxílio na aquisição de gêneros 
alimentícios e produtos médicos hospitalares, aquisição e 
instalação de elevador, aquisição de brinquedos 
pedagógicos, aquisição de materiais pedagógicos, 
manutenção em geral na Escola: manutenção elétrica, 
veicular, combustível, materiais de limpeza, e gêneros 
alimentícios, sendo que tal repasse será realizado pelo 
Município de Wenceslau Braz/PR a Associação de Pai e 
Amigos dos Excepcionais/APAE de Wenceslau Braz/PR. 
Wenceslau Braz-PR, 05 de Agosto de 2020. PAULO LEONAR 
FERREIRA AMADOR - PREFEITO 

 
ARAPOTI

WENCESLAU BRAZ

SALTO DO ITARARÉ

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 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Despacho do Presidente do FMS

De 05/08/2020.
Adjudicando e homologando o objeto da licitação 
realizada na modalidade Inexigibilidade, sob o n° 
03/2020, a empresa:
Empresa
Valor

BIOCENTER - LABORATÓRIO DE ANALISES 
CLINICAS S/S LTDA
R$ 575.959,91

Autorizando a despesa e a lavratura do respectivo 
empenho.

Objeto: Credenciamento de laboratórios para pres-
tação de serviços na realização de exames básicos 
e especiais visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO SUSPENSA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2020

O Pregoeiro Oficial junto a equipe de apoio, da 
Prefeitura Municipal de Salto do Itararé, Estado do 
Paraná, vem comunicar que o PREGÃO ELETRÔNI-
CO N° 030/2020. Tipo MENOR PREÇO, que trata da 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO UNICO, está 
SUSPENSO em virtude da necessidade de alterações 
no Termo de Referencia, do presente edital, assim 
que concluídas as devidas retificações, o edital será 
republicado.
Salto do Itararé, 05 de Agosto de 2020.

PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRONICO 031/2020

O pregoeiro junto à comissão de apoio, da Prefeitura 
Municipal de Salto do Itararé, Estado do Paraná, 
comunica que o Edital, publicado no Diário Oficial do 
Municipio, Editora Folha Extra, nesta Quinta-Feira, 
dia 30 de Julho de 2020, na Edição nº 2361, pag. 
31. Referente ao Julgamento da Proposta:

ONDE SE LÊ: 
PREGÃO ELETRONICO N° 031/2020. Tipo ME-
NOR PREÇO
LEIA-SE: 
PREGÃO ELETRONICO N° 031/2020. Tipo MAIOR 
DESCONTO

AVISO DE RETIFICAÇÃO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N° 031/2020

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Salto 
do Itararé, Estado do Paraná, o PREGÃO ELE-
TRONICO N° 031/2020. Tipo MAIOR DESCONTO, 
que trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
SERVIÇOS LABORATORIAIS ELETIVOS E DE 
URGENCIA, conforme especificado no anexo I do 
edital. O credenciamento dos representantes das 
empresas interessadas será no dia 19/08/2020, 
às 13h30min e a abertura da sessão pública, com 
recebimento dos envelopes com “propostas de 

preços”, “documentos de habilitação” e abertura dos 
envelopes de “proposta de preços”, dia 19/08/2020, 
às 13h30min. O edital em inteiro teor estará a dispo-
sição dos interessados para ser retirado, no portal 
da transparência http://www.saltodoitarare.pr.gov.br/
Portal, por e-mail sitararelicitacao@hotmail.com, ou 
pessoalmente, na Prefeitura Municipal, 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

Da Redação

Tomazina consegue licenças e R$ 
1 milhão para início das obras do 

Parque das Corredeiras

Nesta quarta-feira (05) 
o prefeito Flávio Zanrosso 
utilizou as redes sociais para 
comunicar que as obras do 
Parque das Corredeiras devem 
começar na próxima semana 
com investimentos que ultra-
passam a casa de R$ 1 milhão. 
Zanrosso explicou que a pre-
feitura conseguiu todas as 
licenças necessárias para 
que a obra seja iniciada e a 
expectativa é de que isso acon-
teça já a partir da próxima 
segunda-feira (10). O prefeito 
ainda explicou que o local irá 
receber um investimento de R$ 
1 milhão a fundo perdido via 
governo federal. Além deste 
valor, a prefeitura irá realizar 
uma contrapartida no valor de 
R$ 42 mil. 
“É uma notícia excepcional 

e que me traz muita alegria. 
Temos trabalhado muito para 
mudar a realidade da nossa 
população e buscar realmente 
fazer a diferença. Fomentar 
o turismo gerando emprego 
e renda para os moradores 
de Tomazina já deixou de ser 
um sonho pessoal e hoje é um 
compromisso que tenho com a 
cidade. Além disso, queremos 
proporcionar mais qualidade 
de vida, esporte e lazer a nossa 
população e porque não a de 
pessoas que residem em muni-
cípios vizinhos e possam visi-
tar nossos pontos turísticos”, 
comemorou Zanrosso. 
Flávio destacou que as obras e 
investimentos vão proporcio-
nar ao local decks, quadras de 
esportes, pistas de caminhadas 
entre outras opções de entre-

tenimento. O prefeito ainda 
aproveitou para agradecer 
aos parlamentares parceiros 
de sua gestão pela ajuda na 
busca pelos recursos. 
“Vamos trabalhar para inves-
tir este dinheiro da melhor for-
ma possível proporcionando 
um lugar agradável a todos os 
visitantes. Agradeço aos meus 
parceiros, deputado federal 
João Arruda por intermediar 
a busca do recurso junto ao 
governo federal e ao deputado 
Alexandre Curi e sua equipe 
pelo auxílio junto aos órgãos 
estaduais”, finalizou o prefeito. 
Segundo Flávio, a ordem de 
serviço será emitida ainda 
nesta quarta-feira para que 
as obras comecem na próxima 
semana. 
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 07/2020 - Contrato Nº: 38/2016
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: PVT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO 
DE MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA - ME
Valor............: 4.479,04 (quatro mil quatrocentos e 
setenta e nove reais e
quatro centavos)
Vigência.......: Início: 05/08/2020 Término: 16/09/2020
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 3/2016
Recursos.....: Dotação: 2.003.3.3.90.39.00.00.00.00 
(37),
2 . 0 2 1 . 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 1 5 0 ) , 
2.032.3.3.90.39.00.00.00.00 (306),
2.051.3.3.90.39.00.00.00.00 (345)
Objeto..........: Fica aumentada a quantidade do item 
01 do contrato em
25%, sofrendo um aumento de R$ 4.479,04 (quatro 
mil, quatrocentos e
setenta e nove reais e quatro centavos), referente a 
98.875 unidades.
Pinhalão, 5 de Agosto de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 94/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: EDC COMERCIO DE PECAS E 
ACESSORIOS LTDA
Valor............: 11.115,00 (onze mil cento e quinze reais)
Vigência.......: Início: 05/08/2020 Término: 05/08/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 33/2020
Recursos.....: Dotação: 2.030.3.3.90.30.00.00.00.00 
(253),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 2 9 1 ) , 
2.048.3.3.90.30.00.00.00.00 (362)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICAN-
TE DESTINADO AS
VANS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICI-
PAL DE SAÚDE E
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL.
Pinhalão, 5 de Agosto de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 95/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI
Valor............: 36.050,00 (trinta e seis mil e cinqüenta 
reais)
Vigência.......: Início: 05/08/2020 Término: 05/08/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 34/2020
Recursos.....: Dotação: 2.003.3.3.90.30.00.00.00.00 
(32),
2 . 0 2 6 . 3 . 3 . 9 0 . 3 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 11 3 ) , 
2.028.3.3.90.30.00.00.00.00 (212),
2 . 0 3 3 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 3 1 2 ) , 
2.051.3.3.90.30.00.00.00.00 (343),
2 . 0 4 8 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 3 6 2 ) , 
2.026.3.3.90.32.00.00.00.00 (470)
Objeto..........: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO
DE AÇÚCAR CRISTAL DESTINADO À TODAS AS 
SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO.
Pinhalão, 5 de Agosto de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 96/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: COMANDO NORTE - SISTEMAS DE 
SEGURANCA LTDA
Valor............: 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
Vigência.......: Início: 05/08/2020 Término: 05/08/2021
Licitação......: Dispensa de Licitação p/ Compras e 
Serviços Nº.: 34/2020
Recursos.....: Dotação: 2.043.3.3.90.39.00.00.00.00 
(403)
Objeto..........: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E 
MONITORAMENTO
REMOTO DO FRIGORÍFICO DE PEIXES LOCALI-
ZADO ÀS MARGENS
DA RODOVIA PR-272 NO MUNICÍPIO DE PINHA-
LÃO/PR.
Pinhalão, 5 de Agosto de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 97/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: CLARO MED - COMÉRCIO DE EQUI-
PAMENTOS MÉDICO
HOSPITALAR EIRELI - ME
Valor............: 50.000,00 (cinqüenta mil reais)
Vigência.......: Início: 05/08/2020 Término: 05/11/2020
Licitação......: Dispensa de Licitação p/ Compras e 
Serviços Nº.: 35/2020
Recursos.....: Dotação: 1.036.4.4.90.52.00.00.00.00 

DECRETO 065/2020

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 1910/2020 de 04 de agosto de 2020:
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$ 301.000,00 (Trezentos e um Mil reais), 
conforme segue:
05 – EDUCAÇÃO
03– FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
26.364.0005.2.023 – EMENDA 
PARLAMENTAR AQUISIÇAO DE ONIBUS 
TRANSP UNIVERSITARIO
590- 4.4.90.52.00.00.00.00-1166 
EQUIPAMENT E MATERIAL PERM .....R$ 301.000,00

TOTAL......................................R$         
301.000,00

Art. 2º . – Para cobertura dos créditos abertos no 
artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes 
Da Transferência especial Emenda Parlamentar como 
segue:
       EXCESSO
VALOR CREDITO EMENDA 
PARLAMENTAR -Fonte 1166......R$

             
300.000,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FONTE 
1166......R$ 1.000,00

TOTAL EXCESSO ......................R$ 301.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 04 
de Agosto de 2020.
SERGIO INÁCIO RODRIGUES
           Prefeito Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
DE PROCESSO LICITATÓRIO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 08/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 08/2020

O presidente da Câmara Municipal de Pinhalão, 

(492),
1.063.4.4.90.52.00.00.00.00 (503)
Objeto..........: AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMER-
GENCIAL DE 01 (UM)
VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO POR-
TÁTIL
MICROPROCESSADO PARA A SECRETARIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE
CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA JUN-
TO AO TERMO DE
REFERÊNCIA EM ANEXO.
Pinhalão, 5 de Agosto de 2020

Vereador LUIZ EDUARDO DE CASTRO VANZELI, no 
uso das atribuições que lhes são conferidas, bem como 
pela legislação em vigor, especialmente em atenção 
ao disposto no artigo 43, VI da Lei 8.666/93, a vista 
do resultado apresentado pela Comissão Permanente 
de Licitação, resolve:

01 – ADJUDICAR o referido objeto do certame à 
empresa: SERLIMP COMERCIO E INDÚSTRIA 
DE MATERIAIS DE LIMPEZA – EPP, CNPJ N.º 
02.288.511/0001-86.

02 – HOMOLOGAR apresente licitação nos seguintes 
termos:
a) Procedimento Licitatório n.º 08/2020;
b) Dispensa de Licitação n.º 08/2020;
c) Tipo: menor preço;
d) Objeto: 03 (três) blocos de papel toalha com 4.800 
folhas cada e 06 refis de sabonete espuma com 600 ml;
e) Valor: R$ 407,10 (quatrocentos e sete reais e dez 
centavos);
f) Dotação Orçamentária: 01.001.01.031.0001.2.001
.3.3.90.30.1001.
g) Vencedor: SERLIMP COMERCIO E INDÚSTRIA 
DE MATERIAIS DE LIMPEZA – EPP, CNPJ N.º 
02.288.511/0001-86.
Pinhalão, 24 de julho de 2020.

_____________________________
LUIZ EDUARDO DE CASTRO VANZELI
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
PINHALÃO – PARANÁ 

PINHALÃO posições contrárias.’

Jundiaí do Sul (PR), em 05 de agosto 2020.

______________________
       Eclair Rauen
           Prefeito

A N E X O I
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA CONSOLIDADA PARA O ANO DE 2021
DISCRIMINAÇÃO 2021

RECEITAS CORRENTES 18.828.400,00
Receitas Tributárias 1.564.800,00
IPTU
IRRF
ITBI
ISS
Taxas
Receita de Contribuições

133.300,00
263.000,00
562.800,00
51.800,00
180.000,00
373.900,00

Receita Patrimonial 41.000,00
Receita de Serviços 282.500,00
Transferência Correntes 16.940.100,00
Transferências da União 13.988.700,00
FPM
ITR
Compensação Financeira (royalties)
Lei Complementar 87/96
Transf. SUS – FMS
Transf. FNAS
Transf. FNDE
Outras Transf. da União

10.400.000,00
202.000,00
134.000,00
202.700,00
1.075.000,00
270.000,00
337.000,00
1.368.000,00

Transferências do Estado 3.374.400,00
ICMS
IPVA
IPI
Transf. FMS
Outras Transf. do Estado

2.444.300,00
199.000,00
77.000,00
192.850,00
461.250,00

FUNDEB 2.012.000,00
Outras Receitas Correntes 270.000,00
( - ) Deduções das Receitas Correntes - 2.705.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 471.600,00
Operações de Crédito
Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital

0,00
371.600,00
100.000,00

TOTAL DA RECEITA CONSOLIDADA 19.300.000,00

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA CONSOLIDADA PARA O ANO DE 2021

DISCRIMINAÇÃO 2021 TOTAL
Despesas Correntes 16.193.793,00 16.193.793,00
Despesas de Capital 3.106.207,00 3.106.207,00
TOTAL DA DESPESA 19.300.000,00 19.300.000,00

______________________
Eclair Rauen
Prefeito

Obs: Os demais anexos desta Lei estarão publicados no átrio, site/portal da transparência do Município de Jundiaí do Sul-PR.
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Governo entrega novas viaturas a Polícia Rodoviária 
estadual de sete municípios do Norte Pioneiro

[SEGURANÇA NAS ESTRADAS]

Governo entrega novas viaturas a Polícia Rodoviária 
estadual de sete municípios do Norte Pioneiro

Novos veículos devem proporcionar mais segurança e agilidade no atendimento de 
acidentes, fiscalização e ações preventivas em rodovias da região

Sete postos da Polícia 
Rodoviária Estadual de 
municípios do Norte Pio-
neiro foram contempla-
dos com novas viaturas 
que devem trazer mais 
agilidade e segurança nos 
trabalhos dos policiais em 
rodovias da região. Ao todo, 
o governo do estado rea-
lizou um investimento de 
R$ 16,1 milhões através do 
Departamento de Estrada 
de Rodagem (DER) para 
aquisição dos veículos. A 
entrega dos veículos foi 
realizada nesta terça-feira 
(04).
Em todo o estado, foram 
distribuídas um total de 
70 novas viaturas, sendo 
que ao menos 12 foram 
destinadas a unidades da 
Polícia Rodoviária Esta-
dual com sedes em rodovias 
nos municípios de Andirá, 
Cornélio Procópio, Ibaiti, 
Santo Antônio da Platina, 

São Sebastião da Amo-
reira, Sertaneja e Siqueira 
Campos. 
Os veículos serão entregues 
a todas as 54 bases fixas do 
batalhão rodoviário no 
Estado, para as cinco sedes 
de companhia e também 
para a sede do batalhão. 
Irão reforçar o apoio ao 
combate à criminalidade 
na malha estadual, espe-
cialmente em relação ao 
tráfico de drogas.
O governador Ratinho 
Junior destacou a impor-
tância do investimento 
e o que isso representa 
para regiões de todo o 
estado. “São equipamen-
tos modernos que irão 
levar mais segurança para 
população paranaense em 
várias regiões dando con-
dições para que os policiais 
possam desempenhar um 
bom trabalho. Mantenho 
meu compromisso de estar 

ajudando a Secretaria de 
Segurança Pública a conti-
nuar desempenhando este 
ótimo trabalho no Paraná”, 
disse. 
Os novos veículos são do 
modelo Mitsubishi L200 
Triton Sport com tração 
4x4 e cabine dupla que 
ainda contam com novos 
sistemas de tecnologia que 
irão auxiliar no trabalho 
dos policiais rodoviários. 
Entre as principais ações 
realizadas pelos agentes, 
estão o atendimento a ocor-
rência envolvendo aciden-
tes de trânsito, fiscalização 
e policiamento preventivo. 
Além da atuação no aten-
dimento as ocorrências de 
trânsito, os novos veículos 
ainda devem ajudar os 
policiais em ações de fisca-
lização que tem culminado 
na apreensão de drogas, 
cigarros contrabandeados, 
produtos ilegais oriundos 

Da Redação

do Paraguai entre outros. 
De acordo com dados da 
Secretaria de Segurança 
Pública do Estado, no 
primeiro semestre de 2020 
ações policiais resultaram 
na apreensão de 70 tone-
ladas a mais de drogas do 
que no mesmo período do 
ano passado. 
No Norte Pioneiro, ações 
conjuntas realizadas entre 
as equipes da Polícia Rodo-
viária Estadual, Polícia 
Rodoviária Federa, Polícia 
Militar e Civil resultaram 
na apreensão de grandes 
quantidades de drogas que 
foram tiradas de circulação 
nas rodovias da região que 
são utilizadas pelos tra-
ficantes como rotas para 
levar os entorpecentes 
principalmente ao estado 
de São Paulo. 
O deputado estadual Luiz 
Claudio Romanelli, um dos 
representantes do Norte 
Pioneiro na Assembleia, 

comemorou a aquisição dos 
novos veículos e o encami-
nhamento das viaturas a 
postos da PRE da região. 
“Estão sendo entregues 
veículos novos, modernos 
e mais eficientes que cer-
tamente irão contribuir 
com o fortalecimento do 
policiamento nas rodovias 
da região proporcionando 
mais segurança ao traba-
lho dos policiais e proteção 
aos cidadãos”, destacou. 
Apenas em 2020, a Secreta-
ria de Estado da Segurança 
Pública já recebeu um 
reforço em sua frota com 
a aquisição de 571 novos 
veículos, o que representa 
um investimento de R$ 
88,8 bilhões por parte do 
governo do estado. Neste 
período, já foram entregues 
veículos a Polícia Militar, 
Polícia Civil, Polícia Rodo-
viária, Corpo de Bombeiros 
e ambulâncias. 

São equipamentos modernos 
que irão levar mais segurança 

para população paranaense em 
várias regiões dando condições 
para que os policiais possam 

desempenhar um bom trabalho. 
Mantenho meu compromisso de 
estar ajudando a Secretaria de 
Segurança Pública a continuar 
desempenhando este ótimo 

trabalho no Paraná

Colisão entre caminhão 
e caminhonete deixa um 
ferido em Cambará

[BR-369]

Um acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão 
deixou uma pessoa ferida na manhã desta terça-feira

[TURISMO]

Tomazina consegue licenças e 
R$ 1 milhão para início das obras 
do Parque das Corredeiras
Além do recurso oriundo do governo federal, o município ainda entrará com 
uma contrapartida de R$ 42 mil para execução do projeto

Apesar do coronavírus, o Paraná bateu recordes de produção com o agronegócio. 
De transporte com a Ferroeste. E movimentação na Portos do Paraná. 
Recordes que devem ser batidos mais uma vez com as novas ações do Governo.
Saiba mais em www.pr.gov.br

RECORDES:

NOVOS INVESTIMENTOS:

Agronegócio: +28%

R$ 460 milhões em crédito
para pequenos e médios produtores

Privatização da Ferroeste
para mais crescimento

Obras nos Portos:
R$ 609 milhões

Ferroeste: +128% Porto de Paranaguá: +44%

É ASSIM QUE O PARANÁ AVANÇA.

RECORDES 
DO CAMPO AO PORTO.


