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Cidades e
Associação dos Jornais
DIÁRIOS DO INTERIOR do Paraná

NOSSA GENTE
O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) ressaltou 

a oficialização do programa Nossa Gente Paraná, que 
substitui o Família Paranaense. Segundo ele, trata-se 
de um dos maiores programas de assistência social do 
Brasil, destinado ao atendimento e promoção de famílias 
e indivíduos por meio da oferta de um conjunto de ações 
intersetoriais, que encontrou forte apoio na Assembleia 
Legislativa.

NOSSA GENTE II
O Nossa Gente objetiva o combate à miséria e à 

fome, com ações integradas em áreas de habitação, saúde, 
segurança alimentar e nutricional, assistência social, 
segurança pública, agricultura e abastecimento, trabalho, 
educação, ciência e tecnologia, esporte e lazer, cultura e 
infraestrutura, além de garantir  preservação ambiental 
e respeito aos direitos humanos.

SINAL VERMELHO
A proposta que institui no estado o Programa de 

Cooperação e Código Sinal Vermelho, como forma de 
pedido de socorro e ajuda para mulheres em situação de 
violência doméstica ou familiar, avançou na Assembleia 
Legislativa do Paraná. De acordo com o projeto, o código 
constitui na forma de pedido de socorro e ajuda pelo qual 
a vítima pode dizer “sinal vermelho” ou sinalizar expondo 
a mão com uma marca no centro, na forma de “X”, se 
possível na cor vermelha, mostrando a mão aberta para 
clara comunicação.

CONTRA GRIPE
A secretaria estadual da Saúde iniciou nesta terça-

-feira (11) a segunda fase da campanha de vacinação contra 
a gripe. Nesta etapa, que deve seguir até 8 de junho, serão 
imunizados idosos com 60 anos ou mais e professores da 
rede pública e privada. Cerca de 1.949.851 paranaenses se 
enquadram nestes grupos.

PRESENÇA OBRIGATÓRIA
O Projeto Lei apresentado pelo deputado federal 

Aliel Machado (PSB), que garante maior participação 
feminina no esporte é aprovado pela Comissão dos Direi-
tos da Mulher da Câmara dos Deputados. O PL torna 
obrigatório a presença mínima de 30% de mulheres nos 
cargos de direção nas entidades esportivas beneficiadas 
por incentivos do governo. A proposta ainda será anali-
sada em caráter conclusivo pelas comissões do Esporte; 
e de Constituição e Justiça e de Cidadania. “É inegável 
que o universo esportivo é historicamente dominado pelos 
homens, tendo sido, inclusive, vedado a participação de 
mulheres”, disse o parlamentar.

[HOMENAGEM]
No dia da enfermagem, 

profissional fala sobre alegrias e 
tristezas de atuar na área da Saúde

Nesta terça-feira (12), 
comemora-se o Dia Mun-
dial da Enfermagem, uma 
homenagem ao aniversá-
rio da britânica Florence 
Nightingale, considerada 
pelo mundo inteiro como 
a mãe dessa profissão tão 
digna de honra que com-
pletaria 200 anos.
Para homenagear esses 
profissionais que têm 
arriscado suas vidas em 
época de pandemia, con-
versamos com a enfer-
meira e coordenadora de 
urgência e emergência 
do Pronto Socorro de 
Wenceslau Braz, Juliane 
Ribeiro Tamm. Ela que 
tem uma carreira longa, 
18 anos de profissão, fala 
que desde que era criança 
já tinha vontade de exer-
cer a profissão, uma vez 
que já realizava trabalhos 
comunitários junto com 
a família e até hoje não 
deixa o serviço voluntário 
de lado, ajudando na Casa 
de Acolhida Bom Samari-
tano. 
Nesse mesmo local, há 
anos atrás no começo da 

sua carreira, se lembra 
de uma boa passagem em 
que fez o parto de uma 
mulher no meio de uma 
mata. “Lembro-me como 
se fosse hoje, a ambulância 
encalhou porque estava 
chovendo muito, me deram 
carona de moto e depois 
andei aproximadamente 
3km. Foi exaustivo, mas 
totalmente gratificante em 
ajudar no trabalho de parto 
e ver a criança nascer. 
Nessa época não tinha 
nada ainda no espaço do 
Bom Samaritano, apenas 
uma casinha de madeira 
em que a mãe esperava 
pela nossa equipe”, conta 
Juliana Tamm. 
A profissão de enfermagem 
como todas as outras têm 
suas partes boas e ruins e, 
segundo a coordenadora, 
a parte que a motiva para 
continuar nesse trabalho 
é poder ajudar as pessoas 
na hora em que elas mais 
precisam. “Você é a luz no 
fim do túnel de alguém”. A 
parte negativa que marcou 
seu trabalho foi de um aci-
dente de carro que envol-

veu uma mãe e seu filho 
de apenas 4 anos que não 
resistiu aos ferimentos, 
vindo à óbito. “Para ser 
enfermeiro tem que ser 
por amor, porque sempre 
tem o lado negativo, como 
nesse exemplo do menino 
de 4 anos que faleceu. Eu 
recomendo para as pessoas 
que estudem enferma-
gem e sigam a profissão, 
mas que façam por amor 
mesmo. Inclusive minha 
filha quer ser enfermeira 
e eu recomendo. Tenho 
esse orgulho dela querer 
seguir a mesma carreira 
que a minha”, relata a 
coordenadora.
Juliana termina a con-
versa contando que a 
correria na profissão é 
algo que se acostuma, 
que sempre está fazendo 
cursos para se atualizar, e 
que a família se acostuma 
com a rotina e acaba enten-
dendo as ausências.
A Folha Extra deseja a 
todos os profissionais de 
Enfermagem parabéns 
pelo seu dia. 

Da Redação
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[EMPREGO E RENDA]

Administração pública de Ibaiti projeta triplicar 
numero de empregos no município

Gestão não mede esforços para melhorar a estrutura do parque industrial para 
incentivar a vinda de novas empresas a cidade

A atual administra-
ção, através do prefeito Dr. 
Antonely Carvalho (Repu-
blicanos), que está frente ao 
Executivo municipal desde 
2017, vem trabalhando em 
busca de melhorias na 
infraestrutura do parque 
industrial Liberato Rega-
zzo no distrito da Água da 
Limeira, visando a geração 
de empregos na cidade.
Atualmente, o Parque 
Industrial que tem capa-
cidade para cerca de 60 
empresas possui apenas 
seis empresas instaladas 
que atuam em diversos seg-
mentos gerando em torno 
de 400 empregos diretos 
e centenas de empregos 
indiretos. Para mudar esse 
cenário, a prefeitura vem 
atuando para fomentar o 
local que, no momento, 
já têm 16 novas empresas 
em processo de pedidos de 
instalação no local onde 
destas, dez já estão em fase 
adiantada, podendo já nos 
próximos meses ter suas 
documentações aprovadas 
para instalação.

Nas últimas semanas, uma 
parceria entre Prefeitura 
de Ibaiti com a Companhia 
Paranaense de Energia 
- COPEL está realizando 
o serviço de instalação e 
ampliação da rede de 
iluminação pública 
no Parque Industrial 
Liberato Regazzo - 
Água da Limeira, 
outra ação do Exe-
cutivo para tornar o 
local mais atrativo 
para os investidores. 
Os serviços estão 
adiantados, onde foi 
realizada a coloca-
ção de postes e cabos 
elétricos de baixa 
tensão em boa parte 
do parque. Nos próxi-
mos dias, serão reali-
zados outros serviços 
de colocação de postes e 
instalação de luminárias. 
O trabalho faz parte do 
projeto para expansão 
das redes de iluminação 
pública para os locais 
onde ela não existia, ou 
era deficitária, oferecendo 
mais segurança à popula-

ção. “A instalação da rede 
de iluminação púbica no 
Parque Industrial Liberato 
Regazzo - Água da Limeira, 
além de proporcionar um 
aumento na produção 

das empresas instaladas 
no local, também oferece 
mais segurança aos fun-
cionários e moradores dos 
bairros próximos”, disse 
o prefeito Dr. Antonely 
Carvalho.
Além de implantação de ilu-
minação pública, o prefeito 

vem trabalhando junto a 
Sanepar para levar abaste-
cimento de água em grande 
volume ao parque indus-
trial e também está em 
trâmite junto ao Governo 

do Estado (SEDU), 
um projeto de pavi-
mentação e urba-
nização do parque 
industrial de Ibaiti. 
Do ponto de vista do 
prefeito, estas são 
ações primordiais de 
infraestrutura básica 
do parque industrial, 
para assentamento e 
instalação de novas 
empresas no muni-
cípio de Ibaiti, assim 
gerando empregos e 
melhorando a econo-
mia local.
O prefeito Dr. Anto-

nely afirmou que uma de 
suas bandeiras é gerar 
empregos para população. 
“desde 2017, venho traba-
lhando para trazer empre-
sas para nossa cidade, 
incentivar as empresas 
locais e gerar empregos 
a nossa população. Nossa 

equipe esta empenhada 
para conquistar todas as 
melhorias que o parque 
necessita dando condi-
ções e incentivos para que 
as empresas venham se 
instalar em Ibaiti. Com os 
esforços de toda nosso time 
hoje temos 6 empresas, 
gerando 400 empregos e 
temos mais 16 empresas 
em fase de documentação, 
para se instalarem nos pró-
ximos meses, triplicando 
o numero de empregos”, 
concluiu.
Para a secretária Munici-
pal da Indústria e Comér-
cio, Fernanda da Silva 
Graça Leal, a implantação 
da iluminação pública no 
parque industrial também 
irá atrair novas indústrias 
para o local. “A implanta-
ção da iluminação pública 
também é fator preponde-
rante para a instalação de 
novas empresas no nosso 
parque industrial, pois 
irá fomentar ainda mais a 
economia de nossa cidade 
e a geração de empregos”, 
disse a secretária.

Uma das obras já realizadas no local foi a instalação de iluminação pública através de parceria entre prefeitura e Copel

“Desde 2017, venho 
trabalhando para atrair 

empresas para nossa cidade 
e gerar empregos a nossa 

população, nossa equipe esta 
empenhada para conquistar 

todas as melhorias que o 
parque necessita dando 

condições e incentivos para 
que as empresas venham se 

instalar em Ibaiti”

Da Redação
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Radar e

Um jovem de 26 anos 
morreu após se envolver 
em um acidente de trânsito 
registrado na noite desta 
segunda-feira (10) no muni-
cípio de Siqueira Campos. 
De acordo com informações 
da Polícia Rodoviária Esta-
dual, que esteve no local 
prestando atendimento 
a ocorrência, o acidente 
aconteceu na PR-272 trecho 

que liga Siqueira Campos a 
Tomazina e envolveu uma 
charrete, uma moto e um 
automóvel. 
Segundo relatos de teste-
munhas, a colisão acon-
teceu próximo a entrada 
que dá acesso ao bairro 
de Barbosas. A moto teria 
atingido a charrete e, logo 
em seguida, um automó-
vel Renault que vinha 

logo atrás também acabou 
atingindo dos dois. Com 
isso, o motociclista ficou 
gravemente ferido e chegou 
a ser encaminhado ao hos-
pital de Tomazina, mas não 
resistiu aos ferimentos e 
veio a óbito. 
A morte e as circunstân-
cias em que aconteceu o 
acidente devem ser inves-
tigadas. 

TRÂNSITO

Acidente entre carro, moto e 
charrete tira vida de jovem em 

Siqueira Campos
Situação foi registrada na noite desta segunda-feira na 
rodovia PR-272 trecho que liga o município a Tomazina

Da Redação

[VIOLÊNCIA]

Homem sai de casa 
para trabalhar e leva 

tiro no braço
Vítima foi encaminhada ao hospital e relatou a 
polícia que autor seria um desafeto o qual teve 

uma briga no dia anterior

Um homem foi parar 
no hospital após ser atin-
gido por um tiro na manhã 
desta segunda-feira (10). A 
ocorrência foi registrada 
no município de Assaí. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, por 
volta das 05h00 a equipe foi 
acionada para comparecer 
ao Hospital Municipal 
onde um paciente havia 
dado entrada no Pronto 
Socorro vítima de disparo 
de arma de fogo. Diante 
do chamado, os policiais 
foram ao local para averi-
guar a situação. 

Em contato com a vítima, 
este passou a relatar que 
estava saindo de sua casa 
para ir ao trabalho quando 
foi atingido por um tiro que 
acertou seu braço. Este 
ainda contou aos policiais 
que o suspeito é um homem 
o qual ele havia tido uma 
discussão no dia anterior. 
Frente aos fatos, os poli-
ciais realizaram diligên-
cias em busca do suspeito, 
mas até o fechamento desta 
edição ele não havia sido 
encontrado. Já a vítima 
recebeu os cuidados médi-
cos necessários.

Da Redação

Motorista fica ferido após veículo capotar na PR-431 em Cambará

Um homem ficou 
ferido após o automóvel 
que ele dirigia capotar na 
PR-431 na noite do último 
sábado (08). 
O acidente aconteceu por 
volta das 00h30. O veículo 
transitava pelo trecho 
da rodovia que liga os 

municípios de Cambará a 
Jacarezinho quando, nas 
proximidades da Fazenda 
Taiamá, o condutor acabou 
perdendo o controle da 
direção e o automóvel saiu 
da pista vindo a capotar. 
Uma equipe do Samu (Ser-
viço de Atendimento Móvel 

de Urgência) foi acionada e 
esteve no local do acidente 
prestando socorro a vítima 
que apresentava ferimen-
tos leves. O motorista foi 
liberado e aguardou a 
chegada do guincho para 
retirar o veículo do local. 

Vítima foi socorrida pela equipe do SAMU com 
ferimentos leves e levado ao hospital

Da redação
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PINHALÃO

DECRETO 51/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no or-
çamento geral do exercício de 2021, e dá outras 
providencias.
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com a LEI 2013/2021 de 11 de 
maio de 2021: 
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Mu-
nicipal a abertura de Crédito Adicional Especial, 
no Orçamento Geral do Município, no exercício de 
2021, no valor de R$ 105.927,93 (Cento e Cinco 
Mil Novecentos e Vinte e Sete Reais e Noventa 
e Três Centavos), conforme segue:
07-SAUDE PARA TODOS
02-FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE
10.302.0010.2.032 Manutenção das 
Unidades Básicas de Saúde
452-3.3.90.39.00.00.00.00-3352- 
outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica...R$

105.927,93

TOTAL.......R$ 105.927,93
Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no 
artigo anterior, serão utilizados recursos prove-
nientes do Superávit da Fonte 352, como segue:        
Superávit Financeiro Fonte 352.......
..........................................................
...........R$

105.927,93

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 
11 de Maio de 2021.
Dionísio Arrais de Alencar 
         Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº: 1/2021 - Contrato Nº: 7/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada: OAMIS PNEUS IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA
Valor: 19.389,32 (dezenove mil trezentos e oitenta 
e nove reais e trinta e dois centavos)
Vigência: Início: 10/05/2021 Término: 15/01/2022
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 63/2020
Recursos: Dotação: 2.003.3.3.90.30.00.00.00.00 
(33), 2.011.3.3.90.30.00.00.00.00 (55), 
2 . 0 2 8 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 2 1 0 ) , 
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 2 8 5 ) , 
2.032.3.3.90.39.00.00.00.00 (301),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 3 0 2 ) , 
2 . 0 4 0 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 3 2 7 ) , 
2 . 0 4 8 . 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 3 6 0 ) , 
2.052.3.3.90.30.00.00.00.00 (374)
Objeto: Ficam realinhados os itens 53 e 54, 
passando os valores dos mesmos de R$ 630,00 
(seiscentos e trinta reais) para R$ 850,34 (oitocen-
tos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos), 
respectivamente.
Diante da alteração de valor realizada na cláusula 
anterior, fica alterado o valor contratual constante 
na cláusula quarta do contrato, passando de R$ 
72.450,00 para R$ 91.839,92.
Pinhalão, 11 de Maio de 2021

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL

Aditivo Nº: 1/2021 - Contrato Nº: 18/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada: CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA
Valor: 9.660,67 (nove mil seiscentos e sessenta reais 
e sessenta e sete centavos)
Vigência: Início: 11/05/2021 Término: 27/01/2022
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 66/2020
Recursos: Dotação: 2.002.3.3.90.30.00.00.00.00 (18),
2.003.3.3.90.30.00.00.00.00 (32), 2.003.3.3.90.30.00.00.00.00 (33), 
2.006.3.3.90.30.00.00.00.00 (48), 2.006.3.3.90.30.00.00.00.00 (49), 
2.011.3.3.90.30.00.00.00.00 (59), 2.012.3.3.90.30.00.00.00.00 (63),
2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (66), 2.016.3.3.90.30.00.00.00.00 (87), 
2.017.3.3.90.30.00.00.00.00 (94), 2.026.3.3.90.32.00.00.00.00 (110), 
2.026.3.3.90.32.00.00.00.00 (111), 2.026.3.3.90.32.00.00.00.00 (113),
2.021.3.3.90.30.00.00.00.00 (139), 2.021.3.3.90.30.00.00.00.00 (140), 
2.023.3.3.90.30.00.00.00.00 (163), 2.023.3.3.90.30.00.00.00.00 (164), 
2.024.3.3.90.30.00.00.00.00 (195), 2.024.3.3.90.30.00.00.00.00 (196),
2.028.3.3.90.30.00.00.00.00 (212), 2.029.3.3.90.30.00.00.00.00 (229), 
2.063.3.3.90.30.00.00.00.00 (240), 2.030.3.3.90.30.00.00.00.00 (253), 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (285), 2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (286),
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (290), 2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (291), 
2.032.3.3.90.32.00.00.00.00 (292), 2.032.3.3.90.32.00.00.00.00 (293), 
2.032.3.3.90.32.00.00.00.00 (295), 2.032.3.3.90.32.00.00.00.00 (296),
2.037.3.3.90.30.00.00.00.00 (316), 2.040.3.3.90.30.00.00.00.00 (328), 
2.041.3.3.90.30.00.00.00.00 (334), 2.041.3.3.90.32.00.00.00.00 (335), 
2.061.3.3.90.30.00.00.00.00 (337), 2.061.3.3.90.32.00.00.00.00 (338),
2.051.3.3.90.30.00.00.00.00 (343), 2.047.3.3.90.30.00.00.00.00 (351), 
2.048.3.3.90.30.00.00.00.00 (362), 2.049.3.3.90.32.00.00.00.00 (373), 
2.052.3.3.90.30.00.00.00.00 (376), 2.054.3.3.90.30.00.00.00.00 (387),
6.001.3.3.90.30.00.00.00.00 (392), 6.001.3.3.90.32.00.00.00.00 (393), 
2.043.3.3.90.30.00.00.00.00 (400), 2.043.3.3.90.32.00.00.00.00 (401), 
2.056.3.3.90.30.00.00.00.00 (413), 2.046.3.3.90.30.00.00.00.00 (423),
2.011.3.3.90.30.00.00.00.00 (547), 2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (549), 
2.040.3.3.90.30.00.00.00.00 (553), 2.071.3.3.90.32.00.00.00.00 (558), 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (577), 2.003.3.3.90.30.00.00.00.00 (33),
2.011.3.3.90.30.00.00.00.00 (55), 2.021.3.3.90.30.00.00.00.00 (140), 
2.028.3.3.90.30.00.00.00.00 (210), 2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (285), 
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (289), 2.048.3.3.90.30.00.00.00.00 (360)
Objeto: Ficam realinhados os valores dos respectivos 
itens: Item 04- Açúcar /refinado, passando o valor uni-
tário de R$ 12,99 para R$ 15,33; Item 67 - Farinha de 
trigo especial, passando o valor unitário de R$ 13,99 
para R$ 16,99; Item 78 - Fubá Fino - embalagem 1Kg, 
passando o valor unitário de R$ 2,75 para R$ 3,09; 
Item 105 - Milho para pipoca - embalagem 500GR, 
passando o valor de R$ 2,68 passando para R$ 3,51; 
Item 107 - Óleo de soja refina do - 900ml, passando o 
valor de R$ 7,50 para R$ 9,01.
Pinhalão, 11 de Maio de 2021

LEI 2012/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento 
geral do exercício de 2021, e dá outras providencias.
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná 
aprovou, e, Eu, Dionísio Arrais de Alencar, Prefeito 
Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal 
a abertura de Crédito Adicional Especial, no Orça-
mento Geral do Município, no exercício de 2021, no 
valor de R$ 331.091,56 (Trezentos e Trinta e Um Mil 
Noventa e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos), 
conforme segue:
03- ADMINISTRAÇÃO E FINAN-
ÇAS 
01-ASSESSORAMENTO SUPE-
RIOR
04.123.0006.2.003 Manutenção das 
atividades da Secretaria de Adminis-
tração e Finanças.
450-3.3.90.39.00.00.00-3003-outros 
serviços de terceiros pessoa jurídi-
ca.......R$

200.091,56

07-SAUDE PARA TODOS
02-FUNDO MUNICIPAL DE SAU-
DE
10.302.0010.2.032 Manutenção das 
Unidades Básicas de Saúde
451-3.3.90.39.00.00.00.00-3003- 
outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica...R$

131.000,00

TOTAL.......R$ 331.091,56
Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo 
anterior, serão utilizados recursos provenientes do 
Superávit da Fonte 003, como segue:        
Superávit Financeiro Fonte 003..........
............................................................
......R$

331.091,56

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 11 
de Maio de 2021.
Dionísio Arrais de Alencar 
         Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO N° 06/2021
SÚMULA – Aprovar o Plano de Ação do PPAS I, 
referente a 2021
O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), 
do município de Pinhalão PR, no uso de suas atri-
buições.
Resolve:
Art. 1° - Aprovar o Plano de Ação do PPAS I, re-
ferente a 2021 do município de Pinhalão, Estado do 
Paraná, ressaltando estarem todos de acordo, nas 
quais as finalidades foram disponibilizadas de maneira 
clara e interna e objetiva.
Art. 2° - Está resolução entrará em vigor a partir da 
data de publicação revogadas as disposições em 
contrário.
Pinhalão, 11 de maio de 2021.
Francine de Oliveira Santos
Presidente do CMAS

LEI 2011/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento 
geral do exercício de 2021, e dá outras providencias.
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná 
aprovou, e, Eu, Dionísio Arrais de Alencar, Prefeito 
Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal 
a abertura de Crédito Adicional Especial, no Orçamento 
Geral do Município, no exercício de 2021, no valor de 
R$ 30,00 (Trinta Reais), conforme segue:
04-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
03- URBANISMO 
15.451.0008.1.042  INFRAESTRUTU-
RA URBANA RUAS E AVENIDAS
449-3.3.90.93.04.00-1833- Restituições 
de Convenio........................................
R$ 

30,00

TOTAL.......R$ 30,00
Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo 
anterior, serão utilizados recursos provenientes Da 
Redução e Anulação da Fonte 1833
        04-VIAÇÃO E OBRAS PUBLI-
CAS 
03- URBANISMO 
15.451.0008.1.042  INFRAESTRUTU-
RA URBANA RUAS E AVENIDAS

442-4.4.90.51.00.00.00.00-1833- Obras  
e  Instalações.........................................
R$

30.00

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 11 
de Maio de 2021.
Dionísio Arrais de Alencar 
         Prefeito Municipal
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EDITAL N0 43/2021
PREGÃO ELETRÔNICO
Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC Nº 123/2006 
alterada pela LC Nº 147/2014)
A Comissão de Pregão, da Prefeitura Municipal 
de Pinhalão, no exercício das atribuições que lhe 
confere a Portaria nº 31/2021, de 11/01/2021, torna 
público, para conhecimento dos interessados que 
receberá até às 08:00:00 horas do dia 27/05/2021, 
propostas para:
 Objeto da Licitação:
Aquisição de caixa d'água e demais materiais para 
sua instalação, destinados ao Centro Municipal De 
Educação Infantil Tia Julia, conforme especifica-
ções constantes no edital.
Critério de Julgamento – Menor Preço POR ITEM.
O recebimento será exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico: www.bll.org.br
Os interessados poderão obter maiores informa-
ções e retirar o edital completo pelos sites: http://
www.bll.org.br, https://e-gov.betha.com.br/transpa-
rencia, através do e-mail licitacaophl03@gmail.com 
e no setor de licitações, localizado na Rua Geraldo 
Vieira, 410, Centro, Pinhalão-PR, no horário das 
08:30 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas. 
Pinhalão, 11 de maio de 2021.
Raíssa Pimentel Vilas Boas
 Pregoeira    

LEI 2013/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no or-
çamento geral do exercício de 2021, e dá outras 
providencias.
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná 
aprovou, e, Eu, Dionísio Arrais de Alencar, Prefeito 
Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Mu-
nicipal a abertura de Crédito Adicional Especial, 
no Orçamento Geral do Município, no exercício de 
2021, no valor de R$ 105.927,93 (Cento e Cinco Mil 
Novecentos e Vinte e Sete Reais e Noventa e Três 
Centavos), conforme segue:
07-SAUDE PARA TODOS
02-FUNDO MUNICIPAL DE SAU-
DE
10.302.0010.2.032 Manutenção das 
Unidades Básicas de Saúde
452-3.3.90.39.00.00.00.00-3352- 
outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica...R$

105.927,93

TOTAL.......R$ 105.927,93
Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo 
anterior, serão utilizados recursos provenientes do 
Superávit da Fonte 352, como segue:        
Superávit Financeiro Fonte 352........
...........................................................
.........R$

105.927,93

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 11 
de Maio de 2021.
Dionísio Arrais de Alencar 
         Prefeito Municipal

DECRETO 50/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no or-
çamento geral do exercício de 2021, e dá outras 
providencias.
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a LEI 2012/2021 de 11 de maio de 2021:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Mu-

nicipal a abertura de Crédito Adicional Especial, no 
Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, 
no valor de R$ 331.091,56 (Trezentos e Trinta e Um Mil 
Noventa e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos), 
conforme segue:
03- ADMINISTRAÇÃO E FINAN-
ÇAS 
01-ASSESSORAMENTO SUPE-
RIOR
04.123.0006.2.003 Manutenção das 
atividades da Secretaria de Adminis-
tração e Finanças.
450-3.3.90.39.00.00.00-3003-outros 
serviços de terceiros pessoa jurídi-
ca.......R$

200.091,56

07-SAUDE PARA TODOS
02-FUNDO MUNICIPAL DE SAU-
DE
10.302.0010.2.032 Manutenção das 
Unidades Básicas de Saúde
451-3.3.90.39.00.00.00.00-3003- 
outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica...R$

131.000,00

TOTAL.......R$ 331.091,56

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo 
anterior, serão utilizados recursos provenientes do 
Superávit da Fonte 003, como segue:
        Superávit Financeiro Fonte 003....
..............................................................
..........R$

331.091,56

Art. 3º. - Este  Decreto  entrará em vigor na data de 
sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 11 
de Maio de 2021.
Dionísio Arrais de Alencar 
         Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº: 1/2021 - Contrato Nº: 55/2020
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada: JOSE MANUEL DE CARVALHO
Valor: 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)
Vigência: Início: 11/05/2021 Término: 11/05/2022
Licitação: Tomada de Preço p/ Compras e Serviços 
Nº: 1/2020
Recursos: Dotação: 2.011.3.3.90.39.00.00.00.00 (60) 
Saldo: 29.730,74
Objeto: Fica prorrogado o prazo de vigência do pre-
sente contrato, passando de 11 de maio de 2021 para 
11 de maio de 2022, ficando então alterada a cláusula 
segunda do referido contrato. Fica inserido o valor de 
R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) anual, sendo 
o valor mensal de R$ 3.500,00 (três mil e 
Pinhalão, 11 de Maio de 2021

DECRETO 49/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento 
geral do exercício de 2021, e dá outras providencias.
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a LEI 2011/2021 de 11 de maio de 2021:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal 
a abertura de Crédito Adicional Especial, no Orçamento 
Geral do Município, no exercício de 2021, no valor de 
R$ 30,00 (Trinta Reais), conforme segue:
04-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
03- URBANISMO 
15.451.0008.1.042  INFRAESTRU-
TURA URBANA RUAS E AVENI-
DAS

449-3.3.90.93.04.00-1833- 
Restituições de Conve-
nio........................................R$ 

30,00

TOTAL.......R$ 30,00
Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo 
anterior, serão utilizados recursos provenientes Da 
Redução e Anulação da Fonte 1833
        04-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

03- URBANISMO 
15.451.0008.1.042  INFRAESTRUTURA UR-
BANA RUAS E AVENIDAS
442-4.4.90.51.00.00.00.00-1833- Obras  e  Insta-
lações.........................................R$ 30.00

Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 11 
de Maio de 2021.
Dionísio Arrais de Alencar 
         Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI 
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180, CENTRO CÍVICO, CEP 
84.990-000 / FONE (43) 3512-3000  
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31  
 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO 
 
Ratifico a Dispensa sob o nº 27/2021, para Contratação de pessoa 
jurídica especializada, para prestação de serviço de curso de 
capacitação relacionado ao E-social a servidores do município, 
visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Administração, a favor da empresa:  
 

RH CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAL LTDA 2.700,00 
 
Conforme proposta nos autos, em conformidade com o art. 26 da Lei 
nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, com base no artigo 24, da 
Lei nº 8.666/93.  
 

Arapoti, 10 de Maio de 2021. 
 
Irani José Barros 
Prefeito Municipal 
 

 

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI 
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180 CENTRO  
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000  
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato: 104/2021 
Processo de Dispensa: 27/2021 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI 
Contratada: RH CURSOS E TREINAMENTOS 
EMPRESARIAL LTDA 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada,  
para prestação de serviço de curso de capacitação 
relacionado ao E-social a servidores do município, visando 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Administração 
Dotação Orçamentária: 0300104122000120103390390000 
Valor Contrato: R$ 2.700,00 
Prazo Execução/Vigência: 90 dias 
Data Assinatura: 10/05/2021 
 

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

AVISO DE LICITAÇÃO REMARCADA 
 
Edital de Pregão Eletrônico nº 15/2021. 
Processo nº 17/2021. 
Objeto: Contratação de serviços de manutenção predial preventiva e 
corretiva para os prédios desta Prefeitura Municipal de Arapoti. 
Recebimento das Propostas: A partir das 08h00min do dia 
13/05/2021, até às 17h30mim do dia 25/05/2021. 
Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08h00min até às 
08h45min, do dia 26/05/2021. 
Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 09h00min do dia 
26/05/2021. 
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF). 
Valor Máximo: R$ 631.895,52 (seiscentos e trinta e um mil oitocentos 
e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos). 
Edital e Informações: O Edital completo poderá ser retirado na 
Divisão de Licitação e Compras, sito a Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 
180, bairro Centro Cívico, Cidade de Arapoti, Estado do Paraná, CEP 
84.990-000, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min 
às 17h30min, de segunda a sexta-feira, ou, encontra-se 
disponibilizado através do site: www.arapoti.pr.gov.br, ou ainda, 
poderá solicitar através do endereço eletrônico, e-mail: 
licitacao@arapoti.pr.gov. 
Data Edital: 11/05/2021. 

Idineu Antonio da Silva 
Pregoeiro 

 
 
 
 
 
 

  
 

ARAPOTI
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 57/2021
EXCLUSIVO PARA ME - EPP
(Resumo para fins de publicação)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI, Estado do Paraná, torna 
público que fará realizar licitação, conforme segue: 1 - MODA-
LIDADE: Pregão Presencial nº.57/2021. TIPO DE LICITAÇÃO: 
Menor Preço Por Item. 2 – OBJETO: Seleção de Proposta entre 
os proponente enquadrados como Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte, de acordo com o artigo 48 da Lei Complementar 
nº 123/2006 e alteração dada pela Lei Complementar nº 147/2014, 
para  Formação de Registro de Preço para aquisição de peças em 
geral para manutenção dos veículos pertencentes aos departa-
mentos, maior desconto na tabela Audatex. 3 – VALOR MÁXIMO: 
R$ 1.998.705,07 (Um Milhão, Novecentos e Noventa e Oito Mil, 
Setecentos e Cinco Reais e Sete Centavos).4 - ABERTURA DOS 
ENVELOPES: Dia 26/05/2021 às 09;00 na Prefeitura Municipal de 
Jaboti. 5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Departamento 
de Licitação, Prefeitura Municipal de Jaboti, na Praça Minas Gerais, 
175, no horário das 08h00minh às 11h00min. e das 13h00minh 
às 16h00min. Edital completo, demais anexos, atas e contratos 
futuros no diário do município no site www.jaboti.pr.gov.br.

Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 10/05/2021.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº10/2021.

JUNDIAÍ DO SUL

OUTRAS PUBLICAÇÕES

JABOTI

SALTO DO ITARARÉ SANTANA DO ITARARÉ

ARAPOTI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUN DIAÍ DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2021
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais, considerando o Edital de 
Concurso Público nº. 001/2019,
RESOLVE:
1- Convocar a candidata aprovada no Concurso Público Municipal 
nº. 001/2019, Sra. Giane Luzia Vieira Benite, portadora do RG. nº. 
6.518.984-4,  para dentro do prazo de 05 (cinco) dias manifestar 
interesse em assumir o cargo de Professor e providenciar os 
documentos exigidos no Edital do Concurso 001/2019.
2- A nomeação dos  candidatos aprovados realizar-se-á de acordo 
com a ordem de classificação.
3- A não manifestação da convocação no prazo de 05 (cinco) dias 
será considerado como desistente, autorizando a convocação 
de outros classificados.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do Sul – PR, 11 
de Maio de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito

– 05/002-L, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário COOPERATIVA DE CRÉDITO, 
POUPANÇA E INVESTIMENTO CAMPOS GERAIS – SICREDI CAMPOS GERAIS – PR/SP, inscrito 
no CNPJ/MF sob o número 81.466.286/0001-05, estabelecida na Avenida Ernesto Vilela, 1001, Nova 
Rússia, Município de Ponta Grossa, CEP 84070-000, Estado do Paraná, levarei a LEILÃO 
EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA no dia 26 de maio de 2021, às 09H30, em PRIMEIRO 
LEILÃO, o imóvel abaixo descrito, nos termos do seguinte (a) Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 
1932, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial; (b) art. 22 e seguintes da Lei nº 9.514/97, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/2004 e, (c) Cédula de Crédito Bancário – Contrato nº 
B90731942-2, emitida em 18/10/2019.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Um lote de terreno urbano com área de 189,00 m², lote nº 04-B, da Quadra 
G, situado no loteamento São João, à Rua Bom Sucesso, na Cidade e Comarca de Curiúva, Estado do 
Paraná, com as seguintes Divisas e Confrontações: Medindo 13,12 metros de frente para a Rua Bom 
sucesso; a direita de quem da Rua olha, mediu-se 13,40 metros divide com o lote 05; a esquerda com 
18,10 metros divide com o lote 03; e ao fundo com 12,04 metros divide com o lote 04-A, fechando 
assim este perímetro. Sobre o terreno há uma edificação em alvenaria nova, NÃO AVERBADA, 
medindo aproximadamente 70,00 m², sendo a regularização por conta do Arrematante. O imóvel 
encontra-se OCUPADO, sendo a desocupação de total responsabilidade do arrematante, nos termos 
do art. 30 da Lei 9.514/97. O referido imóvel encontra-se devidamente matriculado no Serviço de 
Registro de Imóveis, Comarca da Curiúva - PR, sob nº 13.873, e será vendido no estado em que se 
encontra e em caráter “AD CORPUS” pelo Valor Mínimo de R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais) para o 
1º Leilão. Se o maior lance oferecido no Primeiro Leilão for inferior ao valor mínimo estipulado, fica 
desde já designado o dia 02 de junho de 2021, às 09H30, NA MODALIDADE ONLINE, para a 
realização do 2º LEILÃO pelo maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao Valor Mínimo de 
R$ 74.000,00 (Setenta e Quatro Mil Reais). Havendo arrematação, será lavrada escritura pública no 
prazo de até 90 (noventa) dias contados a partir da data do leilão. Todas as despesas “propter rem”, ou 
seja condomínio, IPTU etc., com fato gerador até a data da arrematação, serão de responsabilidade da 
Credora Fiduciária. As despesas com a transferência da propriedade correrão por conta do 
comprador. O arrematante pegará no ato do leilão, o valor da arrematação, mais 5% correspondente à 
comissão do Leiloeiro Oficial.

Classificação da informação: Uso InternoLUIZ FERNANDO FAVARETO, Leiloeiro Oficial, JUCEPAR 

EDITAL DE LEILÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
2 IMÓVEL: URBANO –  ÁREA 189,00 m - CURIÚVA - PR – Matrícula 13.873 - Registro de

Imóveis - Curiúva - PR.
Data e Horário do 1º Leilão: dia 26/05/2021 às 09H30;
Data e Horário do 2º Leilão: dia 02/06/2021 às 09H30;
Local dos leilões: SOMENTE MODALIDADE ONLINE.

ERRATA NO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2021.
Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.
Do(s) Contratado(s): ROGERS CRISTIANO PEDROSO 
05880814939, Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica 
sob o n° 23.594.110/0001-24;
OBJETO DA ERRATA - Do Valor e do Pagamento: Onde se 
lê o valor de R$4.550,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta 
reais), leia-se o valor de R$21.280,00 (vinte e um mil e duzentos 
e oitenta reais). A despesa decorrente desta contratação correrá 
sob a seguinte dotação orçamentária: 02.02.04.122.0002.2.002 
– (Manutenção da Administração Municipal).
Da Justificativa: Trata-se de contratação que não ultrapassa o 
valor estipulado legalmente.
Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e alterações posteriores.
Salto do Itararé, 06 de maio de 2021.
FERNANDO ALVES CARDOSO
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
RATIFICAÇÃO
Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas, 
aprovo a realização da despesa, independente de licitação.
Salto do Itararé, 06 de maio de 2021.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 01/2021
Do Objeto: CONTRATAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DO CMDCA, 
CONSELHO TUTELAR, EQUIPE TÉCNICA E GESTORA.
Do Contratado: CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO, Pes-
soa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
35.502.709/0001-70.
Do Valor e do Pagamento: Com relação a Capacitação para 
Conselho Tutelar e CMDCA a presente contratação importa no 
valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), referentes a 
carga horária de 16 horas, em se tratando de Consultoria para 
Assistência Social, o valor a ser pago será R$3.500,00 (três 
mil e quinhentos reais), pela carga horária de 20 horas. O valor 
total da contratação será no valor de R$6.200,00 (seis mil e 
duzentos), e terá vigência de 12(doze) meses. O pagamento, 
após a realização dos serviços, será efetuado em 30 (trinta) dias 
a contar da apresentação da nota fiscal. A despesa decorrente 
desta contratação correrá sob a seguinte dotação orçamentária: 
09.01.08.244.0009.2.026 – Manutenção da Assistência Social.
Do Fundamento Legal: Art. 25, inciso I, da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e alterações posteriores.

Salto do Itararé/PR, 11 de maio de 2021.

FERNANDO ALVES CARDOSO
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
RATIFICAÇÃO
Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas, 
aprovo a realização da despesa, independente de licitação.

Salto do Itararé, 11 de maio de 2021.

PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2021.
Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZA-
ÇÃO DE 100 (CEM) TESTES RÁPIDOS EMERGENCIAIS DO 
COVID-19.
Do(s) Contratado(s): LABINGA COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA 
LABORATÓRIO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica sob o n° 
04.886.103/0001-51;
Do Valor e do Pagamento: A presente contratação importa no valor 
total de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), e terá a vigência de 
06(seis) meses. A despesa decorrente desta contratação correrá 
sob a seguinte dotação orçamentária: 06.01.10.301.0006.2.036 
– Manutenção do PAB Variável.
Da Justificativa: Trata-se de contratação emergencial através 
de dispensa de licitação.
Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 21 
de Junho de 1993 e alterações posteriores.

Salto do Itararé, 11 de maio de 2021.
FERNANDO ALVES CARDOSO
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
RATIFICAÇÃO
Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas, 
aprovo a realização da despesa, independente de licitação.
Salto do Itararé, 11 de maio de 2021.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ – PA-
RANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2021.

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Santana do 
Itararé, Estado do Paraná, CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 
004/2021, TIPO MAIOR OFERTA, que trata da alienação (venda) 
de imóvel desafetado do Município de Santana do Itararé-PR, 
localizados no Bairro Portal dos Ipês, cuja matrícula nº 1842 
do CRI de Wenceslau Braz - PR, conforme anexo do edital. O 
credenciamento dos interessados será no dia 14/06/2021 até as 
08:45 horas e a abertura da sessão pública com recebimento 
dos envelopes com “documentos de habilitação’’ e “proposta de 
preço” dar-se-á no dia 14/06/2021, às 09:00 horas. O edital em 
inteiro teor estará a disposição dos interessados de segunda à 
sexta-feira das 08:00 horas às 11: 30horas e das 13: 00 horas 
às 17:00 horas, na Praça Frei Mathias de Gênova, 184, Centro, 
CEP 84970-000, Município de Santana do Itararé Telefone (43) 
3526 1458 / 3526 1459, ramal 202. 

JOSÉ DE JESUZ IZAC
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ - PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 001/2021

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Santana do 
Itararé, Estado do Paraná, a TOMADA DE PREÇO 001/2021, 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, que trata da Contratação de 
empresa para a pavimentação em vias públicas urbanas de 
Santana do Itararé/PR, com lajotas sextavadas de concreto 
(materiais e mão de obra), referente ao Contrato de Repasse 
OGU nº. 907612/2020 - Operação 1073795-98 - Programa De-
senvolvimento Regional, Territorial e Urbano. A abertura dos 
envelopes Dar-se-á no dia 28 de maio de 2021, às 09:30 horas. 
O edital em inteiro teor estará a disposição dos interessados, 
de segunda à sexta-feira das 08:00 horas às 11:00 horas e das 
13:00 horas às 17:00 horas, na Praça Frei Mathias de Gênova, 
184, Centro, CEP 84970-000, Município de Santana do Itararé 
Telefone (43) 3526 1458 / 3526 1459, ramal 202. O edital e 01 
(um) CD contendo: orçamento quantitativo, cronograma físico 
financeiro, memorial descritivo e projeto arquitetônico serão for-
necidos a partir do dia 13 de maio de 2021 no setor de licitações 
na prefeitura municipal.

JOSÉ DE JESUZ IZAC
PREFEITO MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180, CENTRO CÍVICO, CEP 
84.990-000 / FONE (43) 3512-3150
CNPJ Nº 12.601.793/0001-83
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 105/2021
Processo de Dispensa: 28/2021
Contratante: FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratada: WALTER EDUVIRGES CARVALHO & CIA LTDA 
- ME
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para serviço de plotagem, visando 
atender as necessidades da Secretária de Assistência Social
Dotação Orçamentária:1100108243004920403390390000
Valor Contrato: R$ 952,80
Prazo Execução/Vigência: 30 (trinta) dias
Data Assinatura: 10/05/2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180, CENTRO CÍVICO, CEP 84.990-
000 / FONE (43) 3512-3150
CNPJ Nº 12.601.793/0001-83
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico o processo de Dispensa de Licitação nº 27/2021, para Contra-
tação de pessoa jurídica para serviço de plotagem, visando atender as 
necessidades da Secretária de Assistência Social, a favor da empresa 
WALTER EDUVIRGES CARVALHO & CIA LTDA - ME, inscrita CNPJ sob 
nº 07.236.436/0001-23, no valor de R$ 952,80 (novecentos e cinqüenta 
e dois reais e oitenta centavos), baseada no inciso II, art. 24, e com as 
demais disposições da Lei nº 8.666, de 21.06.93. 
Arapoti, em 10 de Maio de 2021.
Osicléia M. Carneiro Felipe 
Presidente do FMAS
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Da redação

[HOMESCHOOLING]
Pais e especialistas falam sobre o projeto de educação 

em casa mesmo após a pandemia
Genitores de alunos da rede pública de Wenceslau Braz e profissionais da área da 

educação comentaram seus pontos de vista relacionados à proposta

O Projeto de Lei(PL) 
que regulamenta o “homes-
chooling” no Brasil, no 
português claro a educação 
domiciliar, é o formato de 
ensino realizado em casa. O 
assunto está sendo debatido 
pelos professores e pais de 
alunos, pois a nova PL fun-
damenta a possibilidade da 
educação presencial das 
escolas serem substituída 
pelo ensino caseiro, dele-
gando o dever de educação 
de crianças e adolescentes 
previsto na Constituição 
Federal, ser em conjunto 
entre o Estado e famílias, 
se tornar integralmente ao 
núcleo familiar.
Em conversa com a coorde-
nadora pedagógica Nilceli 
Sayuri Izu Uno, relata que 
em questão de qualidade de 
ensino, é contra a aprova-
ção do “homeschooling”, e 
que essa forma de educar 
depende muito do compro-
metimento da família, da 

formação dos pais, o que 
muitas vezes não consegue 
superar o ensino presen-
cial. “A escola presencial 
ainda tem um papel fun-
damental. A presença e 
acompanhamento do 
professor são muito 
importantes para o 
desenvolvimento dos 
alunos. Os professo-
res especialistas do 
ensino fundamental 
II e nível médio são 
figuras indispensá-
veis para a formação 
e desenvolvimento 
do aluno” destaca a 
coordenadora.
Consultadas sobre o 
assunto, duas mães 
que preferiram não se 
identificar e que filhos 
estudantes em escolas de 
Wenceslau Braz, uma com 
seu filho estudando no 
fundamental I em colégio 
municipal e outra com 
filha no fundamental II em 

colégio particular, ambas 
se posicionaram contrárias 
à essa forma de ensino por 
motivos diferentes. Dentre 
os pontos desfavoráveis 
apontados por elas, desta-

ca-se a alimentação consis-
tente nas escolas e aumento 
da depressão infantil em 
época de pandemia. Em 
consenso, disseram que a 
maioria do pais não têm 

ensino superior e traba-
lham fora, dificultando 
essa atividade educativa 
domiciliar pela escassez 
de tempo na dedicação do 
aprendizado dos filhos. 

“No caso da minha 
família, eu tenho 
ensino superior, mas 
meu marido não, 
porém como eu tra-
balho fora não tenho 
tempo de me dedicar 
à educação deles. 
Se depender de ter 
que pagar professor 
particular, nós não 
temos condições de 
arcar com as despe-
sas” explica a mãe 
que tem seu filho 
matriculado no colé-
gio público.

Em conversa com a dire-
tora Andréia Martins, 
do Colégio Estadual Ary 
Barroso, sobre o tema 
“homeschooling”, fala que 
muitos pais de alunos que 

eram à favor dessa forma de 
aprendizado, após um ano 
de pandemia, mudaram 
sua visão. “Os pais não 
estão dando conta nem de 
ajudar seus filhos com as 
tarefas, ainda contando 
com o sistema online que 
o governo estadual dispo-
nibilizou. Seja por falta de 
tempo ou por falta de ins-
trução. Alguns até mesmo 
pagaram professores par-
ticulares para dar aula 
para os filhos em casa, pois 
valorizam o aprendizado 
deles” pontua a diretora.
A reportagem entrou em 
contato com o Chefe do 
Núcleo da Regional de 
Wenceslau Braz, Joaquim 
Gabriel Faustinoni para 
explanar sobre o ensino 
domiciliar, e ele preferiu 
não se pronunciar sem o 
prévio consentimento da 
comunicação da Secreta-
ria Estadual de Educação 
(SEED).

Os pais não estão dando conta 
nem de ajudar seus filhos com 

as tarefas, ainda contando 
com o sistema online que o 

governo estadual disponibilizou. 
Seja por falta de tempo ou por 
falta de instrução. Alguns até 
mesmo pagaram professores 

particulares para dar aula 
para os filhos em casa, pois 

valorizam o aprendizado deles


