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[TRÂNSITO]
Fim de semana com 
acidentes e morte nas 
rodovias da região
Situações registradas entre a sexta-
feira e o domingo deixaram pessoas 
em estado grave e ao menos um morto

Motociclista é detido 
após fugir da Rotam 
em Siqueira Campos

[SE DEU MAL]

Durante a fuga, indivíduo transitou em 
alta velocidade colocando a própria 
vida e de terceiros em risco

Motorista fica ferida 
após capotar carro em 
Joaquim Távora

[JAGUARIAÍVA]
Prefeitura realiza 

conferência e população 
participa do novo plano 
para Saúde Municipal
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Audiência Pública 
esclarece processo para 
elaboração de medidas 

de enfrentamento à 
pandemia

Tomazina e Jaguariaíva ficam entre os 
10 melhores municípios paranaenses no 

ranking do Previne Brasil

[PANDEMIA]

Taxa de transmissão da Covid chega ao menor índice 
do ano no Paraná; ocupação das UTIs baixa para 81%
A taxa de reprodução (Rt) do coronavírus chegou ao menor índice do ano no Paraná nesta segunda-feira
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Política e

[SOBRE O COMITÊ DE CRISE]

Audiência Pública esclarece processo para elaboração 
de medidas de enfrentamento à pandemia

Prefeito Irani Barros e membros do Comitê de Crise participaram do evento que contou com a 
presença de representantes do comércio, membros da sociedade civil e vereadores

[EM DEBATE]

A Câmara Municipal 
realizou Audiência Pública 
de consulta para elabora-
ção de novo decreto munici-
pal de combate à Covid-19. 
O prefeito Irani barros e 
membros do Comitê de 
Crise participaram do 
evento que contou com a 
presença de representantes 
do comércio, membros da 
sociedade civil e vereado-
res.
O Prefeito aproveitou a 
oportunidade para expli-
car como se dá o processo 
decisório para o estabeleci-

mento de medidas restriti-
vas para o enfrentamento 
à pandemia. “Nossas medi-
das são elaboradas de 
acordo com as deliberações 
do comitê, num processo 
democrático, pensando em 
primeiro lugar na saúde 
das pessoas, em salvar 
vidas, sem, no entanto, 
deixar de se preocupar 
com a questão econômica”, 
destaca o Prefeito.
Secretária de Saúde e 
coordenadora do Comitê 
Andréa Silva exaltou a 
realização da Audiência 

Pública como um momento 
importante para que a 
sociedade entenda como 
as tomadas de decisão são 
feitas e possam fazer seus 
questionamentos e suges-
tões. “A nossa ideia com a 
realização desta Audiência 
é democraticamente abrir 
a palavra a toda a popula-
ção, principalmente aos 
comerciantes que são os 
mais prejudicados com as 
restrições impostas pela 
pandemia. Sabemos da 
importância econômica 
na geração de emprego e 

renda, mas também preci-
samos considerar medidas 
que contenham o avanço 
da Covid-19”, ressaltou o 
vereador Maicon Pot, autor 
do requerimento de convo-
cação do debate.
Além do Prefeito e mem-
bros do Comitê de Crise, a 
mesa da Audiência, presi-
dida pelo vereador Maicon 
Pot, contou com a presença 
do vereador Jean Carlos 
Klichowski, membro da 
Comissão de Educação, 
Saúde e Assistência Social 
da Câmara, e do chefe do 

destacamento da Polícia 
Militar em Arapoti, 3º Sar-
gento Bento.
A Presidente da Associação 
Comercial, Patrícia Kotar-
ski, solicitou que o Comitê 
de Crise tenha mais um 
representante do comércio 
e mais um do Legislativo. 
“Vemos que o Comitê tem 
um corpo bem técnico, e 
queremos mais um ponto 
de vista para deliberar 
melhor. Seria muito impor-
tante”, falou.

Da Assessoria

É um órgão de articulação da 
ação governamental e de asses-
soramento ao prefeito municipal 
com a função de supervisionar 
e monitorar os procedimentos 
destinados ao Combate da Pan-
demia da Covid-19 no Município 
de Arapoti.
Membros: Andréa Silva da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
também coordenadora da órgão; 
Églen Lima da Divisão de Plane-
jamento Vigilância e Controle; 
Márcia Giglio da Vigilância 
Epidemiológica; Homar Negrão 
Filho como representante da 
Associação Comercial e Indus-
trial de Arapoti – Homar Negrão 
Filho; Osicléia Carneiro da secre-
taria municipal de Assistência 
Social; Rosângela Massinham 
da secretaria municipal de 
Negócios Jurídicos; Luana Gou-
larte da secretaria municipal de 
Desenvolvimento Econômico; 
Marcelo Zanini representando 
o Conselho Municipal de Saúde; 
e o vereador Maicon Pot repre-
sentando a Câmara Municipal de 
Vereadores de Arapoti.

Divulgação
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[EMENDAS IMPOSITIVAS]

[PLANEJAMENTO]

Audiência Pública em Arapoti apresenta 
projeções orçamentárias para 2022

Legislativo realizou pesquisa popular lançada no início do mês para saber dos moradores 
quais as aéreas que mais necessitam de investimentos no município

Da Redação

A Comissão de Finan-
ças e Orçamento (CFO) da 
Câmara de Vereadores de 
Arapoti, em parceria com 
a Prefeitura Municipal, 
realizou na última quar-
ta-feira (07), na Sede do 
Poder Legislativo, uma 

Audiência Pública da Lei 
de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) para o ano de 
2022. Sob presidência do 
vereador Maiquel Alberts 
(DEM), a Audiência contou 
a presença do Prefeito 
Municipal, Irani Barros 

(PSDB), dos vereadores que 
compõem a CFO, Maicon 
Jean Pot (SD), Deolindo 
Aparecido da Cruz e Diki-
nho (PODEMOS), do pre-
sidente da Casa e Edilson 
Corsini (DEM). De forma 
remota também partici-

param os vereadores Jean 
Carlos Klichowski (SD) e 
Wesley Carneiro Ulrich, 
Lelo Ulrich (PSD). Também 
estiveram presentes os 
secretários municipais da 
Fazenda, Fábio Sampaio e 
de Planejamento, Ademir 

Moreira, e o contador de 
Prefeitura, Marcelo Bran-
dão, que apresentou as 
projeções e diretrizes para 
o orçamento municipal do 
ano que vem.

A Câmara de Verea-
dores lançou uma pesquisa 
no último dia 1º de julho 
aos cidadãos arapotienses 
perguntando qual setor 
deveria ter mais inves-
timento em Arapoti, no 
ano de 2022. 32,8% dos 
entrevistados responde-
ram geração de emprego 
e renda; 25%, saúde; 7,8%, 
educação; 7,8%, infraes-
trutura; 6,3%, segurança 
pública; 4,7% agricultura 
e 4,7%, esporte e lazer. 
A enquete também abordou 
a questão da infraestrutura 
avaliando o que precisa ser 
melhorado ou ampliado. 
30,6% responderam mora-
dias populares; 22,6%, 
pavimentação; 12,9%, Uni-
dades de Saúde; 9,7% Calça-
mento; 8,1%, Creches, 3,2%, 
Acessibilidade, Ilumina-
ção pública e Sinalização. 
A Câmara também pergun-
tou qual bairro urbano a 
população acha que precisa 

de mais investimentos. 
Os resultados da enquete 
foram as seguintes respos-
tas: 15,6% Vila Romana; 
14,1% Vila Santo Antônio; 
10,9% Distrito Industrial; 
7,8% Humaitá; 7,8% Jardim 
Ceres; 6,3% Vila dos Fun-
cionários; e 4,7%, Centro. 
E na área rural, qual dis-
trito ou localidade deve 
ter mais investimento da 
Prefeitura. 35% respon-
deram Calógeras; 13,3% 
Cerrado das Cinzas; 6,7% 
Capão Bonito; 6,7% Cerro 
do Leão 6,7% Barra Mansa; 
e 3,3% disseram Caratuva. 
Nas pesquisas a Câmara 
recebeu diversas sugestões 
de investimento para o 
município, como melho-
rias na Feira do Produtor, 
no Distrito Industrial, em 
oportunidades para jovens 
não saírem do município, 
captação de lixo eletrô-
nico, incentivo para novas 
empresas.

[PESQUISA]

Também foram apre-
sentadas na Audiência as 
emendas impositivas dos 
vereadores da Casa. As 
emendas impositivas foram 
instituídas no município de 
Arapoti pela Emenda à Lei 

Orgânica 15/2016, e possibi-
lita aos vereadores destinar 
1,2% da Receita Municipal. 
Para 2022 estão previstas 
a destinação de mais de 
um milhão de reais. Cada 
vereador poderá escolher 

onde será aplicado cerca 
de R$120 mil, sendo que 
metade deste valor deve 
ser investido obrigatoria-
mente na saúde.
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DE CASA
O deputado estadual Hussein Bakri (PSD) cultiva a 

amizade com toda a família Massa. Líder do Governo Ratinho 
Junior na Assembleia Legislativa, o parlamentar foi destaque 
nas redes sociais ao lado do apresentador Ratinho, neste 
domingo (11). “Com um grande amigo, Deputado Hussein”, 
postou o comunicador Ratinho, no seleto espaço que costuma 
reservar apenas à família e a atividades profissionais.

FUNDO PARTIDÁRIO
Nos primeiros seis meses deste ano, os partidos 

devidamente registrados no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) e que alcançaram a cláusula de barreira receberam 
do Fundo Partidário, em conjunto, receberam mais de R$ 
489 milhões. O Partido Social Liberal (PSL) foi a legenda 
mais beneficiada com R$ 57 milhões, seguido do Partido 
dos Trabalhadores (PT) que recebeu R$ 48,7 milhões e o 
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), cerca de 
R$ 30 milhões.

ANTES DO RECESSO
Com a divulgação do calendário dos depoimentos da 

CPI da Covid desta semana, a defesa do deputado Ricardo 
Barros (PP) reforçou o pedido ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) para que o depoimento aconteça até sexta-feira (16). 
Levantamento feito pela defesa aponta que o parlamentar já 
foi citado ao menos 96 vezes na CPI. No documento, a defesa 
de Ricardo Barros afirma que a divulgação do calendário 
das oitivas demonstra que sem ordem judicial o deputado 
não conseguirá se defender na CPI antes do recesso parla-
mentar, que se inicia no dia 17/07.

SUCESSO NA PRODUÇÃO
O Paraná é o líder nacional na produção de carne de 

frango. Toledo é o município paranaense com maior pro-
dução. O Paraná teve crescimento de 3,9% na produção de 
carne de frango em 2020 com relação ao ano anterior, cerca 
de 40,9% da produção é exportada para outros 160 países. 
O frango, segundo principal produto exportado, fica atrás 
apenas da soja em grão.

VACINAÇÃO
Mais de 5 milhões de paranaenses já foram vacinados 

contra a Covid-19, seja com a primeira dose ou com dose 
única, o que corresponde a 58% da população paranaense 
acima de 18 anos. O público que mais recebeu D1 ou dose 
única até o momento foi de 65 a 69 anos (753.171), seguido 
de 45 a 49 anos (665.258), 50 a 54 anos (662.823), 55 a 59 anos 
(655.324) e 70 a 74 anos (641.985). A maioria é feminina (2,7 
milhões).

EM QUEDA
Curitiba lidera na aplicação de 856.864 primeiras doses. 

A cidade é seguida por Maringá (257.546), Londrina (242.163), 
Cascavel (148.168) e Ponta Grossa (126.689). Atualmente, o 
Paraná é o Estado com a menor taxa de transmissão do 
Brasil: 0,7. A média nacional, por sua vez, está em 0,86.  A 
taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para Covid-19 
no Paraná está em 83%, o número baixou de 90% pela pri-
meira vez em quatro meses.

Prefeitura realiza conferência e população 
participa do novo plano para Saúde Municipal

A administração 
municipal, através da 
Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS), em parceria 
com o Conselho Municipal 
da Saúde (COMSAUDE), 
realizaram a 14ª Confe-
rência Municipal da Saúde 
nesta quinta (8). O tema 
central neste ano foi a 
elaboração do Plano Muni-
cipal de Saúde 2022-2025, 
elaborado com sucesso, 
contando com o apoio 
popular e representativo 
do SUS.
Devido à pandemia, os 
debates e promoção da 
participação de todos os 
segmentos envolvidos no 
Sistema Único de Saúde 
(SUS), sendo eles usuários, 
trabalhadores, prestado-
res de serviços e gestores, 
ocorreu de forma virtual.
Do auditório do Departa-
mento de Ensino Profis-
sionalizante, onde o grupo 
de direção dos trabalhos 
se posicionou, a secretá-
ria municipal de Saúde, 
Amália Cristina Alves, 
explicou que, mesmo de 
forma remota, a finali-
dade da conferência foi a 
de analisar a situação da 
saúde de Jaguariaíva, nos 

aspectos epidemiológi-
cos, sociodemográficos e 
econômicos, bem como os 
avanços e desafios do sis-
tema e dos serviços pres-
tados. “Só conseguimos 
atingir o objetivo quando 
trabalhamos em equipe, 
para sempre melhorar o 
atendimento aos cidadãos 
jaguariaivenses”, obser-
vou.
Sempre atenta às deman-
das e possibilidades de 
aprimoramento da saúde 
pública, a prefeita Alcione 
Lemos, participou ativa-
mente das discussões e 
encaminhamentos para 
a versão final do novo 
plano. Na oportunidade 
ela falou da importância 
da participação de todos 
no direcionamento das 
ações para o SUS. “Num 
momento atípico, em meio 
a pandemia da COVID-19, 
quando nos reinventamos 
a cada momento e nos 
adaptamos a essa nova 
realidade, mesmo de forma 
remota e respeitando todas 
as restrições, podemos par-
ticipar de uma importante 
conferência, muito bem 
planejada e organizada, 
colocando em prática esse 

importante instrumento 
democrático de participa-
ção popular”, disse.
A prefeita também mani-
festou solidariedade às 
famílias das vítimas da 
COVID-19 e valorizou os 
trabalhadores da linha 
de frente, falou da con-
tinuidade das ações de 
contenção do agravamento 
da pandemia no município 
e reafirmou seu compro-
misso com fortalecimento 
da saúde pública muni-
cipal.
“Nossas lutas têm sido 
constantes no sentido de 
buscar cada vez mais os 
melhoramentos necessá-
rios ao setor que se dedica 
a salvar vidas e a restituir 
a saúde de todos aqueles 
que procuram por atendi-
mento. E nesse momento 
de debates e discussões, 
é importante destacar-
mos a atenção que temos 
dispensado a esse setor, 
com investimentos signi-
ficativos na área da saúde, 
abrangendo todos os seus 
equipamentos, como o hos-
pital, as unidades de saúde, 
laboratório, fisioterapia, 
Caps, farmácias, entre 
outros”, disse a prefeita.

[JAGUARIAÍVA]

Devido a pandemia, reunião foi online e contou com a participação 
de todos os segmentos envolvidos no Sistema Único de Saúde (SUS), 
sendo eles usuários, trabalhadores, prestadores de serviços e gestores

Da Assessoria
Divulgação
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O final de semana 
mais um vez foi violento 
nas rodovias e estradas da 
região deixando pessoas 
feridas em estado grave e 
registrando ao menos um 
óbito. 
A primeira situação acon-
teceu ainda na sexta-feira 
(09) quando, no fim da 
tarde, um motorista de 
71 anos acabou perdendo 
o controle da direção do 
veículo VW/Gol e acabou 
capotando em uma riban-
ceira próximo ao Ponti-
lhão na PR-092 em Wences-
lau Braz. Felizmente, ele e 
a passageira, uma mulher 
de 71 anos, tiveram apenas 
ferimentos leves e foram 
encaminhados ao hospital 
de Caridade São Sebastião 
para receber atendimento 
médico. 
Duas pessoas ficaram gra-
vemente feridas após se 
envolverem em acidentes 
registrados durante o final 
de semana no município 
de Arapoti.
De acordo com informa-
ções do portal A Voz do 
Povo de Arapoti, a pri-
meira situação foi regis-
trada no início da manhã 
do último sábado (10) 

quando os condutores de 
um automóvel VW/Gol e 
uma motocicleta Honda 
Titan se envolveram em 
uma colisão no trevo da 
Vila Humaitá. Logo após o 
acidente, populares teriam 
relatado que o condutor do 
veículo havia deixado o 
local. A equipe do SAMU 
(Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) foi 
acionada e prestou os 
primeiros socorros ao 
motociclista que foi enca-
minhado ao hospital muni-
cipal 18 de Dezembro em 
estado grave. A equipe da 
Defesa Civil também pres-
tou apoio ao atendimento 
da ocorrência. 
Já no início da noite do 
domingo (11), mais uma 
pessoa ficou ferida em 
um acidente envolvendo 
um automóvel e uma 
motocicleta. A situação 
foi registrada por volta 
das 19h00 na estrada vici-
nal que dá acesso a Vila 
Humaitá onde uma Honda 
Twister e um Fiat Idea 
acabaram colidindo. Com 
o impacto, o motociclista 
teve ferimentos considera-
dos grave sendo socorrido 
e encaminhado ao hospital 

municipal 18 de Dezembro 
para receber atendimento 
médico. Já o condutor do 
veículo, apesar do susto, 
não ficou ferido.
A equipe da Defesa Civil 
também esteve no local 
prestando atendimento 
a ocorrência e realizou a 
limpeza da rua para que 
o óleo que vazou dos veí-
culos não viesse a causar 
mais acidentes. 
Equipes da Polícia Rodo-
viária Estadual estiveram 
prestando atendimento às 
duas ocorrências. 
Também na noite do 
domingo, desta vez no 
município de Curiúva, um 
jovem de 27 anos morreu 
após capotar o veículo 
Renault Logan que ele con-
duzia pela rodovia PR-160 
trecho que liga Curiúva 
a Figueira. A situação foi 
registrada por volta das 
19h00. A vítima chegou a 
ser socorrida e encami-
nhada ao hospital, mas não 
resistiu aos ferimentos e 
veio a óbito. Uma pessoa 
que estaria no veículo 
como passageiro foi enca-
minhado ao hospital. 

Da Redação

[TRÂNSITO]

Fim de semana com acidentes e 
morte nas rodovias da região

Situações registradas entre a sexta-feira e o domingo deixaram 
pessoas em estado grave e ao menos um morto

Divulgação

Da Redação

Da Redação

Motociclista é detido 
após fugir da Rotam 
em Siqueira Campos

[SE DEU MAL]

Durante a fuga, indivíduo transitou 
em alta velocidade colocando a 

própria vida e de terceiros em risco

Um indivíduo foi 
detido na noite da última 
sexta-feira (09) após fugir 
de uma abordagem poli-
cial no Centro de Siqueira 
Campos. 
De acordo com informa-
ções da equipe da Polícia 
Militar, agentes da Rotam 
realizavam um patrulha-
mento de rotina pela Rua 
Rio Grande, quando, por 
volta das 21h30, se depara-
ram com um motociclista 

transitando em uma moto 
sem placa de identificação 
e lanterna. Assim que per-
cebeu que seria abordado, 
o suspeito empreendeu 
fuga praticando diversas 
ações de direção perigosa, 
sendo detido na sequência. 
Frente aos fatos, a moto 
foi apreendida e o indiví-
duo encaminhado para 
confecção do Termo Cir-
cunstanciado.

Motorista fica ferida após capotar 
carro em Joaquim Távora

Um acidente de trân-
sito registrado na manhã 
desta segunda-feira (12) 
deixou ao menos uma 
pessoa ferida na PR-218 
trecho da rodovia que liga 
Joaquim Távora a Guapi-
rama.
De acordo com informa-
ções do jornalista Luiz 
Guilherme Bannwart,a 
situação foi registrada 
no km 218 da rodovia. 
Uma equipe do 7º Subgru-
pamento de Bombeiros 
Independentes de Santo 

Antônio da Platina se des-
locou ao local para prestar 
atendimento a vítima. No 
Fiat Uno que capotou, 
estava uma mulher que foi 
socorrida e encaminhada 
ao hospital Dr. Lincoln 
Graça em Joaquim Távora 
com ferimentos modera-
dos. 
Ainda segundo informa-
ções da equipe de Bombei-
ros, a colisão ainda teria 
envolvido um caminhão e 
outro automóvel, mas não 
deixou demais feridos. 

Divulgação
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[UTI]

[PANDEMIA]
Taxa de transmissão da Covid chega ao menor índice 
do ano no Paraná; ocupação das UTIs baixa para 81%

A taxa de reprodu-
ção (Rt) do coronavírus 
chegou ao menor índice 
do ano no Paraná nesta 
segunda-feira (12), segundo 
a plataforma Loft.Science, 
que mede, em todo o País, o 
número médio de contágios 
causados por uma pessoa 
infectada. O Rt médio do 
Paraná está em 0,70 – o 
mais baixo entre todas as 
unidades da federação. Isso 
significa que cada 100 pes-
soas com Covid-19 podem 
contaminar outras 70, o que 
mostra que há remissão da 
pandemia no Estado.

O Rt indica a média de pes-
soas que serão infectadas 
pelo Sars-CoV-2 a partir 
de uma pessoa doente. 
Quando o Rt for igual a 
1, a doença está estável. 
Quando é maior, há um 
crescimento no número de 
casos. Quando a taxa está 
abaixo de 1, há redução 
nos contágios. Segundo a 
plataforma, que atualiza 
os dados diariamente, a 
taxa no Estado varia de 
0,64 a 0,74.
Desde o último pico, em 24 
de junho, quando o Rt do 
Paraná estava em 1,48 (cada 

100 pessoas contaminavam 
outras 148), a transmissão 
no Estado só reduziu, e 
desde 1 de julho está abaixo 
de 1. No Brasil, o Rt médio 
nesta segunda-feira era de 
0,83, com todos os estados 
com índice igual ou abaixo 
de 1.
“É uma amostra de que as 
medidas de controle que 
ainda adotamos a nível 
estadual e os municípios 
impõem localmente funcio-
nam, além do aumento da 
vacinação, que tem melho-
rado todos os indicadores 
da pandemia. Aos poucos 

começamos a ver um cená-
rio mais equilibrado e com 
tendência de queda”, disse 
o secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto. “Preci-
samos imunizar o máximo 
de paranaenses e manter 
as regras básicas de con-
vívio social da pandemia. 
Só assim, coletivamente, 
vamos vencer a doença”.
Mais indicadores também 
demonstram que há uma 
tendência de arrefecimento 
da pandemia de Covid-19 no 
Estado. Outra plataforma 
que mede a taxa Rt, com 
dados compilados pelo 

Laboratório de Estatística e 
GeoInformação da Univer-
sidade Federal do Paraná 
(LEG/UFPR), mostra que, 
ao longo da última semana, 
o Paraná chegou aos meno-
res índices desde o início 
da pandemia, em março 
de 2020.
O menor valor registrado 
na plataforma foi na quar-
ta-feira (7), quando o Rt 
chegou a 0,50, sendo que 
a taxa ficou na casa dos 
0,5 nos últimos dias. Nesta 
segunda-feira, o índice Rt 
estava em 0,62.

Da Assessoria

Ao mesmo tempo 
houve a redução na taxa de 
ocupação nas Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI) que 
atendem exclusivamente 
pacientes com Covid-19. 
Nesta segunda-feira, o 
índice de ocupação das 
UTIs do Sistema Único de 
Saúde (SUS) chegou a 81%, 
a mais baixa desde 14 de 
fevereiro, período em que 
uma nova onda da doença 
iniciou no Estado. Faz exa-
tamente uma semana que 
essa taxa é menor que 90%.
De acordo com a Central 
de Regulação de Leitos da 
Secretaria de Estado da 
Saúde, o sistema hospitalar 
do Paraná conta com 2.011 
leitos de UTI Covid adulto 
e pediátrica, sendo que 
1.621 estão ocupados e 390 
livres. Somente entre as 
UTI adulto, são 1.989 exis-
tentes, com 1.613 ocupadas 
e 376 livres.
Levando em conta todos 
os leitos disponíveis para 
os pacientes da doença, 
incluindo também os clí-
nicos, a taxa de ocupação 

no Estado é de 63%. Dos 
4.775 existentes, 2.990 estão 
ocupados e 1.785 livres. Já 
o índice de ocupação dos 
leitos de enfermaria está 
em 50% – dos 2.764 dispo-
níveis, 1.369 estão sendo 
usados e 1.395 estão deso-
cupados.
As macrorregiões Leste e 
Oeste têm a menor taxa de 
ocupação de UTIs: 79%. A 
primeira reúne as Regio-
nais de Saúde de Parana-
guá, Metropolitana (Curi-
tiba), Ponta Grossa, Irati, 
Guarapuava, União da 
Vitória e Telêmaco Borba 
e conta com 1.053 leitos, 
dos quais 223 estão livres. 
Na Norte (Apucarana, Lon-
drina, Cornélio Procópio, 
Jacarezinho e Ivaiporã), 
são 315 leitos disponíveis, 
com 67 desocupados.
Na macrorregião Noroeste 
(Campo Mourão, Umua-
rama, Cianorte, Paranavaí 
e Maringá), a taxa de ocu-
pação é de 82%; e na Oeste 
(Pato Branco, Francisco 
Beltrão, Foz do Iguaçu, 
Cascavel e Toledo), de 86%.

Divulgação
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7
ARAPOTI

JUNDIAÍ DO SUL

JABOTI

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 DE CONTRATO
Contrato: 159/2021
Pregão: 25/2021
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada: COPEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de 
internet dedicada e implantação de rede de interligação, visando atender 
as necessidades da Administração Municipal.
Gestor do Contrato: Nathanna Fraga Rodrigues
Fiscal do Contrato: Josemar Camargo Pereira
Dotação Orçamentária: 0300104122000120103390390000
Valor Contrato: R$ 18.300,00
Prazo Execução/Vigência: 7 meses
Data Assinatura: 09/07/2021

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 DE CONTRATO
Contrato: 160/2021
Pregão: 25/2021
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada: MOTTANET SCM - SERVIÇO DE INTERNET 
TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de 
internet dedicada e implantação de rede de interligação, visando atender 
as necessidades da Administração Municipal.
Gestor do Contrato: Nathanna Fraga Rodrigues
Fiscal do Contrato: Josemar Camargo Pereira
Dotação Orçamentária: 0300104122000120103390390000
Valor Contrato: R$ 44.000,00
Prazo Execução/Vigência: 7 meses
Data Assinatura: 09/07/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 

CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27 

 
EXTRATO 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO 
 
Edital de Pregão Eletrônico nº 25/2021. 
Processo nº 59/2021 
A Pregoeira comunica aos interessados na execução do objeto 
do Edital supramencionado, que após a análise e verificação 
das propostas de preços e da documentação de habilitação, 
decidiu classificar e habilitar as seguintes proponentes: 

Nº Empresa Valor 

1 
MOTTANET SCM - SERVIÇO DE 

INTERNET TECNOLOGIA E 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

44.000,00 

2 COPEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 18.300,00 
 
Arapoti, em 01 de Julho de 2021. 

Ana Aline Santos Mendes 
Pregoeira 

 
 
 
 
   

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 

CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27 

 

EXTRATO 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

Despacho da Presidente do Fundo Municipal de 
Saúde. 
De 06/07/2021 
 

Homologando e Adjudicando o procedimento licitatório 
realizado na modalidade de Pregão Eletrônico n° 
25/2021, as empresas: 
 

Empresa Valor 
MOTTANET SCM - SERVIÇO DE 

INTERNET TECNOLOGIA E 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

44.000,00 

COPEL TELECOMUNICAÇÕES 
LTDA 18.300,00 

 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação 
de serviços de internet dedicada e implantação de rede 
de interligação, visando atender as necessidades da 
Administração Municipal. 
 

ANDREA CRISTINA SILVA 
PRESIDENTE DO FMS 

 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 87/2021
LIVRE CONCORRÊNCIA
(Resumo para fins de publicação)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI, Estado 
do Paraná, torna público que fará realizar licitação, 
conforme segue: 

1 - MODALIDADE: Pregão Presencial nº.87/2021. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. 

2 – OBJETO: Seleção de Proposta entre os propo-
nente 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  de Contratação 
de empresa do ramo, especializada em execução 
de serviços elétricos.

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 226.800,00 (Duzentos e 
Vinte e Seis Mil e Oitocentos Reais),  

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 26/07/2021 
às 09:00  na Prefeitura Municipal de Jaboti. 

5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Departa-
mento 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, 08/07/2021.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº10/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N. º 88/2021
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 - MODALIDADE: Pregão ELETRONICO nº.88/2021. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. TIPO 
DE ENCERRAMENTO: ABERTO. 

2 – OBJETO: Seleção de Proposta entre os propo-
nente 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, decreto 10.024, de 
20 de setembro de 2019, aquisição de insumos para 
implantação de unidade de produção de maracujá 
e abacaxi no modelo convencional, conforme o 
convenio nº.230/2020 SEAB e Município de Jaboti.

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 51.871,00 (Cinqüenta e Um 
Mil, Oitocentos e Setenta e Um Reais).  

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 29/07/2021 
às 09:00 no site www.bllcompras.org.br “Acesso 
Identificado no link - licitações” 

5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Departa-
mento 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, 12 de 
julho/2021. 

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº10/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
PORTARIA Nº. 90 DE 12 DE JULHO DE 2021

SÚMULA: Dispõe sobre a substituição de membro 
que compõem a Comissão de Recebimento e Li-
quidação de bens, equipamentos, obras, serviços 
e materiais (permanentes e de consumo) para o 
exercício de 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL, 
Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei e,

Considerando a necessidade de substituição de 
membro componente da Comissão instituída pela 
Portaria nº 59 de 26 de abril de /2021;

  R E S O L V E

Art. 1º. Nomear como membro da Comissão de 
Recebimento e Liquidação de bens, equipamentos, 
obras, serviços e materiais (permanentes e de con-
sumo) para o exercício de 2021, o senhor Fabiano 
Aparecido Mendes, servidor efetivo, portador do RG 
nº. 10.660.558-0 e CPF/MF nº. 087.948.189-75, em 
substituição ao ex-servidor José Aparecido Rodri-
gues, para o Departamento de Transportes, Obras 
Públicas, Habitação, Urbanismo e Saneamento.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. revogada disposição em contrário.

  Jundiaí do Sul, em 12 de julho de 2021.

Eclair Rauen
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

O MUNICIPIO DO JUNDIAÍ DO SUL - PR torna público que fará realizar, 
às 10:00 horas do dia 28 de julho  do ano de 2021, na PRAÇA PIO X   n° 260
em JUNDIAI DO SUL - PR , Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, sob 
regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) 
obra(s): 

Local do objeto Objeto 
Quantidade e 
unidade de 

medida 

Prazo de 
execução 

(dias) 

Estrada Municipal - 
Matrícula 14.475  

Construção 
Barracão de Centro 
de Eventos e Festas 

800,00  m² 120 

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no 
horário comercial, ou solicitada através do e-mail 
pmjundiaicompras@yahoo.com.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos 
de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no 
endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone (43) 36261490. 

                                             JUNDIAÍ DO SUL - PR, 12 de julho de 2021. 

                                              WALDERLEI LEME FERNANDES-
PRESIDENTE DA C.P.L. 
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                                    DECRETO Nº 031/2021 
 
SÚMULA: Ratifica e ou/atualiza a nomeação de membros que 
compõem a Coordenadoria Municipal da Defesa Civil (COMDEC), 
Estado do Paraná, e dá outras providências.   

 
O Prefeito Municipal de Jundiaí do Sul, Estado do 

Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, e em 
conformidade com a Lei Nº 370/2010 de 23 de novembro de 2010, 

 DECRETA,– que ficam  nomeados: 
No Art. 1º, I – Coordenadoria 
Coordenador Presidente: Eclair Rauen, Chefe do Poder Executivo 
Municipal 
Coordenadora de Ações de Defesa Civil Municipal: Fernanda 
Aline de Andrade 
 No Art. 2º ,  II – Conselho Municipal 
Representante Municipal do Departamento Administrativo de 
Planejamento  
- Odair Rosildo Farinha - Presidente Do Conselho Municipal Da 
Defesa Civil 
Representante Municipal do Departamento de Obras Públicas, 
Urbanismo e Habitação: 
- Lucas Aparecido da Silva   
Representante do Departamento de Saúde 
- Emília Cristiany Alves 
Representante Municipal do Departamento de Educação 
-  Rosemary Camargo de Andrade  
Representante Municipal do Departamento de Assistência 
Social 
- Edineia da Silva Visotto Oliveira  
Representante da Polícia Militar  
-  Ilson Aparecido da Silva 
Representante da APAE 
- Maria do Carmo de Oliveira   
No Art. 3º,  III – Secretaria 
Secretário: senhor Jair Aparecido Dela Coleta 
No Art. 4º - IV – Setor Técnico 
Representante do Departamento de Transportes Rodoviário: 
Lucas Aparecido da Silva 
Representante do Departamento de Urbanismo e Habitação: 
Aparecido Izidoro 
Representante do Departamento de Agricultura, Abastecimento 
e Meio Ambiente: Silvia Aparecida Otávio.  
Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
                                         Jundiaí do Sul, 12 de julho de 2021. 

 
ECLAIR RAUEN 

Prefeito Municipal 

                             DECRETO Nº 032/2020 
 
SÚMULA: Ratifica e ou/atualiza a nomeação de membros que compõem o 
Conselho Municipal de Proteção e da Defesa Civil. 
 

O Prefeito Municipal de Jundiaí do Sul, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, e em conformidade 
com a Lei Nº 370/2010 de 23 de novembro de 2010,  

DECRETA: 
Art. 1 – Ficam nomeados os membros que compõem o Conselho Municipal 
de Proteção e da Defesa Civil: 
 
Representante Municipal do Departamento Administrativo de 
Planejamento  
- Odair Rosildo Farinha  - PRESIDENTE DO CONSELHOMUNICIPAL DA 
DEFESA CIVIL 
Representante Municipal do Departamento de Obras Públicas, 
Urbanismo e Habitação: 
- Lucas Aparecido de Oliveira   
Representante Municipal do Departamento de Saúde 
- Emília Cristiany Alves  
Representante Municipal do Departamento de Educação 
-  Rosemary Camargo de Andrade  
Representante Municipal do Departamento de Assistência Social 
- Edineia da Silva Visotto Oliveira  
Representante da Polícia Militar  
-  Ilson Aparecido da Silva 
Representante da APAE 
- Maria do Carmo de Oliveira   
Este Decreto entra em vigor a partir da data da sua publicação. 
                                                             
                                                              Jundiaí do Sul, 12 de julho de 2021. 

 
ECLAIR RAUEN 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 

ESTADO DO PARANÁ
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESEN-
VOLVIMENTO DO TERRITÓRIO DO VALE DO RIO 
CINZAS - CIVARC 
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 005/2021
Contratante: CIVARC
Contratada: Alexandre Sextak Batistela Junior – Co-
mercial de Alimentos e Material de Limpeza EIRELI.
Valor: R$ 520,93 (Quinhentos e vinte reais e noventa 
e três centavos).
Vigência: Início: 30/06/2021 Término: 29/06/2022
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 001/2021
Recursos: Dotação:  01.001.04.122.0001.2001 (40).
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higie-
nização, destinados ao Consórcio Intermunicipal 
para o Desenvolvimento do Território do Vale do Rio 
Cinzas - CIVARC 
Japira, 30 de Junho de 2021

ESTADO DO PARANÁ
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESEN-
VOLVIMENTO DO TERRITÓRIO DO VALE DO RIO 
CINZAS - CIVARC 
EXTRATO CONTRATUAL

PINHALÃO

PINHALÃO

OUTRAS PUBLICAÇÕES

Contrato Nº: 006/2021
Contratante: CIVARC
Contratada: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA- 
COMERCIO DE ALIMENTOS
 Valor: R$ 3.020,16 (Três mil e vinte reais e dezesseis 
centavos).
Vigência: Início: 30/06/2021 Término: 29/06/2022
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 002/2021
Recursos: Dotação:  01.001.04.122.0001.2001 (40).
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais 
de copa e cozinha, destinados ao CIVARC.
Japira, 30 de Junho de 2021

EDITAL N0 59/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 
Registro de Preços - 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 160/2021, de 23/06/2021, torna público, 
para conhecimento dos interessados que receberá 
até às 08:00:00 horas do dia 27/07/2021, propostas 
para: Contratação de empresa especializada para 
confecção de nota fiscal de produtor em formulário 

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº: 01/2021 - Contrato Nº: 84/2020-Contra-
tante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada: HIGISEG MEDICINA E SEGURANCA 
DO TRABALHO LTDA-Valor: 1.585,98 (um mil 
quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito 
centavos) -Vigência: Início: 08/07/2021 Término: 
15/07/2021-Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 
22/2020 Objeto: Fica suprimido o valor contratual 
em R$ 1.585,98 (um mil quinhentos e oitenta e cinco 
reais e noventa e oito centavos). Diante da supres-
são realizada na cláusula anterior, altera-se o valor 
contratual de R$15.948,98 (quinze mil novecentos e 
quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), para 
R$ 14.363,00 (quatorze mil trezentos e sessenta e 
três reais). Pinhalão, 9 de Julho de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº: 01/2021 - Contrato Nº: 90/2021-Contratan-
te: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-Con-
tratada: J O JORGE COMBUSTÍVEIS – ME-Valor: 
1.545,48 (um mil quinhentos e quarenta e cinco 
reais e quarenta e oito centavos) -Vigência: Início: 
09/07/2021 Término: 15/04/2022-Licitação: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº: 25/2021 Objeto: Fica realinhado o 
valor do item do presente contrato, passando o valor 
do item Nº 03 (gasolina cota reservada), passando o 
valor unitário do litro de R$ 5,92 (para R$ 6,33. Dian-
te do realinhamento citado acima, altera-se o valor 
contratual, aumentando o valor do item Nº 03 em R$ 
1.545,48, referente a 3.769,46 litros de restantes de 
gasolina cota reservada. Altera-se o valor contratual 
passando de R$ 150.700,00 para R$ 152.245,48. 
Pinhalão, 9 de Julho de 2021

contínuo e impressão de mapas e plantas para o 
Setor de Engenharia. Critério de Julgamento – Menor 
preço por item. O recebimento será exclusivamente 
por meio de sistema eletrônico: www.gov.br/com-
pras/pt-br. Os interessados poderão obter maiores 
informações e retirar o edital completo pelos sites: 
www.gov.br/compras/pt-br, https://e-gov.betha.com.
br/transparencia, 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.  Pi-
nhalão, 14 de junho de 2021. Raíssa Pimentel Vilas 
Boas - Pregoeira.

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº: 02/2021 - Contrato Nº: 88/2021-Contra-
tante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada: AGRICOPEL DIESEL PARANA LT-
DA-Valor: 24.110,00 (vinte e quatro mil cento e 
dez reais)-Vigência: Início: 09/07/2021 Término: 
13/04/2022-Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 
28/2021-Objeto: Fica realinhado o valor dos itens do 
presente contrato, passando o valor do item Nº 03 
(Óleo Diesel S-10), passando o valor unitário do litro 
de R$ 4,20 para R$ 4,37, e do item Nº 06 (Óleo Diesel 
S-500), passando o valor unitário do litro de R$ 4,16 
para R$ 4,34. Diante do realinhamento citado acima, 
altera-se o valor contratual, aumentando o valor de 
R$ 24.110,00, referente a 19.000 litros restantes do 
item 03- Óleo Diesel S-10 e 116.000 do item 06 - Óleo 
Diesel S-500.
Pinhalão, 9 de Julho de 2021
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ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº: 02/2021 - Contrato Nº: 109/2019-Con-
tratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada: RODRIGUES & RODRIGUES MINE-
RACAO LTDA-Vigência: Início: 11/07/2021 Término: 
11/07/2022-Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 
40/2019-Objeto: Fica prorrogado o prazo de vigência 
do presente contrato, passando de 11 de julho de 
2021 para 11 julho 2022, ficando então alterada a 
cláusula segunda do referido contrato.
Pinhalão, 9 de Julho de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº: 01/2021 - Contrato Nº: 91/2021-Contra-
tante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada: AUTO POSTO PR 272 LTDA-Valor: 
13.559,80 (treze mil quinhentos e cinquenta e nove 
reais e oitenta centavos) -Vigência: Início: 09/07/2021 
Término: 15/04/2022-Licitação: PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº.: 25/2021-Objeto: Fica realinhado o valor 
dos item do presente contrato, passando o valor do 
item Nº 02 (Gasolina Comum), passando o valor 
unitário do litro de R$ 5,08 para R$ 5,41. Diante 
do realinhamento citado acima, altera-se o valor 
contratual, aumentando o valor de R$ 13.559,79 
referente aos litros restantes do referido item. O valor 
total do contrato de R$ 209.550,00 passa ser de R$ 
223.109,80. Pinhalão, 9 de Julho de 2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 13/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO E EXTRATO DE INFOR-
MAÇÕES

Pelo presente Termo de Ratificação, com amparo no 
artigo 24, II, da Lei Federal n.º 8.666/93, no parecer 
técnico da Comissão de Licitação e do parecer jurídico 
exarado, RATIFICO a presente dispensa de licitação 
para contração da empresa DMS SERVIÇOS TER-
CEIRIZADOS LTDA, CNPJ N.º 18.150.796/0001-24, 
para aquisição de bens nos termos e especificações 
abaixo descritas:  

Contratante: Câmara Municipal de Pinhalão
Contratado: DMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 
LTDA, CNPJ N.º 18.150.796/0001-24;
Objeto: CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) FUNCIONÁRIO 
PARA ATIVIDADE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PINHA-
LÃO;

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais
RESOLVE:
Homologar a Dispensa de Licitação n° 15/2021 a 
favor da proponente: 
VANUSE SILVA DO VALE 04061818961, inscrita 
no CNPJ sob n° 34.550.058/0001-20, da cidade de 
TOMAZINA/PR, vencendo todos os itens, perfazendo 
o valor total de R$ 502,50 (quinhentos e dois reais e 
cinquenta centavos). 
                    Pinhalão, 12 de julho de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 12/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO E EXTRATO DE INFOR-
MAÇÕES

Pelo presente Termo de Ratificação, com amparo no 
artigo 24, II, da Lei Federal n.º 8.666/93, no parecer 
técnico da Comissão de Licitação e do parecer ju-
rídico exarado, RATIFICO a presente dispensa de 
licitação para contração da empresa ARROBA COM-
PUTADORES LTDA, CNPJ N.º 04.826.258/0001-00, 
para aquisição de bens nos termos e especificações 
abaixo descritas:  

Contratante: Câmara Municipal de Pinhalão
Contratado: ARROBA COMPUTADORES LTDA, 
CNPJ N.º 04.826.258/0001-00;
Objeto: 01 (um) HD SATA 2TB SEAGATE BARRA-
CUDA;
Dotação Orçamentária: 01.001.01.031.0001.2.00.4
.14.90.52.1001
Valor Total: R$ 554,98 (quinhentos e cinquenta e 
quatro reais e noventa e oito centavos);
Fundamento: Artigo 24, II, da Lei Federal n.º 8.666/93

Pinhalão, 21 de junho de 2021.
________________________
FLAVIO DECOL RODRIGUES
PRESIDENTE

PINHALÃO

 
                                   
EDITAL N0 60/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇO- EXCLUSIVO PARA ME, 

EPP E MEI. 
A Comissão de Pregão, da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO, no exercício das atribuições que 
lhe confere a Portaria nº 160/2021, de 23/06/2021, torna público, para conhecimento dos interessados que 
receberá até às 08:00:00 horas do dia 21/07/2021, propostas para: Objeto da Licitação: aquisição de testes 
rápidos para detecção de anticorpos igm e igg anti- COVID-19, destinados a secretaria municipal de saúde. 
Critério de Julgamento – Menor Preço POR ITEM. O recebimento será exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br. Os interessados poderão obter maiores informações e 
retirar o edital completo pelos sites: www.gov.br/compras/pt-br, https://e-gov.betha.com.br/transparencia, 
através do e-mail licitacaophl04@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, 09 de julho de 
2021. Mayara Almendanha Mota -  Pregoeira 

        

Dotação Orçamentária: 01.001.01.031.0001.2.00.3
.3.90.39.1001;
Valor Total: R$ 2.295,00 (dois mil, duzentos e noventa 
e cinco reais);
Fundamento: Artigo 24, II, da Lei Federal n.º 8.666/93

Pinhalão, 28 de junho de 2021.

________________________
FLAVIO DECOL RODRIGUES
PRESIDENTE

SALTO DO ITARARÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2021

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Salto 
do Itararé, Estado do Paraná, o Pregão Presencial 
n° 32/2021, tipo Menor Preço, a que trata da REGIS-
TRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
GRÁFICO PARA SECRETARIA DE SAÚDE MUNI-
CIPAL, conforme especificado no anexo I do edital. 
O credenciamento das empresas interessadas será 
no dia 23/07/2021, até 09h30min e a abertura da 
sessão pública, com recebimento dos envelopes com 
“propostas de preços”, “documentos de habilitação” e 
abertura dos respectivos envelopes no dia 23/07/2021, 
a partir das 09h30min. O edital em inteiro teor estará 
a disposição 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 en-
dereço acima ou telefone (43) 3579-1607.

PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE LICITAÇÃO DESERTA
O Prefeito Municipal de Salto do Itararé/PR torna 
público que o Pregão Presencial nº 29/2021, a que 
trata de REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO 
DE 50 KIT - COVID AG COMBO ECO C/20 TESTES, 
foi considerado DESERTO em virtude da ausência 
de interessados. Maiores informações poderão ser 
obtidas na sede da Prefeitura Municipal, de segun-
da a sexta-feira das 08h00min as 12h00min e das 
13h00min as 17h00min, na Rua Eduardo Bertoni 
Junior, 471, Centro, Município de Salto do Itararé, 
ou pelo telefone (43) 3579-1607. 
Salto do Itararé, 07 de julho de 2021.

PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2021.
Do Objeto: AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE IN-
CÊNDIO DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES 
DA MUNICIPALIDADE.
Do(s) Contratado(s): GUERING & NASCIMENTO 
LTDA, Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídica sob o n° 40.359.795/0001-43;
Do Valor e do Pagamento: A presente contratação 
importa no valor de R$2.281,00 (dois mil e duzentos 
e oitenta e um reais). A despesa decorrente desta 
contratação correrá sob a seguinte dotação orça-
mentária: 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 pos-
teriores.

Salto do Itararé, 12 de julho de 2021.

FERNANDO ALVES CARDOSO
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

RATIFICAÇÃO
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e atos precedentes, 
face aos autos do presente Processo Licitatório, refe-
rente ao Pregão Presencial nº 28/2021, REGISTRO 
DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICU-
LO SEDAN NOVO, HOMOLOGO o procedimento 
licitatório, com fundamento no Inciso VI, do art. 43, 
da Lei nº 8.666/93. 
Salto do Itararé, de 05 de julho de 2021.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e atos precedentes, 
face aos autos do presente Processo Licitatório, re-

PINHALÃO

JUNDIAI DO SUL

JUNDIAI DO SUL

SALTO DO ITARARÉ

Em vista das justificativas e fundamentações retro 
relatadas, aprovo a realização da despesa, indepen-
dente de licitação.

Salto do Itararé, 12 de julho de 2021.

PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais
RESOLVE:
Homologar a Inexigibilidade de Licitação n° 12/2021 
a favor da proponente: 
PROVENCE VEICULOS S/A, inscrita no CNPJ sob 
n° 07.681.092/0001-61, da cidade de PONTA GROS-
SA/PR, vencendo todos os itens, perfazendo o valor 
total de R$ 1.332,78 (um mil, trezentos e trinta e 
dois reais e setenta e oito centavos).
                    Pinhalão, 12 de julho de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Mu-
nicipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVÍÇOS Nº. 016/2020
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa 
J.N. RIBEIRO – ME
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo Modalidade 
Pregão Presencial nº 004/2020, nos termos das Leis 
Federal nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviços nº. 016/2020.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência, com au-
torização legal do artigo 57, Inciso II, da Lei 8.666/93 
e alterações posteriores, permanecendo inalteradas 
as demais cláusulas do Contrato Original.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas des-
pendidas com o cumprimento da presente licitação 
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
com previsão na Lei e Resolução Orçamentária nº 
616/2020, de 15/10/2020, publicada em 16/10/2020.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 12/07/2021.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – Pr.
Jundiaí do Sul – PR, 26 de junho de 2020.
Eclair Rauen
 Prefeito Municipal

ferente ao Pregão Presencial nº 30/2021, a que trata 
de REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
PÃES, BOLOS E COFFEE BREAK, HOMOLOGO o 
procedimento licitatório, com fundamento no Inciso 
VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93. 
Salto do Itararé, de 07 de julho de 2021.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Município de Jundiaí do Sul - 2021
                 DECRETO Nº 33/2021 

Lei/Ato nº 11891 - Decreto nº 33/2021 de 12/07/2021 Nº AnoEscopo

Autorização: 11254 Lei ordinária Lei Orçamentária Anual - LOA 616 2020
Crédito adicional Recurso do crédito adicional Previsto Realizado

Anulação de Dotações 143.833,75143.833,75Suplementar 

Despesa
03

03.001
02.062.0010.2007

3.1.90.94.00.00
240 00000 Recursos Ordinários (Livres)

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Procuradoria Geral do Município
Procuradoria Geral
Procuradoria Geral do Municipio 10.000,00Anulação 

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

03
03.001

02.062.0010.2007
3.3.90.36.00.00

270 00000 Recursos Ordinários (Livres)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Procuradoria Geral do Município
Procuradoria Geral
Procuradoria Geral do Municipio 3.000,00 Anulação 

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

05
05.001

04.122.0010.2011
3.1.90.94.00.00

420 00000 Recursos Ordinários (Livres)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento Municipal de
Administração Geral
Departamento Municipal de Administração 50.000,00Anulação 

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

05
05.001

04.122.0010.2011
3.3.90.14.00.00

430 00000 Recursos Ordinários (Livres)
DIÁRIAS - CIVIL
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento Municipal de
Administração Geral
Departamento Municipal de Administração 833,75Anulação 

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

05
05.001

14.122.0012.2055
3.3.50.43.00.00

600 00000 Recursos Ordinários (Livres)
SUBVENÇÕES SOCIAIS
Termo de Convênio entre a Associação dos Estudantes e Trabalhadores de Jundiaí
Administração Geral
Departamento Municipal de Administração 54.833,75Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

05
05.001

19.126.0022.2013
4.4.90.52.00.00

640 00000 Recursos Ordinários (Livres)
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
Manutenção e Melhoria no Sistema de Processamento de Dados
Administração Geral
Departamento Municipal de Administração 5.000,00 Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

05
05.002

04.122.0010.2021
3.1.90.94.00.00

710 00000 Recursos Ordinários (Livres)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Manutenção das Atividades e Assessoria da Divisão de Compras e Licitações
D.A.- Divisão de Compras e Licitações
Departamento Municipal de Administração 20.000,00Anulação 

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

07
07.001

04.123.0010.2030
3.1.90.94.00.00

1050 00000 Recursos Ordinários (Livres)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade
Divisão de Contabilidade 
Departamento Municipal de Finanças 50.000,00Anulação 

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

09
09.001

12.365.0017.2052
3.3.90.30.00.00

2250 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
MATERIAL DE CONSUMO 
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil ( Nice Braga e
DEC - Divisão de Educação
Departamento Municipal de Educação 15.000,00Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

10
10.001

13.122.0010.2059
3.3.90.30.00.00

2340 00000 Recursos Ordinários (Livres)
MATERIAL DE CONSUMO 
Manutenção do Departamento Municipal de Cultura
Gabinete do Diretor
Departamento Municipal de Cultura 10.000,00Anulação 

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:
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Artigo 1º ‐ Fica aberto no atual orçamento vigente um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 143.833,75 (Cento 
e quarenta e três mil oitocentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos) para reforço das dotações acima: 

Artigo  2º  ‐  Servirá  como  recursos  os  cancelamentos  das  seguintes  dotações  do  atual  orçamento  vigente  conforme 
descritos acima: 

Artigo 3º ‐ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando‐se as disposições ao contrário. 

 

Jundiaí do Sul, 12 de julho de 2021. 

 
_______________________ 

ECLAIR RAUEN 
                              Prefeito Municipal 

Município de Jundiaí do Sul - 2021
                  DECRETO Nº 33/2021 

11
11.001

27.812.0020.1012
4.4.90.52.00.00

6370 00000 Recursos Ordinários (Livres)
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
Aquisição e Instalação de Parque Infantil
Gabinete do Diretor
Departamernto Municipal de Esportes e Lazer 6.000,00 Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

12
12.001

10.302.0021.2093
3.3.90.30.00.00

3820 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
MATERIAL DE CONSUMO 
Manutenção do Pronto Atendimento Municipal e Ambulatório
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Municipal de Saúde 50.000,00Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

14
14.001

08.122.0010.2098
3.3.90.30.00.00

4450 00000 Recursos Ordinários (Livres)
MATERIAL DE CONSUMO 
Manutenção e Coordenação das Atividades do Departamento Municipal de
Gabinete do Diretor
Departamento Municipal de Assistência Social 10.000,00Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

15
15.002

15.452.0026.2119
3.3.90.39.00.00

5760 00000 Recursos Ordinários (Livres)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Manutenção do Prédio do Terminal Rodoviário Municipal
Divisão de Urbanismo
Departamento de Habitação, Urbanismo e Obras Públicas 3.000,00 Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

Resumo acumulado Recurso do crédito adicional Previsto RealizadoTipo de alteração
Suplementar 
Suplementar 

Anulação de Dotações
Anulação de Dotações

143.833,75
143.833,75

143.833,75
143.833,75

Acréscimo
Anulação

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Artigo 1º ‐ Fica aberto no atual orçamento vigente um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 143.833,75 (Cento 
e quarenta e três mil oitocentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos) para reforço das dotações acima: 

Artigo  2º  ‐  Servirá  como  recursos  os  cancelamentos  das  seguintes  dotações  do  atual  orçamento  vigente  conforme 
descritos acima: 

Artigo 3º ‐ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando‐se as disposições ao contrário. 

 

Jundiaí do Sul, 12 de julho de 2021. 

 
_______________________ 

ECLAIR RAUEN 
                              Prefeito Municipal 

Município de Jundiaí do Sul - 2021
                  DECRETO Nº 33/2021 

11
11.001

27.812.0020.1012
4.4.90.52.00.00

6370 00000 Recursos Ordinários (Livres)
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
Aquisição e Instalação de Parque Infantil
Gabinete do Diretor
Departamernto Municipal de Esportes e Lazer 6.000,00 Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

12
12.001

10.302.0021.2093
3.3.90.30.00.00

3820 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
MATERIAL DE CONSUMO 
Manutenção do Pronto Atendimento Municipal e Ambulatório
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Municipal de Saúde 50.000,00Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

14
14.001

08.122.0010.2098
3.3.90.30.00.00

4450 00000 Recursos Ordinários (Livres)
MATERIAL DE CONSUMO 
Manutenção e Coordenação das Atividades do Departamento Municipal de
Gabinete do Diretor
Departamento Municipal de Assistência Social 10.000,00Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

15
15.002

15.452.0026.2119
3.3.90.39.00.00

5760 00000 Recursos Ordinários (Livres)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Manutenção do Prédio do Terminal Rodoviário Municipal
Divisão de Urbanismo
Departamento de Habitação, Urbanismo e Obras Públicas 3.000,00 Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

Resumo acumulado Recurso do crédito adicional Previsto RealizadoTipo de alteração
Suplementar 
Suplementar 

Anulação de Dotações
Anulação de Dotações

143.833,75
143.833,75

143.833,75
143.833,75

Acréscimo
Anulação

Município de Jundiaí do Sul - 2021
                 DECRETO Nº 33/2021 

Lei/Ato nº 11891 - Decreto nº 33/2021 de 12/07/2021 Nº AnoEscopo

Autorização: 11254 Lei ordinária Lei Orçamentária Anual - LOA 616 2020
Crédito adicional Recurso do crédito adicional Previsto Realizado

Anulação de Dotações 143.833,75143.833,75Suplementar 

Despesa
03

03.001
02.062.0010.2007

3.1.90.94.00.00
240 00000 Recursos Ordinários (Livres)

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Procuradoria Geral do Município
Procuradoria Geral
Procuradoria Geral do Municipio 10.000,00Anulação 

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

03
03.001

02.062.0010.2007
3.3.90.36.00.00

270 00000 Recursos Ordinários (Livres)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Procuradoria Geral do Município
Procuradoria Geral
Procuradoria Geral do Municipio 3.000,00 Anulação 

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

05
05.001

04.122.0010.2011
3.1.90.94.00.00

420 00000 Recursos Ordinários (Livres)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento Municipal de
Administração Geral
Departamento Municipal de Administração 50.000,00Anulação 

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

05
05.001

04.122.0010.2011
3.3.90.14.00.00

430 00000 Recursos Ordinários (Livres)
DIÁRIAS - CIVIL
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento Municipal de
Administração Geral
Departamento Municipal de Administração 833,75Anulação 

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

05
05.001

14.122.0012.2055
3.3.50.43.00.00

600 00000 Recursos Ordinários (Livres)
SUBVENÇÕES SOCIAIS
Termo de Convênio entre a Associação dos Estudantes e Trabalhadores de Jundiaí
Administração Geral
Departamento Municipal de Administração 54.833,75Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

05
05.001

19.126.0022.2013
4.4.90.52.00.00

640 00000 Recursos Ordinários (Livres)
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
Manutenção e Melhoria no Sistema de Processamento de Dados
Administração Geral
Departamento Municipal de Administração 5.000,00 Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

05
05.002

04.122.0010.2021
3.1.90.94.00.00

710 00000 Recursos Ordinários (Livres)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Manutenção das Atividades e Assessoria da Divisão de Compras e Licitações
D.A.- Divisão de Compras e Licitações
Departamento Municipal de Administração 20.000,00Anulação 

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

07
07.001

04.123.0010.2030
3.1.90.94.00.00

1050 00000 Recursos Ordinários (Livres)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade
Divisão de Contabilidade 
Departamento Municipal de Finanças 50.000,00Anulação 

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

09
09.001

12.365.0017.2052
3.3.90.30.00.00

2250 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
MATERIAL DE CONSUMO 
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil ( Nice Braga e
DEC - Divisão de Educação
Departamento Municipal de Educação 15.000,00Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

10
10.001

13.122.0010.2059
3.3.90.30.00.00

2340 00000 Recursos Ordinários (Livres)
MATERIAL DE CONSUMO 
Manutenção do Departamento Municipal de Cultura
Gabinete do Diretor
Departamento Municipal de Cultura 10.000,00Anulação 

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:
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[PREVINE BRASIL]

[SAÚDE]

Tomazina e Jaguariaíva 
ficam entre os 10 
melhores municípios 
paranaenses no ranking 
do Previne Brasil  

Programa do Ministério da 
Saúde avalia os mais de cinco mil 
municípios brasileiros em relação 
ao desempenho das ações de 
Atenção Primária a Saúde 

Em meio a pande-
mia da Covid-19, uma 
das maiores preocupações 
discutidas no setor da 
Saúde Pública tem sido 
em relação ao combate ao 
coronavírus, leitos de UTI’s 
lotados e a tentativa de 
salvar vidas e, nos últimos 
meses, a questão da vacina-
ção também tem tomado 
foco. Porém, os atendimen-
tos tracionais envolvendo 
gestantes, crianças, idosos 
e grupos com doenças crô-
nicas continuam e reque-
rem dos gestores atenção 
para que os serviços não 
parem, como é o caso da 
Atenção Primária a Saúde 
onde dois municípios da 
região se destacaram no 

ranking do Ministério da 
Saúde que leva em consi-
deração os mais de 5 mil 
municípios paranaenses.  
Levando-se em considera-
ção os 399 municípios para-
naenses, os indicadores 
do Previne Brasil – Saúde 
da Família mostram o 
município de Tomazina em 
terceiro lugar no estado e 
Jaguariaíva na nona posi-
ção, resultado que coloca 
em destaque as ações rea-
lizadas pelas equipes de 
Saúde e trabalho realizado 
pelos gestores municipais.  
Em Tomazina, o prefeito 
Flavio Zanrosso utilizou 
as redes sociais para para-
benizar os trabalhos rea-
lizados pelo secretário de 

Saúde João Hélio e toda 
sua Equipe. “Mesmo diante 
das dificuldades encontra-
das durante a pandemia, 
onde nosso maior foco é 
salvar vidas e garantir a 
segurança da nossa popu-
lação diante da Covid-19, 
nossas equipes tem se 
dedicado para que outros 
atendimentos importantes 
não fossem comprometi-
dos ou deixados de lado. 
Parabenizo aqui a todos 
os envolvidos que desem-
penharam um trabalho 
com qualidade e compro-
misso que levou nosso 
município a este lugar de 
destaque em uma área tão 
importante para nossa 
população. Tenho muito 

orgulho desta equipe”, 
destacou Zanrrosso que 
também agradeceu todo 
suporte recebido pelas 
equipes da 19ª Regional de 
Jacarezinho ao município.  
O município de Jagua-
riaíva também se destacou 
no ranking, ocupando a 
nona colocação entre os 
399 municípios do estado. 
A prefeita Alcione Lemos 
também comemorou a 
posição jaguariaivense no 
ranking e fez questão de 
destacar e parabenizar os 
trabalhos dos profissionais 
de Saúde no município. 
“Enfrentamos um início 
de gestão atípico em meio 
a uma pandemia que tem 
tornado os trabalhos na 

área da Saúde ainda mais 
desafiadores, porém, con-
tamos com uma equipe 
capacitada, comprometida 
e mais do que nunca cora-
josa para enfrentar estes 
desafios da Covid-19 sem 
deixar de lado atendimen-
tos essenciais para o bem 
estar e qualidade de vida da 
nossa população. Parabe-
nizo todos os profissionais 
de Saúde pelo trabalho 
que mais uma vez colocam 
Jaguariaíva em um lugar 
exemplar e de destaque”, 
disse a prefeita. 

Da Redação

O Previne Brasil foi 
instituído no ano de 2020 
através da portaria 2.979 o 
qual promoveu alterações 
na forma dos repasses de 
valores aos municípios 
que leva em consideração 
fatores como cadastro de 
pessoas e pagamento por 
desempenho por meio do 
alcance de notas nos indi-
cadores da Saúde, além do 
incentivo para ações estra-
tégicas como credencia-
mentos e adesão de progra-
mas do Ministério da Saúde.  
O principal objetivo do 
programa é aumentar o 

acesso ao atendimento 
nas Unidades de Saúde em 
todo Brasil com recursos 
voltados a programas espe-
cíficos como, por exemplo, 
ampliação do horário de 
atendimento em Unidades 
Básicas de Saúde. Nesse 
contexto, pode-se citar, por 
exemplo, o caso de Jagua-
riaíva onde, desde 2009, as 
Unidades Básicas de Saúde 
operam em horário esten-
dido para que pais e traba-
lhadores tenham acesso 
mesmo fora do horário 
convencional sem prejudi-
car seu horário de trabalho.  

Entre os indicadores leva-
dos em consideração para 
o ranking, são avaliados 
critérios como proporção 
de gestantes que realizam 
exames de sífilis, HIV e 
Saúde da Mulher, que rea-
lizam consultas de pré-na-
tal entre a 1ª e 20ª semana 
de gestação, que recebem 
tratamento odontológico, 
cobertura de exames cito-
patológicos, cobertura 
vacinal de poliomelite e 
da polivalente, incluindo a 
Saúde da Criança, percen-
tual de pessoas hiperten-
sas com pressão arterial 

aferida semestramente, 
acompanhamento de doen-
ças crônicas ou condições 
crônicas, e percentual de 
diabéticos com solicitação 
de hemoglobina glicada.  
Nesse cenário, as notas de 
Tomazina foram 10 para 
pré-natal e consultas, 9 
para pré-natal e exames 
de sífilis e HIV, 9.67 para 
tratamento e cuidados 
com a saúde bucal, 8 para 
cobertura citopatológica, 
6.11 para cobertura da 
pólio e da penta, 4.20 para 
hipertensão e 5.60 para 
diabetes e hemoglobina cli-

cada, resultando em média 
de 7,25 para o município.  
Já em Jaguariaíva as notas 
foram 8.83 para pré-natal e 
consultas, 10 para pré-natal 
e exames de sífilis e HIV, 
8.67 para tratamento e cui-
dados com a saúde bucal, 
5.50 para cobertura citopa-
tológica, 10 para cobertura 
da pólio e da penta, 2,40 
para hipertensão e 3,8 para 
diabetes e hemoglobina cli-
cada, resultando em média 
de 7,02 para o município.


