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ACESSE-ME

[RECONHECIMENTO]

Projeto realizado em 
Arapoti recebe prêmio 
internacional em 
disputa com 140 países

Sistema adotado pela mestranda em 
agronomia Jéssica Quirino Silva em 
fazenda leiteira de ex-alunos do PER 
venceu competição que envolveu 
participantes de todo o mundo

[INFRAESTRUTURA]

Prefeitura de Jaguariaíva 
realiza obras em diferentes 
pontos da cidade para atender 
demandas da população
Equipes tem realizado manutenção de bocas de lobo, 
bueiros, recuperação de calçadas, limpeza de terrenos 
com lixos e entulhos e também roçadas

[TRÁFICO DE DROGAS]

Ministério 
Público 
cumpre 
mandados 
de prisão 
em Cornélio 
Procópio
Ação foi deflagrada na manhã 
desta quarta-feira com objetivo 
de combater o tráfico de drogas 
no município e região, além da 
entrada de entorpecentes na 
cadeia pública local

Polícia volta 
a receber 
denúncias sobre 
golpes do Auxílio 
Emergencial

[PREJUÍZO]

[MAIS VERBAS]
Estado libera 
R$ 1,7 milhão 
para São 
Jerônimo da 
Serra renovar 
maquinário

Divulgação

Divulgação

Baixa visibilidade devido a fumaça 
provoca acidente na PR-092 em Arapoti

[TRÂNSITO]

Situação aconteceu no trecho da rodovia que 
liga o município a cidade de Wenceslau Braz 
e  envolveu uma carreta e um automóvel
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Política e
[MAIS VERBAS]

Estado libera R$ 1,7 milhão para São 
Jerônimo da Serra renovar maquinário

Prefeitura do município vai adquirir duas retroescavadeiras hidráulicas, uma 
motoniveladora e um caminhão caçamba basculante 6x4

AEN

Esta quarta-feira (14) 
é simbólica para a pequena 
São Jerônimo da Serra, 
cidade de pouco mais de 
11 mil habitantes no Norte 
Pioneiro do Paraná. Depois 
de mais de 12 anos, o 
município conseguiu for-
malizar um convênio com 
o Governo do Estado. O 
governador Carlos Massa 
Ratinho Junior autori-
zou a liberação de R$ 
1.704.800,00 para a compra 
de novos maquinários para 
a localidade. Os recursos 

são a fundo perdido, por 
transferência voluntária 
da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Urbano e 
de Obras Públicas (Sedu).
“É sem dúvida uma data 
muito importante para 
São Jerônimo da Serra, 
um município que convivia 
com inúmeros problemas 
por causa da ausência de 
certidão negativa, impe-
ditivo para a obtenção 
de empréstimos”, disse o 
governador. “Agora, com 
tudo resolvido, tem a condi-

ção de firmar esse convênio 
de mais de R$ 1,7 milhão 
com o Estado, o primeiro 
passo para a transforma-
ção da cidade”.
Ele destacou que os recur-
sos permitirão à prefeitura 
adquirir duas retroes-
cavadeiras hidráulicas, 
uma motoniveladora e um 
caminhão caçamba bas-
culante 6x4, maquinário 
voltado para a manutenção 
da cidade. “Vai impactar 
muito o dia a dia de São 
Jerônimo, uma cidade que 

estava sufocada por não 
poder fazer investimen-
tos. São máquinas que vão 
melhorar, por exemplo, 
as condições das estradas 
rurais, vias responsáveis 
pelo escoamento da safra 
paranaense”, afirmou Rati-
nho Junior.
O prefeito Venicius Djalma 
Rosa explicou que aproxi-
madamente 60% da popu-
lação local vive nas áreas 
rurais, com a agricultura 
familiar se sobressaindo. A 
cidade, disse ele, tem como 

pontos fortes as produções 
de soja e café.
“O nosso café, inclusive, 
já ganhou prêmios inter-
nacionais, é referência no 
Paraná”, contou. “Solici-
tamos apoio do Governo 
do Estado e fomos pron-
tamente atendidos. São 
Jerônimo tem muitas áreas 
rurais, que precisam de cui-
dado e manutenção cons-
tantes, já que a agricultura 
e a pecuária são os princi-
pais focos do município”.

Secretário de Estado 
d o  D e s e nvo l v i m e n t o 
Urbano e de Obras Públi-
cas, João Carlos Ortega, 
ressaltou que o planeja-
mento da pasta aponta 
para investimentos de R$ 
2,5 bilhões em 3.215 ações 
nos municípios desde 2019. 
Recursos que ajudaram 
a viabilizar a instalação 
de unidades do programa 
Meu Campinho, barracões 
industriais, terminais de 
transporte, paços munici-
pais, reformas e construção 
de escolas, creches, uni-
dades de saúde, ginásio e 
quadras esportivas e mais 
de 6 mil quilômetros qua-
drados de ruas pavimenta-
das, somando asfalto novo 

e recapes.
Além disso, acrescentou o 
secretário, permitiram  a 
renovação de máquinas 
públicas em centenas de 
cidades do Paraná. “São 
ações que fazem a dife-
rença para os municípios. 
E, no caso de São Jerônimo 
da Serra, uma diferença 
ainda mais significativa, 
já que a cidade estava pra-
ticamente parada. Esses 
equipamentos vão benefi-
ciar muita gente. Melhora 
a vida de quem mora na 
zona urbana, propiciando 
a coleta de entulhos, e 
também nas áreas rurais, 
com o cuidado das estra-
das”, ressaltou Ortega.

[MAIS AÇÕES]

Par ticiparam da 
liberação o superinten-
dente-geral de Articu-
lação Regional, Darlan 

Scalco; o vice-prefeito de 
São Jerônimo da Serra, 
Alan Proença; e o deputado 
estadual Alexandre Curi.

[PRESENÇAS]

Divulgação
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[INFRAESTRUTURA]
Prefeitura de Jaguariaíva realiza 

obras em diferentes pontos da cidade 
para atender demandas da população

Equipes tem realizado manutenção de bocas de lobo, bueiros, recuperação de 
calçadas, limpeza de terrenos com lixos e entulhos e também roçadas

Num trabalho inin-
terrupto de manutenção 
e recuperação de ruas 
e calçadas, limpezas e 
roçadas, a administra-
ção municipal não tem 
medido esforços, através 
de suas equipes, buscando 
atender todas as situações 
apresentadas no dia a dia. 
No quesito bueiros, bocas 
de lobo e meios fios, a 
equipe do servidor Antô-
nio Marcos, da secretaria 
municipal de Desenvolvi-
mento Urbano e Logística, 
não tem dado tréguas, 
atuando em várias frentes 
em diferentes pontos da 
cidade.

Um dos últimos trabalhos 
da equipe foi realizado no 
início da rua Capivari, 
logo após a linha férrea, 
próximo ao ponto da Cir-
cular que leva à cidade 
alta, onde a erosão causou 
desmoronamento, dei-
xando um buraco que colo-
cava em risco a segurança 
dos transeuntes, além de 
represar água no local.
A equipe, composta por 
Antônio Marcos, José 
Aparecido, João Pedro, 
Sebastião Souza e Van-
derlei de Quadros, tra-
balhou por alguns dias 
no prolongamento do 
manilhamento, seguindo 

até a galeria que passa 
por baixo da linha férrea. 
Para o trabalho foram 
utilizados manilhas de 60, 
ferragens, pedra branca, 
cimento e duas caçambas 
de terra. Segundo infor-
mações do coordenador da 
equipe, Antônio Marcos, 
enquanto essa equipe 
executava o trabalho de 
ampliação do manilha-
mento, outra equipe traba-
lhava na troca de manilhas 
em ponto específico ao 
lado da ponte de acesso 
à Vila André e Jardim 
Taquaral.

Da Assessoria

Da Redação

Escolas municipais de Arapoti realizam 
“Drive Trhu” Julino para os alunos

Com a pandemia da 
Covid-19, muitas ações 
coletivas tiveram que ser 
suspensas afetando dife-
rentes ações do cotidiano 
das pessoas, como é o caso 
das tradicionais festas 
juninas e julinas. Pen-
sando em uma maneira 
de matar a saudade que os 
alunos têm destas festas, 
as equipes de duas escolas 
municipais de Arapoti 
realizaram um Drive Trhu 
julino para seus alunos. 

A ação foi realizada pelas 
equipes da Escola Muni-
cipal Professor Paulo 
Novochadlo, do Cerrado 
das Cinzas, e Escola 
Municipal Orlando Pinto 
Mendes, de Calógeras. 
Durante a ação, os pro-
fessores e servidores das 
escolas, acompanhados 
pela gestora e assessoria 
pedagógica da secretaria 
municipal de Educação, 
vestiram trajes típicos da 
festa, decoraram os ônibus 

e percorreram as rotas do 
transporte escolar visi-
tando os alunos. 
A chefe da Divisão de 
Ensino do município, 
Cistiane Simão, falou um 
pouco mais sobre a ação. 
“A iniciativa tem como 
objetivo cumprir a exi-
gência de sábados letivos 
presentes no calendário 
escolar e, além disso, levar 
um pouco de alegria das 
festinhas juninas para os 
nossos alunos”, explicou. 
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MATRIZ ENERGÉTICA
O deputado federal Ricardo Barros (PP) apre-

sentou o Projeto de Lei que institui um programa 
federal para incentivar a pesquisa, a produção e o 
consumo dos biocombustíveis avançados no Brasil. 
“A medida representa expressiva contribuição para 
a diversificação da matriz energética nacional e 
para a preservação ambiental e o desenvolvimento 
sustentável”, disse Barros.

REGRAS FLEXIBILIZADAS
Foi aprovada pela Assembleia Legislativa 

do Paraná a Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) que flexibiliza as regras para a concessão 
de serviços de transporte ferroviário e aquaviário 
intermunicipais. Segundo o Executivo, o objetivo é 
facilitar a concessão da Ferroeste, mas a oposição 
e deputados da base governista afirmam que as 
mudanças também afetariam a concessão de outros 
serviços públicos, como o pedágio, saneamento, 
transporte rodoviário entre outros.

POLO MÉDICO
A deputada federal Luísa Canziani reuniu-se 

com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o pre-
feito de Londrina, Marcelo Belinati, e os secretários 
Alex Canziani (governo) e Felippe Machado (saúde) 
para tratar sobre a necessidade de ampliação do 
orçamento para a saúde. “Londrina é um impor-
tante polo médico e atende diariamente milhares 
de pessoas de todo o Paraná, para atender essa 
demanda é preciso de recursos e viemos trazer essa 
solicitação até o ministro da saúde”, disse Luísa. 

PRÊMIO INOVA SAÚDE
A Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas) 

vai homenagear nesta sexta-feira (16) os autores 
dos nove trabalhos do SUS de Curitiba vencedores 
da 6ª edição do Prêmio Inova Saúde. Os banners 
dos projetos ficarão expostos no hall do Hospital 
Municipal do Idoso durante o mês de julho. “É uma 
grande satisfação ver reconhecido, por meio desta 
premiação, o trabalho desenvolvido pela SMS e pela 
Feas nos cuidados com os curitibanos. Um cuidado 
que não para”, afirma a secretária municipal da 
Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak.

AUXÍLIO EMERGENCIAL
As inscrições do auxílio emergencial da pre-

feitura de Maringá encerraram nesta semana com 
5.017 pessoas cadastradas para receber o benefício. 
O auxílio é destinado para Microempreendedores 
Individuais (MEI) e pessoas desempregadas sem 
renda, famílias de trabalhadores ambulantes do 
comércio informal e famílias de artesãos devida-
mente cadastradas e com residência no Município 
de Maringá. Os nomes dos aprovados que atenderem 
os critérios da lei para receber o auxílio de R$600 
serão divulgados no site oficial do município.
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O Ministério Público 
do Paraná, por meio da 
2ª Promotoria de Justiça 
de Cornélio Procópio, no 
Norte Pioneiro do estado, 
cumpre nesta quarta-feira, 
14 de julho, 19 mandados 
de prisão e 12 mandados 
de busca e apreensão no 
âmbito da Operação Gralha 
Azul, voltada ao combate 
aos crimes de tráfico de 
drogas e de associação para 
o tráfico. 
As investigações trata-
vam da desarticulação de 

grupos criminosos que 
promoviam a entrada de 
drogas e outros objetos no 
interior da cadeia pública 
local. No curso das apu-
rações, entretanto, foram 
identificadas diversas 
outras associações para-
lelas, estabelecidas para a 
prática do crime de tráfico 
de drogas em distintas 
regiões do município. As 
ordens judiciais foram 
cumpridas em residências 
e estabelecimentos ligados 
aos investigados. 

No cumprimento dos man-
dados, foram apreendi-
das drogas, quantias em 
dinheiro e  uma arma, e 
efetuadas quatro prisões 
em flagrante por tráfico 
de drogas e posse ilegal 
de arma de fogo. Para a 
Operação, a Promotoria de 
Justiça contou com o apoio 
de 40 policiais militares do 
18º Batalhão da PM, sendo 
19 deles da Rotam e da 
Agência Local de Inteli-
gência do 18º Batalhão da 
Polícia Militar.

[TRÁFICO DE DROGAS]
Ministério Público cumpre mandados 

de prisão em Cornélio Procópio
Ação foi deflagrada na manhã desta quarta-feira com objetivo de combater o tráfico de drogas no 

município e região, além da entrada de entorpecentes na cadeia pública local

Da Redação

Da Redação

Fogo as margens da 
rodovia e baixa visibili-
dade, uma conta que, na 
maioria dos casos, pode 
culminar em tragédias. 
Nesta terça-feira (13), 
uma nuvem de fumaça 
prejudicou a visão dos 
motoristas culminado em 
uma colisão entre uma 
carreta e um automóvel 
na PR-092 em Arapoti. 
De acordo com informa-
ções do portal de notícias 
A Voz do Povo de Arapoti, 
populares que estavam 
no local e teriam teste-
munhado o acidente rela-
taram que no momento 
da colisão havia muita 
fumaça na pista, o que 
pode ter prejudicado a 
visão do motorista de 
uma carreta Volvo FH 440 
que acabou atingindo a 
traseira de um automóvel 

VW/Voyage. Felizmente, 
apesar do susto e dos 
danos materiais, nin-
guém ficou ferido. 
A geada que atingiu algu-
mas localidades da região 
alinhada ao tempo seco 
fez com que a vegetação 
em alguns locais, prin-
cipalmente a beira das 
rodovias esteja mais seca 
de maneira que o início de 
incêndios pode ocorrer 
de maneira mais fácil, 
como até mesmo a partir 
de bitucas de cigarro 
lançadas na vegetação. 
Além disso, ainda hoje há 
pessoas que ateiam fogo 
em locais de vegetação o 
que, além de poder criar 
uma situação perigosa 
como a deste acidente, 
dependendo da situação 
pode configurar crime 
ambiental.

Baixa visibilidade 
devido a fumaça 

provoca acidente na 
PR-092 em Arapoti

[TRÂNSITO]

Situação aconteceu no trecho da 
rodovia que liga o município a cidade 
de Wenceslau Braz e  envolveu uma 

carreta e um automóvel

Da Redação

Polícia volta a receber denúncias sobre 
golpes do Auxílio Emergencial

Equipes da Polícia 
Militar de Cornélio Pro-
cópio voltaram a registrar 
casos de golpes envolvendo 
o Auxílio Emergencial pago 
pelo governo federal atra-
vés da Caixa Econômica 
Federal, situação que era 
comumente registrada 
quando o programa foi 
lançado. Apenas nesta ter-
ça-feira (13), ao menos três 
pessoas procuraram a PM 
para denunciar o golpe. 
A primeira vítima procu-
rou os policiais por volta 
das 9h00 e passou a rela-
tar que, ao tentar sacar 

o valor de seu auxílio, foi 
informado que o dinheiro 
já havia sido debitado de 
sua conta no último dia 05. 
Já por volta das 10h00, 
mais uma vítima procurou 
os policiais para relatar 
sua situação. Segundo o 
homem, ao tentar sacar 
o valor do seu auxílio foi 
informado que o dinheiro 
havia sido transferido via 
PIX para outra conta a qual 
ele desconhece. 
No mesmo dia ainda foi 
registrado um terceiro 
caso quando, por volta das 
11h00, mais uma vítima 

procurou a PM e passou a 
relatar que, ao tentar rea-
lizar o saque do dinheiro, 
foi informado que o valor 
havia sido debitado. Além 
disso, os dados da tran-
sação correspondiam a 
telefone e email o qual ele 
disse não conhecer e não 
fazer parte do seu cadastro 
no App Caixa Tem. 
Frente aos fatos, foi regis-
trado o boletim de ocorrên-
cia e as vítimas orientadas 
em relação aos procedi-
mentos cabíveis ao caso. 

Divulgação

Divulgação
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PINHALÃO

DECRETO 100/2021
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 2057/2021 de 13 de julho de 2021:
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$61.694,95 (Sessenta e Um Mil Seiscentos 
e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos), conforme segue:
07- SAUDE 
02- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10.302.0010.2.032 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
485-4.4.90.52.00.00.00.00-3336-Equipamentos e material permanente............R$ 30.847,47
486-3.3.90.39.00.00.00.00-3336-outros serviços de terceiro pessoa jurídica.....R$ 30.847,48
TOTAL...............................................................................................................R$ 61.694,95

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do 
Superávit da Fonte 336, como segue:        
Superávit Financeiro Fonte 336............................................................................R$ 61.694,95

Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 13 de Julho de 2021.
Dionísio Arrais de Alencar - Prefeito Municipal

DECRETO 92/2021
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 2049/2021 de 13 de julho de 2021:
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$6.655,81 (Seis Mil Seiscentos e Cinquenta 
e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos), conforme segue:
04-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
01-VIAÇÃO URBANA 
15.451.0006.2.011- Manutenção da Frota Municipal
480-3.3.90.30.00.00.00.00-3504-Material de Consumo......................................R$ 6.655,81
TOTAL...............................................................................................................R$ 6.655,81

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do 
Superávit da Fonte 504, como segue:        
Superávit Financeiro Fonte 504............................................................................R$ 6.655,81

Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 13 de Julho de 2021.
Dionísio Arrais de Alencar - Prefeito Municipal

DECRETO 93/2021
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 2050/2021 de 13 de julho 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$3.670,07 (Três Mil Seiscentos e Setenta Reais e 
Sete Centavos), conforme segue:
04-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
01-VIAÇÃO URBANA 
15.451.0006.2.011- Manutenção da Frota Municipal
481-3.3.90.30.00.00.00.00-3510-Material de Consumo......................................R$ 3.670,07
TOTAL...............................................................................................................R$ 3.670,07

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do 
Superávit da Fonte 510, como segue:        
Superávit Financeiro Fonte 510............................................................................R$ 3.670,07

Art. 3º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 13 de Julho de 2021.
Dionísio Arrais de Alencar - Prefeito Municipal

DECRETO 94/2021
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 2051/2021 de 13 de julho 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$150.848,65 (Cento e Cinquenta Mil Oitocentos e 
Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos), conforme segue:
04-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
02-VIAÇÃO RURAL 

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº: 01/2021 - Contrato Nº: 131/2021-Con-
tratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE-
SA-ESCOLA DO PARANÁ-Valor: 1.350,00 (um 
mil trezentos e cinquenta reais)-Vigência: Início: 
14/07/2021 Término: 17/06/2022-Licitação: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº.: 49/2021-Objeto: Fica aumentada 
a quantidade do item 01 (um), previsto no item 1.1. do 
Termo de Referência, em 25%, sofrendo o respectivo 
item um aumento de R$ 1.350,00 referente ao valor 
de gerenciamento anual de 6 estagiários, nos termos 
do art. 65, inciso I, alínea “b”, § 1º, da Lei 8.666/93. 
Diante do acréscimo realizado na cláusula anterior, 
altera-se o valor contratual de R$ 5.400,00 para R$ 
6.750,00. Pinhalão, 14 de Julho de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº: 02/2021 - Contrato Nº: 84/2020-Contratan-
te: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada: HIGISEG MEDICINA E SEGURANCA 
DO TRABALHO LTDA-Valor: 14.363,00 (quatorze mil 
trezentos e sessenta e três reais)-Vigência.: Início: 
15/07/2021 Término: 15/07/2022
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 22/2020-Ob-
jeto: Fica prorrogado o prazo de vigência do presente 
contrato, passando de 15 de julho de 2021 para 15 
de julho de 2022, ficando então alterada a cláusula 
segunda do referido contrato.Pinhalão, 14 de Julho 
de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 148/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: SIMONE 
KACIANO DE ARAUJO-Valor: 3.441,00 (três mil 
quatrocentos e quarenta e um reais) -Vigência: 
Início: 12/07/2021 Término: 12/10/2021-Licitação: 
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº: 
14/2021-Objeto: AQUISIÇÃO DE TECIDO PERCAL 
100% ALGODÃO E TECIDO BRIM LEVE DESTI-
NADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Pinhalão, 14 de Julho de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 149/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada: VANUSE SILVA DO VALE 04061818961 
Valor: 502,50 (quinhentos e dois reais e cinquenta 
centavos)-Vigência: Início: 14/07/2021 Término: 
14/10/2021-Licitação: Dispensa de Licitação p/ 
Compras e Serviços Nº.: 15/2021- Objeto.: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE 
CAMISETAS (UNIFORMES) PARA A EQUIPE DO 
CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PINHA-
LÃO/PR. Pinhalão, 14 de Julho de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 150/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: PROVENCE 
VEICULOS S/A-Valor: 1.332,78 (um mil trezentos e 
trinta e dois reais e setenta e oito centavos) -Vigência: 
Início: 14/07/2021 Término: 14/10/2021-Licitação: 
Inexigibilidade de Licitação Nº: 12/2021-Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE 20.000 KM 
DO PEUGEOT PARTNER PLACA BCX-8H43 PER-
TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. 
Pinhalão, 14 de Julho de 2021



6
FOLHA EXTRA quinta-feira, 15 de julho de 2021 - Edição 2555Editais

DECRETO 95/2021
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 2052/2021 de 13 de julho 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$2.779,13 (Dois mil Setecentos e Setenta e Nove 
Reais e Treze Centavos), conforme segue:
04-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
01-VIAÇÃO URBANA 
15.451.0006.2.011- Manutenção da Frota Municipal
483-3.3.90.30.00.00.00.00-3512-Material de Consumo......................................R$ 2.779,13
TOTAL...............................................................................................................R$ 2.779,13

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do Su-
perávit da Fonte 512, como segue:        
Superávit Financeiro Fonte 512............................................................................R$ 2.779,13

Art. 3º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 13 de Julho de 2021.
Dionísio Arrais de Alencar - Prefeito Municipal

DECRETO 96/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar 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 2053/2021 de 13 de julho de 2021:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no Or-
çamento Geral do Município, no exercício de 2021, no valor de R$ 85.000,00 (Oitenta e Cinco Mil), conforme 
segue:
05- EDUCAÇÃO 
03- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12.361.0005.2.021  Manutenção do Ensino Fundamental 
129-3.1.90.11.00.00.00.00-1103- Vencimentos e Vantagens Fixas....................R$ 10.000,00
132-3.1.90.13.00.00.00.00-1103-obrigaçoes Patronais.......................................R$ 15.000,00
12.361.0005.2.023 Manutenção do Programa Transporte Escolar
153-3.1.90.11.00.00.00.00-1103- Vencimentos e Vantagens Fixas....................R$ 30.000,00
12.365.0005.2.022  Manutenção dos centros  municipal de educação CMEIs
175-153-3.1.90.11.00.00.00.00-1103- Vencimentos e Vantagens Fixas.............R$ 15.000,00
178-3.1.90.13.00.00.00.00-1103-obrigaçoes Patronais.......................................R$ 15.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 85.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anu-
lação/redução de dotações da fonte 1103 como segue
        Anulação/redução
05- EDUCAÇÃO
02- FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL
113-4.4.90.52.00.00.00.00-1103-Equipamentos e Material Permanente...............R$ 6.000,00
144-3.3.90.34.00.00.00.00-1103-outras despesas pessoal decorrente de contrato R$ 20.000,00
146-3.3.90.36.00.00.00.00-1103-outros serviços  terceiros pessoa física..............R$ 23.000,00
159-3.3.90.14.00.00.00.00-1103-Diarias  pessoal civil..........................................R$ 10.000,00
167-3.3.90.36.00.00.00.00-1103-outros serviços  terceiros pessoa física..............R$ 6.000,00
198-3.3.90.34.00.00.00.00-1103-outras despesas pessoal decorrente de contrato R$ 18.000,00
202--3.3.90.39.00.00.00.00-1103-outros serviços  terceiros pessoa jurídica.........R$ 2.000,00
TOTAL..................................................................................................................R$ 85.000,00

Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 13 de Julho de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

26.782.0006.2.013  Manutenção do Sistema de Vias Vicinais 
482-3.3.90.39.00.00.00.00-3511-outros serviços de terceiros pessoa jurídica....R$ 150.848,65
TOTAL...............................................................................................................R$ 150.848,65

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do Su-
perávit da Fonte 511, como segue:        
Superávit Financeiro Fonte 511............................................................................R$ 150.848,65

Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 13 de Julho de 2021.
Dionísio Arrais de Alencar - Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 14/2021

O presidente da Câmara Municipal de Pinhalão, Estado 
do Paraná, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE

Autorizar a fruição de 30 (trinta) dias de FÉRIAS ao 
servidor VITOR BARBOSA VITOR, ocupante do cargo 
de Secretário, no período de 05/07/2021 a 03/08/2021 
referente ao período aquisitivo de 01/06/2018 a 
31/05/2019.

Pinhalão, 05 de julho de 2021.

 Cumpra-se, Registre-se, Publique-se.

________________________
FLAVIO DECOL RODRIGUES
PRESIDENTE

ARAPOTI

 
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR 
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 

CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 

 
EXTRATO 

4º TERMO ADITIVO 
 
Contrato n°: 81/2020. 
Tomada de Preço n°: 08/2019. 
Contratante: Município de Arapoti. 
Contratada: J. C. DE OLIVEIRA & CIA S/S LTDA. 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto 
O presente Termo Aditivo objetiva o reajustamento do valor do Contrato nº 
81/2020 nos termos da Cláusula 5º do Instrumento de Contrato (item 5.3), com 
base nos cálculos e planilhas apresentadas pelo Setor de Infraestrutura (Of. nº 
244/2021-fls.1.090/1.091), justificativas e autorização das autoridades 
competentes (fls.1.146/1.147), aquiescência da empresa (á fl. 1.147) e parecer 
jurídico nº 109/2021-RTU. 
Parágrafo primeiro: Conforme orientações do Tribunal de Contas de União, o 
reajuste concedido em 27/01/2021 (fls.1.022/1.023), vigorou até o presente 
momento, ocasião em que o contrato foi reajustado em seu sentido amplo.  
Parágrafo segundo: O valor inicial atualizado do contrato passará de R$ 
427.513,88 (quatrocentos e vinte e sete mil reais, quinhentos e treze reais e 
oitenta e oito centavos), para R$ 490.666,65 (quatrocentos e noventa mil, 
seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), após a adição 
de R$ 63.152,77 (sessenta e três mil, cento e cinqüenta e dois reais e setenta e 
sete centavos) no valor do contrato, o que corresponde a um acréscimo de 
14,77% no valor contratual, nos termos do § 5°, art. 65 da Lei nº 8.666/93, 
conforme demonstrado a seguir: 

Detalhamento do cálculo do valor do reajustamento do contrato: 
Saldo remanescente ref. ao pagamento do reajuste 
(1º aditivo) 16.987,03 

Valor devido ref. ao reequilíbrio 46.165,74 
Valor reajustamento do contrato 63.152,77 

Parágrafo terceiro: Para o cálculo do reequilíbrio econômico financeiro, 
expurgou-se a parcela já contemplada no reajuste, a fim de evitar a 
sobreposição de parcelas concedidas (exceto em relação a itens de composição 
os quais não sofreram reequilíbrio cf. demonstrado ás fls.1152), o que causaria 
o desequilíbrio em prejuízo desta administração, conforme exposto no ANEXO I 
que é parte integrante deste termo aditivo. 
Parágrafo quarto: A data do presente termo passa a ser a nova data-base para 
fins de cálculo dos reajustes anuais.  
CLÁUSULA SEGUNDA – Da Fundamentação Legal 
A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no art. 65, II, “d” 
c/c. art. 65, § 8º da Lei Federal nº 8.666/93. 
CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Efeitos 
Os efeitos financeiros decorrentes deste reajuste contratual vigoram a partir de 
sua publicação. 
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas não especificamente 
modificadas pelas alterações decorrentes deste termo aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as partes conforme originalmente pactuadas. 
Data da Assinatura: 12/07/2021. 

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 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 
Despacho da Presidente do FMS 
 

De 05/07/2021. 
Adjudicando e homologando o objeto da licitação realizada na 
modalidade Inexigibilidade, sob o n° 004/2019, a empresa: 

Empresa Valor 
FN CLINICA MÉDICA EIRELI R$28.000,00 

Autorizando a despesa e a lavratura do respectivo empenho. 
 

Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de 
serviços de consultas médicas visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
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DECRETO 97/2021
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 2054/2021 de 13 de julho de 2021:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Especial, no Orçamen-
to Geral do Município, no exercício de 2021, no valor de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), conforme segue:
05-EDUCAÇÃO
03- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12.361.0005.2.009  DIVIDA PUBLICA
484-3.1.90.91.00.00.00.00-3104-Sentenças Judiciais ........................................R$ 30.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 30.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes Da 
Redução e Anulação da Fonte 3104
        05-EDUCAÇÃO
03- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12.361.0005.2.021 Manutenção  do Ensino Fundamental 
461-3.1.90.13.00.00.00.00-3104- obrigações Patronais......................................R$ 30.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 30.000,00

Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, 13 de Julho de 2021.
Dionísio Arrais de Alencar - Prefeito Municipal

DECRETO 98/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar 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 2055/2021 de 13 de julho de 2021:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no Or-
çamento Geral do Município, no exercício de 2021, no valor de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais), conforme 
segue:
07- SAUDE 
02- FUNDO MUNICIPAL  DE SAUDE 
10.302.0010.2.069 Incremento temporário PAB
309-3.3.90.39.00.00.00.00-1494-outros serviços de terceiros pessoa jurídica....R$ 80.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 80.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da 
anulação/redução de dotações da fonte 1494 como segue
        Anulação/redução
07- SAUDE 
02- FUNDO MUNICIPAL  DE SAUDE 
279-3.1.90.11.00.00.00.00-1494-Vencimento e Vantagens  Fixa..........................R$ 20.000,00
308-3.3.90.32.00.00.00.00-1494- Material , bem ou serviço de distribuição gratuita ............
....................................................................................................................R$ 50.000,00
311-3.3.90.30.00.00.00.00-1494- Material de Consumo......................................R$ 10.000,00
TOTAL..................................................................................................................R$ 80.000,00

Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 13 de Julho de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

DECRETO 99/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar 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 2056/2021 de 13 de julho de 2021:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no Or-
çamento Geral do Município, no exercício de 2021, no valor de R$ 194.500,00 (Cento e Noventa e Quatro 
Mil e Quinhentos reais), conforme segue:
03-ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01-ASSESSORAMENTO SUPERIOR
04.122.0006.2.007 manutenção da folha de pagamento administração geral
26-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens Fixas.......................R$ 40.000,00

04-VIAÇÃO OBRAS PUBLICAS
01-VIAÇÃO URBANA
15.451.00006.2.011 Manutenção da Frota Municipal
55-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de Consumo........................................R$ 30.000,00
60-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-outros serviços de terceiros pessoa jurídica......R$ 110.000,00
09-ASSISTENCIA SOCIAL 
02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ARAPOTI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ARAPOTI
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 153/2021
Processo de Inexigibilidade: 4/2019
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada: FN CLINICA MÉDICA EIRELI
Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços 
de consultas médicas visando atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária: 1000110301000420243390390000
Valor Contrato: R$ 28.000,00
Prazo Execução/Vigência: 5 meses
Data Assinatura: 05/07/2021

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

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL RETIFICADO
Edital de Pregão Eletrônico nº 32/2021.

Processo nº 58/2021.

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para realizar serviços de varrição, 
arborização, manejo e jardinagem. 
Local: www.bllcompras.org.br
Recebimento das Propostas: A partir 08hrs00min. do dia 19/07/2021 até 
às 17hrs30min. do dia 01/08/2021.
Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08hrs00min. até às 08hrs30 
min. do dia 02/08/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: 09hrs00min. do dia 02/08/2021.
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).
Informações e Retirada do Edital: Maiores informações poderão ser 
obtidas na Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 180 - Centro Cívico, Arapoti, 
Paraná, telefones: (43) 3512-3000/3001, no horário das 08h00min às 
11h30min e das 13h00min às 17h30min / site: www.arapoti.pr.gov.br / 
email: licitacao@arapoti.pr.gov.

Data Edital: 13/07/2021.
Luciano Aguiar Rocha
Pregoeiro

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2021.
Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL 
PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS 
MEMBROS DO CMDCA.
Do(s) Contratado(s): CAROLINA PEREIRA 
DE CARVALHO 05896857918, Inscrita no Ca-
dastro Nacional de Pessoas Jurídica sob o n° 
35.502.709/0001-70;
Do Valor e do Pagamento: A presente contratação 
importa no valor de R$3.100,00 (três mil e cem 
reais). A despesa decorrente desta contratação 
correrá sob a seguinte dotação orçamentária: 
09.02.08.243.0010.6.001 - Manutenção do Con-
selho da Criança e do Adolescente.
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, 14 de julho 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, inde-
pendente de licitação.

Salto do Itararé, 14 de julho de 2021.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SALTO DO ITARARÉ
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08.244.0002.2.052 EQUIPE TECNICA DO CRAS 
373-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigaçoes  patronais.....................................R$ 14.500,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 194.500,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da 
anulação/redução de dotações da fonte 1000 como segue
        Anulação/redução
02- EXECUTIVO
01- GABINETE DO PREFEITO 
19-3.3.90.33.00.00.00.00-1000-passagens e locomoções......................................R$ 5.000,00
03- ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
31-3.3.90.33.00.00.00.00-1000-passagens e locomoções......................................R$ 4.500,00
04-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
69-4.4.90.52.00.00.00.00-1000-Equipamento e Material Permanente...................R$ 13.000,00
05-EDUCAÇÃO
93-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de Consumo........................................R$ 5.000,00
94-3.3.90.33.00.00.00.00-1000-passagens e locomoções......................................R$ 2.000,00
109-3.3.90.32.00.00.00.00-1000-material bem ou serviço para distribuição gratuita ...........................
.....................................................................................................R$ 20.000,00

128-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens Fixas........................R$ 100.000,00
145-3.3.90.36.00.00.00.00-1000-outros serviços de terceiros pessoa física..........R$ 6.000,00
152-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens Fixas........................R$ 10.000,00
174-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens Fixas........................R$ 9.000,00
184-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens Fixas........................R$ 20.000,00
TOTAL..................................................................................................................R$ 194.500,00

Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 13 de Julho de 2021.                                                           
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
            Prefeito Municipal

LEI 2049/2021
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$6.655,81 (Seis Mil Seiscentos e Cinquenta 
e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos), conforme segue:
04-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
01-VIAÇÃO URBANA 
15.451.0006.2.011- Manutenção da Frota Municipal
480-3.3.90.30.00.00.00.00-3504-Material de Consumo......................................R$ 6.655,81
TOTAL...............................................................................................................R$ 6.655,81

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do 
Superávit da Fonte 504, como segue:        
Superávit Financeiro Fonte 504............................................................................R$ 6.655,81

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 13 de Julho de 2021.
Dionísio Arrais de Alencar - Prefeito Municipal

LEI 2050/2021
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$3.670,07 (Três Mil Seiscentos e Setenta 
Reais e Sete Centavos), conforme segue:
04-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
01-VIAÇÃO URBANA 
15.451.0006.2.011- Manutenção da Frota Municipal
481-3.3.90.30.00.00.00.00-3510-Material de Consumo......................................R$ 3.670,07
TOTAL...............................................................................................................R$ 3.670,07

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do 
Superávit da Fonte 510, como segue:        
Superávit Financeiro Fonte 510............................................................................R$ 3.670,07

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 13 de Julho de 2021.
Dionísio Arrais de Alencar - Prefeito Municipal

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2021.
Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL 
PARA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) CONFERÊN-
CIAS MUNICIPAIS DA CRIANÇA E ADOLESCEN-
TE, IDOSO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Do(s) Contratado(s): CAROLINA PEREIRA 
DE CARVALHO 05896857918, Inscrita no Ca-
dastro Nacional de Pessoas Jurídica sob o n° 
35.502.709/0001-70;
Do Valor e do Pagamento: A presente contra-
tação importa no valor de R$6.00,00 (seis mil 
reais). A despesa decorrente desta contratação 
correrá sob a seguinte dotação orçamentária: 
09.01.08.244.0009.2.027 Manutenção do Programa 
Bolsa Família.
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, 14 de julho 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, inde-
pendente de licitação.

Salto do Itararé, 14 de julho de 2021.

PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SALTO DO ITARARÉ

JUNDIAÍ DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 
004/2021
O Município de Jundiaí do Sul, Paraná, torna público 
que fará realizar as 10h00, do dia 30 de julho de 2021, 
na sede da Prefeitura Municipal de Jundiaí do Sul, 
à Praça Pio X, nº 260, , licitação na modalidade de 
TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada 
do tipo menor preço global, que tem como objeto a 
Contratação de empresa especializada para execu-
ção na Reforma e na Ampliação do prédio da Unidade 
Mista de Saúde São Francisco de Assis, sendo (a 
fachada da Unidade Mista e o antigo Prédio da UBS), 
localizada na Rua São Francisco, nº 600, de acordo 
com Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo, 
Cronograma Físico-Financeiro e Projeto Arquitetônico 
de acordo com a RRT SIMPLES nº 0010923047, nos 
termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, bem 
como pelas condições específicas neste Edital. As 
despesas para execução do objeto da Tomada de 
Preços em epígrafe correrão a conta dos recursos 
financeiros provenientes dos recursos próprios do 
Município, conforme Lei Orçamentária nº 616/2020, 
de 15/10/2020, publicada no dia 16/10/2020. A do-
cumentação completa se encontra à disposição dos 
interessados, podendo ser retirada junto a Comissão 
de Licitação mediante requerimento encaminhado 
pelo e – mail: pmjundiaicompras@yahoo.com.br, 
contato pelo fone: (43) 3626 -1490. Local: Prefeitura 
Municipal de Jundiaí do Sul, Praça Pio X, nº 260, 
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Lei 2051/2021
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$150.848,65 (Cento e Cinquenta Mil Oitocentos e 
Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos), conforme segue:
04-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
02-VIAÇÃO RURAL 
26.782.0006.2.013  Manutenção do Sistema de Vias Vicinais 
482-3.3.90.39.00.00.00.00-3511-outros serviços de terceiros pessoa jurídica....R$ 150.848,65
TOTAL...............................................................................................................R$ 150.848,65

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do 
Superávit da Fonte 511, como segue:        
Superávit Financeiro Fonte 511............................................................................R$ 150.848,65

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 13 de Julho de 2021.
Dionísio Arrais de Alencar - Prefeito Municipal

LEI 2052/2021
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$2.779,13 (Dois mil Setecentos e Setenta e 
Nove Reais e Treze Centavos), conforme segue:
04-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
01-VIAÇÃO URBANA 
15.451.0006.2.011- Manutenção da Frota Municipal
483-3.3.90.30.00.00.00.00-3512-Material de Consumo......................................R$ 2.779,13
TOTAL...............................................................................................................R$ 2.779,13

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do 
Superávit da Fonte 512, como segue:        
Superávit Financeiro Fonte 512............................................................................R$ 2.779,13

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 13 de Julho de 2021.
Dionísio Arrais de Alencar - Prefeito Municipal

LEI 2053/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar 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 Suplementar, no Or-
çamento Geral do Município, no exercício de 2021, no valor de R$ 85.000,00 (Oitenta e Cinco Mil), conforme 
segue:
05- EDUCAÇÃO 
03- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12.361.0005.2.021  Manutenção do Ensino Fundamental 
129-3.1.90.11.00.00.00.00-1103- Vencimentos e Vantagens Fixas....................R$ 10.000,00
132-3.1.90.13.00.00.00.00-1103-obrigaçoes Patronais.......................................R$ 15.000,00
12.361.0005.2.023 Manutenção do Programa Transporte Escolar
153-3.1.90.11.00.00.00.00-1103- Vencimentos e Vantagens Fixas....................R$ 30.000,00
12.365.0005.2.022  Manutenção dos centros  municipal de educação CMEIs
175-153-3.1.90.11.00.00.00.00-1103- Vencimentos e Vantagens Fixas.............R$ 15.000,00
178-3.1.90.13.00.00.00.00-1103-obrigaçoes Patronais.......................................R$ 15.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 85.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da 
anulação/redução de dotações da fonte 1103 como segue
        Anulação/redução
05- EDUCAÇÃO
02- FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL
113-4.4.90.52.00.00.00.00-1103-Equipamentos e Material Permanente...............R$ 6.000,00
144-3.3.90.34.00.00.00.00-1103-outras despesas pessoal decorrente de contrato R$ 20.000,00
146-3.3.90.36.00.00.00.00-1103-outros serviços  terceiros pessoa física..............R$ 23.000,00
159-3.3.90.14.00.00.00.00-1103-Diarias  pessoal civil..........................................R$ 10.000,00
167-3.3.90.36.00.00.00.00-1103-outros serviços  terceiros pessoa física..............R$ 6.000,00
198-3.3.90.34.00.00.00.00-1103-outras despesas pessoal decorrente de contrato R$ 18.000,00

ERRATA

      No DECRETO nº. 32/2020, publicada no Jornal 
Folha Extra, Edição nº. 2553 de 13/07/2021.

     Onde se lê: DECRETO Nº. 32/2020.
       Leia-se: DECRETO Nº. 32/2021.

Jundiaí do Sul, 14 de julho de 2021.

ECLAIR RAUEN 
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVÍÇOS Nº. 019/2020
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a João V. 
P. Neia Auto Mecânica – ME
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo Modalidade 
Pregão Presencial nº 005/2020, nos termos das Leis 
Federal nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviços nº. 019/2020.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência, com 
autorização legal do com autorização legal do artigo 
65 da Lei 8.666/93, c/c. art. 35 do Decreto 93.872, 
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: 30 (trinta) dias.
DATA DA ASSINATURA: 13/07/2021.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – Pr.
Jundiaí do Sul – PR, 13 julho de 2021.
Eclair Rauen
 Prefeito Municipal

Centro, Jundiaí do Sul-PR. Os envelopes deverão 
ser entregues na sede da Prefeitura até o dia 30 de 
julho de 2021, às 09h00, para protocolo, iniciando-se 
o julgamento às 10h00 do mesmo dia.
Jundiaí do Sul - PR, 14 de julho de 2021
Walderlei Leme Fernandes
Presidente da Comissão de Licitação
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

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

EXTRATO 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 
Despacho da Presidente do FMS 
 

De 07/07/2021. 
Adjudicando e homologando o objeto da licitação realizada na 
modalidade Inexigibilidade, sob o n° 005/2017, a empresa abaixo nos 
lotes: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 22: 

Empresa Valor 
A.M. SEXTARO – SERVIÇOS MÉDICOS 74.806,91 

Autorizando a despesa e a lavratura do respectivo empenho. 
 

Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de 
serviços médicos visando atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 

 

ARAPOTI
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202--3.3.90.39.00.00.00.00-1103-outros serviços  terceiros pessoa jurídica.........R$ 2.000,00
TOTAL..................................................................................................................R$ 85.000,00

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 13 de Julho de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

LEI 2054/2021
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 san-
ciono 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$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), conforme segue:
05-EDUCAÇÃO
03- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12.361.0005.2.009  DIVIDA PUBLICA
484-3.1.90.91.00.00.00.00-3104-Sentenças Judiciais ........................................R$ 30.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 30.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes Da Redução e 
Anulação da Fonte 3104        
05-EDUCAÇÃO
03- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12.361.0005.2.021 Manutenção  do Ensino Fundamental 
461-3.1.90.13.00.00.00.00-3104- obrigações Patronais......................................R$ 30.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 30.000,00

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, 13 de Julho de 2021.
Dionísio Arrais de Alencar - Prefeito Municipal

LEI 2055/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar 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 san-
ciono a seguinte lei:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral 
do Município, no exercício de 2021, no valor de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais), conforme segue:
07- SAUDE 
02- FUNDO MUNICIPAL  DE SAUDE 
10.302.0010.2.069 Incremento temporário PAB
309-3.3.90.39.00.00.00.00-1494-outros serviços de terceiros pessoa jurídica....R$ 80.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 80.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anulação/redução 
de dotações da fonte 1494 como segue
        Anulação/redução
07- SAUDE 
02- FUNDO MUNICIPAL  DE SAUDE 
279-3.1.90.11.00.00.00.00-1494-Vencimento e Vantagens  Fixa..........................R$ 20.000,00
308-3.3.90.32.00.00.00.00-1494- Material , bem ou serviço de distribuição gratuita ............................
....................................................................................................R$ 50.000,00

311-3.3.90.30.00.00.00.00-1494- Material de Consumo......................................R$ 10.000,00
TOTAL..................................................................................................................R$ 80.000,00

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 13 de Julho de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

LEI 2056/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar 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 san-
ciono a seguinte lei:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Ge-
ral do Município, no exercício de 2021, no valor de R$ 194.500,00 (Cento e Noventa e Quatro Mil e Quinhentos reais), 
conforme segue:
03-ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01-ASSESSORAMENTO SUPERIOR
04.122.0006.2.007 manutenção da folha de pagamento administração geral
26-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens Fixas.......................R$ 40.000,00

04-VIAÇÃO OBRAS PUBLICAS
01-VIAÇÃO URBANA
15.451.00006.2.011 Manutenção da Frota Municipal
55-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de Consumo........................................R$ 30.000,00
60-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-outros serviços de terceiros pessoa jurídica......R$ 110.000,00
09-ASSISTENCIA SOCIAL 

Programa Caixa 
D’agua boa vai 

beneficiar famílias 
de três municípios 

da região
Fase III do programa desenvolvido 
pela Secretaria de Justiça, Familia 
e Trabalho junto a Sanepar ainda 
vai atender outras 30 cidades de 

todo o estado

[NORTE PIONEIRO]

O programa  Caixa d’Água Boa, desen-
volvido pela Secretaria de Justiça, Família e 
Trabalho (Sejuf) e pela Sanepar, chegou a mais 
875 famílias em situação de vulnerabilidade 
social em 33 municípios do Paraná, entre eles, 
Curiúva, Jaboti e Tomazina, na região do Norte 
Pioneiro. O investimento de  R$ 875 mil, que 
pertence à fase III, foi feito com recursos do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID). 
Apenas nesta gestão, 3,5 mil famílias em 134 
municípios já foram atendidas. O Caixa d’Água 
Boa disponibiliza uma caixa d’água e um kit de 
instalação para as famílias que não possuem 
caixa d’água no domicílio. Elas recebem capaci-
tação para instalação adequada e um subsídio 
financeiro de R$ 1.000,00 para viabilização da 
instalação.
“Queremos levar este projeto para o maior 
número possível de municípios. Ter água em 
casa é fundamental para a saúde, a higiene e 
a alimentação. É um programa social trans-
formador e que conta com uma força-tarefa 
no Governo do Estado”, disse o secretário de 
Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost. 
De acordo com o coordenador do projeto na 
Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, Ever-
ton de Oliveira, o benefício é fundamental neste 
momento de estiagem no Paraná. Outro ponto 
destacado é a pandemia, que exige higienização 
constante para proteção da transmissão. “Esta-
mos alcançando cada vez mais localidades e 
o retorno das famílias é excelente. O Paraná 
enfrenta uma crise hídrica e a caixa d’água é 
fundamental para enfrentar esse período com 
dignidade”, acrescentou.
O diretor-presidente da Sanepar, Claudio Sta-
bile, destacaou a importância do Caixa d’Água 
Boa e a parceria com os municípios: “A Sanepar 
tem uma importante função social e um com-
promisso com o Governo e as prefeituras de 
levar saúde. Esse programa consegue melhorar 
a vida das famílias de maneira imediata e é 
muito importante para a Sanepar fazer parte 
dessa inovação”, completou.

AEN
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02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0002.2.052 EQUIPE TECNICA DO CRAS 
373-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigaçoes  patronais.....................................R$ 14.500,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 194.500,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anulação/redução 
de dotações da fonte 1000 como segue
        Anulação/redução
02- EXECUTIVO
01- GABINETE DO PREFEITO 
19-3.3.90.33.00.00.00.00-1000-passagens e locomoções......................................R$ 5.000,00
03- ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
31-3.3.90.33.00.00.00.00-1000-passagens e locomoções......................................R$ 4.500,00
04-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
69-4.4.90.52.00.00.00.00-1000-Equipamento e Material Permanente...................R$ 13.000,00
05-EDUCAÇÃO
93-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de Consumo........................................R$ 5.000,00
94-3.3.90.33.00.00.00.00-1000-passagens e locomoções......................................R$ 2.000,00
109-3.3.90.32.00.00.00.00-1000-material bem ou serviço para distribuição gratuita ............................
....................................................................................................R$ 20.000,00

128-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens Fixas........................R$ 100.000,00
145-3.3.90.36.00.00.00.00-1000-outros serviços de terceiros pessoa física..........R$ 6.000,00
152-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens Fixas........................R$ 10.000,00
174-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens Fixas........................R$ 9.000,00
184-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens Fixas........................R$ 20.000,00
TOTAL..................................................................................................................R$ 194.500,00

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 13 de Julho de 2021.                                                          
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

LEI 2057/2021
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 san-
ciono 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$61.694,95 (Sessenta e Um Mil Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e 
Noventa e Cinco Centavos), conforme segue:
07- SAUDE 
02- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10.302.0010.2.032 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
485-4.4.90.52.00.00.00.00-3336-Equipamentos e material permanente............R$ 30.847,47
486-3.3.90.39.00.00.00.00-3336-outros serviços de terceiro pessoa jurídica.....R$ 30.847,48
TOTAL...............................................................................................................R$ 61.694,95

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do Superávit da 
Fonte 336, como segue:        
Superávit Financeiro Fonte 336............................................................................R$ 61.694,95

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 13 de Julho de 2021.
Dionísio Arrais de Alencar - Prefeito Municipal

 
                                   
EDITAL N0 61/2021 - 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 29/07/2021, propostas para: Objeto da Licitação: aquisição de cilindro 
de imagem compatível com a impressora DCP 8112-8152-8257, destinados à 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, 14 de julho de 
2021. Mayara Almendanha Mota -  Pregoeira 

        

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - ESTADO DO PARANÁ - HOMOLOGAÇÃO 
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista os Pareceres da Comissão de Licitação e da Consultoria Jurídica: R E S O L V E Homologar o 
resultado da Licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico nº 56/2021 de 24/06/2021 a 
FAVOR dos Proponentes: 1)ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME, CNPJ Nº 
07.835.506/0001-60, pelo valor total de R$ 14.668,00 (Quatorze mil e seiscentos e sessenta e oito 
reais). 2)FILIPE MOISES GARCIA ME, CNPJ º 17.034.870/0001-84, pelo valor total de R$ 
13.902,00 (Treze mil e novecentos e dois reais). 3)MATHEUS ALVES COELHO, CNPJ º 
32.604.161/0001-80, pelo valor total de R$ 2.879,82 (Dois mil oitocentos e setenta e nove reais e 
oitenta e dois centavos). 4)AW XAVIER DIAS EPP, CNPJ º 73.884.785/0001-86, pelo valor total 
de R$ 2.280,00 (Dois mil e duzentos e oitenta reais). 5)AR LIMP - COMERCIO E SERVIÇOS 
DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, CNPJ º 31.314.488/0001-55, pelo valor total de R$ 2.745,00 
(Dois mil e setecentos e quarenta e cinco reais). Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão. Em 14 
de julho de 2021. DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal. 

Sofia Cheung, de 32 anos de idade, morreu ao 
cair de uma cachoeira no parque natural Ha 
Oak Lai, em Yuen Long, na China. A influen-
ciadora digital tentava tirar uma selfie para a 
sua página no Instagram quando despencou 
na água.
De acordo com o “Daily Mail”, a jovem caiu 
de uma altura de cerca de cinco metros no rio 
Tsing Dai.
Três amigas que acompanhavam Sofia con-
taram às autoridades que ela foi até o topo 
da cachoeira para fazer suas fotos, mas se 
desequilibrou.
As jovens, então, acionaram o socorro, que 
chegou a resgatar a influenciadora e levá-la ao 
hospital. Contudo, ela teve a morte declarada 
assim que adentrou o pronto-socorro.
Sofia Cheung produzia conteúdos de aventuras 
em suas redes sociais. Por lá, a moça comparti-
lhava suas viagens, passeios ao ar livre, explo-
ração de locais desconhecidos, entre outros.

Influencer 
morre ao cair 

em cachoeira ao 
tentar tirar selfie

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 - 1º TERMO DE ADITIVO
Contrato n° 152/2021-FMS.
Inexigibilidade n° 04/2019-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: A.M. SEXTARO – SERVIÇOS MÉDICOS
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto
O presente termo aditivo tem como objeto a SUPRESSÃO de 53,33% 
do valor do contrato firmado entre as partes em 23/05/2021, nos termos 
previstos em sua Cláusula Décima Segunda.
CLÁUSULA SEGUNDA – Da Supressão
O valor do contrato, após a supressão, é de R$ 28.000,00 (Vinte e Oito 
Mil Reais).
I - Valor correspondente a 1.400 consultas, no valor de R$ 20,00 (Vinte 
Reais) a consulta, pelo período de 05 (cinco) meses.
II -  Os efeitos financeiros decorrentes do decréscimo vigoram a partir 
de 05/07/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA – Do Fundamento Legal
O presente termo aditivo decorre de autorização da autoridade competente 
da contratante, e encontra amparo legal artigo 65, alínea “b” do inciso I, 
combinada com o § 1º, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA – Da Ratificação
Todas as demais Cláusulas não especificamente modificadas pelas altera-
ções decorrentes deste termo aditivo permanecem em vigor e obrigando 
as partes conforme originalmente pactuadas. Assinatura: 05/07/2021.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ARAPOTI
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: 155/2020
Processo de Inexigibilidade: 5/2017

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Contratada: A.M. SEXTARO - SERVIÇOS MÉDICOS
Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços 
médicos visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Dotação Orçamentária: 1000110302000420263390390000

Valor Contrato: R$ 74.806,91

Prazo Vigência:  1 Mês

Data Assinatura: 07/07/2021

ARAPOTI
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[RECONHECIMENTO]

Projeto realizado em Arapoti recebe prêmio 
internacional em disputa com 140 países

Sistema adotado pela mestranda em agronomia Jéssica Quirino Silva em fazenda leiteira de 
ex-alunos do PER venceu competição que envolveu participantes de todo o mundo

A mestre em agrono-
mia Jéssica Quirino Silva, 
pela Universidade Esta-
dual do Norte do Paraná 
(UENP), venceu o Planet of  
Plenty Awards, premiação 
global da empresa Alltech, 
que reconhece iniciativas 
que “promovem um planeta 
mais abundante”. O projeto 
premiado foi implantado 
em uma propriedade lei-
teira, no município de 
Arapoti, pertencente ao 
casal de bovinocultores de 

leite Nico e Ellens Biers-
teker, ambos formados no 
Programa Empreendedor 
Rural (PER), do Sistema 
FAEP/SENAR-PR.
A dissertação de mestrado 
da médica veterinária 
tratou sobre o diagnóstico 
precoce de mastite em bovi-
nos. O estudo buscou detec-
tar de maneira precoce 
a ocorrência da doença 
mastite em vacas leiteiras, 
com o objetivo de reduzir 
o uso de antibióticos e os 

possíveis impactos ambien-
tais do descarte do leite 
com resíduos do medica-
mento. Com a pesquisa, o 
consumidor terá acesso 
a um produto de melhor 
qualidade e os produtores, 
acesso a uma forma mais 
sustentável de tratamento 
da mastite.
“A pesquisa contribui 
para várias fazendas com 
a redução do uso de anti-
bióticos, por meio de uma 
produção mais sustentável. 

Pensar em sustentabili-
dade é pensar no macro, 
em fazer o bem, contribuir 
para o produtor e a socie-
dade”, comemorou Jéssica. 
“Foi uma alegria muito 
grande. Parece que não 
caiu a ficha ainda. Quando 
a gente recebe um prêmio 
assim parece que todo 
o esforço e suor gastos 
são, de alguma forma, 
reconhecidos e recom-
pensados”, comemorou 
Nico Biersteker, um dos 

proprietários da fazenda. 
“Não imaginávamos que 
iríamos ganhar, pois eram 
140 países participando. 
Na nossa cabeça, isso tor-
nava meio ‘impossível’ de 
vencer”, complementou. 
A tecnologia alvo do pro-
jeto já é utilizada há algum 
tempo na propriedade (ver 
mais na página ao lado). O 
projeto pôde medir os resul-
tados que proporciona.

Sistema FAEP/SENAR-PR

A propriedade ven-
cedora, com 200 hectares, 
aloja mais de 350 vacas 
Jersey em sistema de con-
finamento e ordenhadas 
automaticamente por 
robôs. O controle de mas-
tite nos animais é feito por 
meio do chamado laborató-
rio On Farm. Nesse local, as 
amostras das vacas doentes 
são colocadas em análise 
para identificar exata-
mente que tipo de mastite. 
Em 24 horas, o resultado 
sai e, com isso, é possível 
segregar e saber com exa-

tidão o medicamento mais 
adequado para cada caso.
“Com isso, muitas vezes 
descobrimos que não pre-
cisa nem mesmo usar anti-
biótico. Acabamos optando 
por produtos mais amigá-
veis com o meio ambiente 
e que aumenta o bem-estar 
dos animais”, ressaltou 
Biersteker. “Não é tanto o 
fato de economizar, mas ser 
mais assertivo na cura. E, 
claro, isso também reflete 
numa redução nos nossos 
custos”, completou.

[LABORATÓRIO]

Tradicionalmente, a 
premiação é uma viagem 
para os Estados Unidos, 
para apresentar a inicia-
tiva vencedora em uma 
grande conferência. A 

princípio, o encontro está 
marcado para 2022, com 
as datas ainda a depender 
da evolução do controle da 
pandemia de Covid-19.

[PRÊMIO]

Nico e a esposa foram 
personagens da reporta-
gem de capa da edição 1500 
do Boletim Informativo, 
que circulou durante o 
Encontro de Empreende-

dores e Líderes Rurais, 
em novembro de 2019. Na 
matéria, o casal contou os 
desafios de começar um 
negócio e como viabilizar 
a empresa.

[CASAL JÁ FOI TEMA DE MATÉRIA]

A mestre em agronomia Jéssica Quirino Silva, pela 
Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), 
venceu o Planet of Plenty Awards, premiação global 
da empresa Alltech, que reconhece iniciativas que 
“promovem um planeta mais abundante”.

Divulgação


