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Refis 2021 é prorrogado até 30 de novembro de 2021.
 
Tempo garantido para a adesão! O Programa de Recuperação Fiscal, o Refis 2021, foi 
prorrogado até 30 de novembro. O Prefeito de Wenceslau Braz, Atahyde Ferreira dos 
Santos Junior, sancionou na última quarta-feira, dia 06, a lei que estipula o novo prazo. 
Com isso, os moradores conseguirão aderir ao programa e quitar débitos com a Prefeitura. 
Os descontos são de até 90% de juros e multas no pagamento à vista ou em dez parcelas 
mensais consecutivas. Entram no parcelamento, as dívidas até 31 de dezembro de 2020.  
Com o desconto gradativo, o contribuinte tem condições de escolher a opção que 
mais se adapta ao seu bolso. Para pagamentos à vista, por exemplo, o desconto será 
de 90%. Para 03 parcelas, 85%, 06 parcelas, 80%, 10 parcelas, 70% de desconto. 
A participação do contribuinte ocorre de forma opcional e pode ser feita diretamente pelo 
contribuinte devedor, ou procurador constituído ou por terceiro interessado, desde que o 
formulário esteja devidamente preenchido. Documentos pessoais e escritura do imóvel, 
responsável e terceiros, são indispensáveis no momento da negociação.

INFORMAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA COMUNICADO
 
 
A Folha Extra informa que, devido ao 
feriado nacional de 12 de Outubro, não 
haverá circulação do jornal na próxima 
terça-feira (12). O impresso volta a cir-
cular normalmente na quarta-feira (13). 
Enquanto isso, acompanhe as principais 
notícias da região em folhaextra.com.

Rede municipal de ensino 
de Jaguariaíva retoma 
aulas presenciais para 
todos os alunos

Decisão da prefeitura segue a 
resolução da Secretaria de Estado de 
Saúde que altera as orientações para 
a rede de ensino no Paraná

[EDUCAÇÃO]

[RECURSOS]
Fazenda repassa R$ 7,5 bilhões 
aos municípios em 2021

Recursos arrecadados com os impostos são 
revertidos para atendimento a serviços públicos

Por Renan de Oliveira

Norte Pioneiro e a sua 
representatividade na ALEP

ARTIGO

Postos de Saúde de Wenceslau 
Braz realizam ações de 
prevenção para saúde da mulher
Consultas e exames estão sendo realizados em todas as 
unidades de saúde do município em horários especiais

[OUTUBRO ROSA]

Polícia Rodoviária intensifica fiscalização nas 
rodovias estaduais no feriado prolongado
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Norte Pioneiro e a sua 
representatividade na ALEP

Artigo e

Por Renan de Oliveira

Q ue o estado 
do Paraná 
é um estado 

rico é indiscutível, fator 
que pode ser observado na 
média no Índice de Desen-
volvimento Humano (IDH) 
que no estado é de 0,786, 
enquanto a média nacio-
nal no Brasil é de 0,764. 
Porém, quando analisa-
mos as regiões do Paraná, 
percebemos que o Norte 
Pioneiro está entre os últi-
mos em participação no 
PIB estadual, sendo uma 
das regiões mais pobres 
do estado e há quem diga 
que lembre até o Vale do 
Ribeira, uma das regiões 
mais carentes do Estado 
paulista. 
Conhecida no passado e 
lembrada até hoje como 
“Ramal da Fome”, referên-
cia ao qual não sinto prazer 
nenhum em escrever, a 
região sofre com a falta de 
infraestrutura tendo como 
principal fonte econômica 
a agricultura e pecuária. 
Sinto que falta uma reação 
e um plano estratégico de 
lideranças e da própria 
Associação dos Municípios 
do Norte Pioneiro (Amu-
norpi), visando enfrentar 
estes históricos problemas 
com ações concretas. 
Seria a falta de estratégia, 
palavra que vem do grego 
“strategia” e significa 
“plano”, método e mano-
bras usadas para alcançar 
um objetivo. Talvez comece 
desse ponto a necessidade 
da região ter represen-
tantes oriundos do norte 
pioneiro. 
Faltando menos de um ano 

para as eleições estaduais, é 
ímpar nos questionarmos o 
motivo da região não estar 
em primeiro plano por 
parte de alguns governan-
tes e eleger representantes 
que embora assíduos na 
região entregando emen-
das e participando de even-
tos, não são efetivamente 
moradores locais, regional-
mente falando. 
Ocorre que muitos depu-
tados residem em outras 
regiões, seja Grande Curi-
tiba, nos Campos Gerais, 
diga-se de passagem, região 
que elege vários represen-
tantes da sua região como 
Plauto Miró (DEM), Mabel 
Canto (PSC) e no federal 
Aliel Machado (PSB), além 
de Sandro Alex (PSD), 
sendo este último licen-
ciado exercendo o cargo 
de secretário da Infraes-
trutura no Paraná, um dos 
braços direitos do Gover-
nador Ratinho Júnior 
(PSD). Vemos que outras 
regiões tem um peso polí-
tico enorme, o que resulta 
em investimentos pesados 
como o entorno da capital, 
grande Londrina e ainda 
regiões como o oeste e o 
sudoeste do estado. 
Vale lembrar que por vezes 
já tivemos candidatos a 
deputados estaduais de 
Santo Antônio da Platina, 
como foi o caso de Pedro 
Lupion, que foi eleito e 
reeleito, pois carregou 
o capital político do pai 
(Abelardo). Registro aqui 
também os não eleitos 
como o empresário Celso 
Schimith e o comunicador 
Paulo Cesar Tiri. Temos 

ainda o deputado Mauro 
Moraes que nasceu em 
Tomazina, mas sua resi-
dência mesmo é na capital.

Todos sabem das forças 
eleitorais que prefeitos e 
vereadores exercem em 
suas cidades e aqui não 
é uma crítica, pelo con-
trário, isso é muito bom, 
mas podemos fazer um 
questionamento: “E se essa 
força eleitoral, em conjunto 
com a Amunorpi, fosse 
para eleger ao menos um 
representante de fato da 
região norte pioneira para 
a Alep?”
Hoje com o acesso à inter-
net a sociedade está cada 
vez mais participativa e 
sabe quem são as lideran-
ças destaques no Norte 
Pioneiro, isso é, prefeitos 
e vereadores que estão se 
demonstrando cada vez 
mais como potenciais elei-
torais a nível estadual, mas 
o que falta de fato é a união 
por parte dos prefeitos 
em torno de um nome da 
nossa região e, por outro 
lado, a sociedade perceber 

que, além dos atuais que 
já trabalham por aqui, 
necessitamos também de 
pessoas “nativas”, preci-
samos aumentar a base de 
nossos representantes que 
conhecem a nossa reali-
dade, sabem dos problemas 
que assolam a região e que 
tenham a porta do gabinete 
aberta para todos os norte 
pioneirenses.
A nós, como sociedade civil 
organizada, cabe o dever 
de também incentivar os 
bons gestores, boas lide-
ranças, bons comerciantes 
a concorrerem a cargos 
eletivos para a Assembleia 
Legislativa, aliás, devemos 
incentivar em todas as esfe-
ras. Lembrem-se o que um 
dia um pastor batista e líder 
americano do movimento 
dos direitos civis nos Esta-
dos Unidos disse: “O que 
me preocupa não é o grito 
dos maus e sim o silêncio 
dos bons”. Devemos usar 
o que temos para reforçar 
nosso impulso político e, 
portanto, nosso desenvol-
vimento.

Por fim, voltamos no que 
escrevi no início desta 
coluna, ou seja, para que o 
Norte Pioneiro volte a ter 
um peso político relevante 
e busque soluções, é neces-
sário a estratégia somada a 
uma linha de planejamento 
a médio e longo prazo, pois 
seria utópico dizer que 
tudo se resolveria em uma 
eleição ou outra. Deve-
mos e precisamos chamar 
essa responsabilidade para 
todos nós.
Deixo claro que nada tenho 
contra deputados eleitos de 
outras regiões, pelo con-
trário, respeito, valorixo e 
parabenizo suas ações em 
prol da região, mas a demo-
cracia é assim. Contudo, 
gostaria muito de que em 
um futuro próximo possa-
mos ter um deputado esta-
dual “original” da nossa 
região. Continuo torcendo 
e imaginando nomes que 
poderiam nos representar 
nossa região na Assem-
bleia e continuarei sempre 
sonhando com um Norte 
Pioneiro forte.

Renan é pós 
graduado 
em direito 
constitucional 
e apresentador 
do quadro 
Conversa com 
Chimarrão, 
na Folha 
Extra

O que me 
preocupa 
não é o 
grito dos 
maus e sim 
o silêncio 
dos bons
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Política e
[RECURSOS]

Fazenda repassa R$ 7,5 bilhões 
aos municípios em 2021

Recursos arrecadados com os impostos são 
revertidos para atendimento a serviços públicos

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria da 
Fazenda, transferiu aos 
municípios paranaenses, 
entre janeiro e setembro 
de 2021, R$ 7,5 bilhões. Os 
depósitos são referentes 
a repasses de Imposto 
Sobre Operações Relati-
vas à Circulação de Mer-
cadorias e Serviços de 
Transporte Interestadual, 
Intermunicipal e de Comu-
nicação (ICMS), Imposto 
sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores 
(IPVA), Fundo de Expor-
tação (FPEX) e royalties do 
petróleo.  
Foram R$ 5,5 bilhões do 
ICMS aplicado sobre o 
Índice de Participação do 
Município. É o tributo com 

maior participação. Desse 
total, cerca de R$ 1,2 bilhão 
é referente ao ICMS inci-
dente sobre operações com 
combustíveis, valor que 
representa 22,5% do total 
distribuído aos municípios 
do Paraná. 
Além do combustível, 
os percentuais do ICMS 
seguem com 19,2% do 
imposto distribuído por 
operações de comércio 
atacadista; 15% do tributo 
incidente sobre atividade 
industrial; 14% de ope-
rações de circulação de 
energia elétrica; e 7,8% do 
setor automotivo.  
Parte do valor total arre-
cado (20%) com o ICMS é 
direcionado também ao 
Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (Fundeb), 
para promover o financia-
mento da educação básica 
pública. “Os impostos são 
essenciais para o Estado. 
São as principais fontes 
de arredação pública, com 
apoio direto para as nossas 
políticas públicas”, enfati-
zou o secretário da Fazenda, 
Renê Garcia Junior.  
Os recursos arrecadados 
com os impostos são rever-
tidos para atendimento a 
serviços públicos de quali-
dade à sociedade das áreas 
da saúde, educação, segu-
rança pública, transporte, 
Infraestrutura (estradas, 
rodovias, ruas, pontes, 
portos, aeroportos, ferro-
vias), entre outras coisas. 

AEN

O valor arrecadado 
com o IPVA é dividido em 
partes iguais entre o Estado 
e os municípios em que são 
licenciados os veículos. 
No acumulado do ano, o 
Estado transferiu para as 
prefeituras R$ 1,9 bilhão.  
Já o Fundo de Exportação 
resultou num aporte de 
R$ 84.240.047,31 aos cofres 

municipais, enquanto os 
royalties de petróleo soma-
ram R$ 1.774.224,05 em 
repasses no acumulado 
do ano.  
Os repasses são liberados 
de acordo com o Índice de 
Participação dos Muni-
cípios (IPM), conforme 
determina a Constituição 
Federal de 1988. O inciso 

IV do artigo 158 estabelece 
que 25% da arrecadação de 
ICMS pertencem aos muni-
cípios, bem como 25% do 
montante transferido pela 
União ao Estado, referente 
ao Fundo de Exportação, 
de acordo com o artigo 159, 
inciso II e § 3º. 

[IPVA]

[PRORROGADO]

Prefeitura de 
Wenceslau Braz 

prorroga Refis até o 
dia 30 de novembro
Contribuinte pode quitar suas 
dívidas com desconto de até 

90% para pagamento a vista ou 
opções para parcelamento

A prefeitura muni-
cipal de Wenceslau Braz 
traz aos brazenses uma 
boa notícia. Isso porque, 
na última quarta-feira 
(06), o prefeito Atah-
yde Ferreira dos Santos 
Junior, o Taidinho, san-
cionou a Lei que prorroga 
o prazo para adesão ao 
Programa de Recupera-
ção Fiscal, Refis 2021, até 
o dia 30 de novembro. 
Através do Programa 
Refis, os moradores do 
município podem realizar 
acordos para quitar seus 
débitos com a prefeitura. 
Além de poder parcelar 
os valores em até dez 
vezes, o programa ainda 
possibilita descontos de 
até 90% no total de juros e 
multas. Podem ser incluí-
das no programa dividas 
que venceram até 31 de 
dezembro de 2020. 
A prefeitura explica que 

os descontos nas taxas de 
juros e multas são grada-
tivos e os contribuintes 
podem escolher as opções 
que mais se adaptem a sua 
condição financeira. Com 
isso, se o munícipe reali-
zar o pagamento a vista 
ele ganha um desconto 
de 90%, em três parcelas 
o desconto é de 85%, em 
seis parcelas 80% e em 10 
vezes o desconto é de 70%.
A participação do contri-
buinte ocorre de forma 
opcional e pode ser feita 
diretamente pelo contri-
buinte devedor, ou pro-
curador constituído ou 
por terceiro interessado, 
desde que o formulá-
rio esteja devidamente 
preenchido. Documentos 
pessoais e escritura do 
imóvel, responsável e 
terceiros, são indispen-
sáveis no momento da 
negociação.

Da Redação
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4Cidades e
GOVERNADOR EM EXERCÍCIO

O vice-governador Darci Piana assumiu o governo do 
Paraná nesta quinta-feira, 7. O governador Ratinho Junior 
(PSD) embarcou para os Emirados Árabes Unidos para 
participar da Expo-Dubai, feira internacional de negócios. 
Piana é o governador em exercício até o dia 17 deste mês. 
O Brasil é um dos 192 países que marcam presença no 
evento, que será realizado até março de 2022. A Expo 2020 
terá como tema “Conectando mentes, criando o futuro” e 
focará em soluções para sustentabilidade, mobilidade e 
oportunidades. O Brasil aposta na exposição como uma 
vitrine para “reposicionar” sua imagem perante a comu-
nidade internacional e superar a crise econômica depois 
de meses de pandemia.

IMPACTO DA VACINAÇÃO
A farmacêutica Pfizer vai avaliar o impacto da vaci-

nação em massa contra covid-19 na população acima de 12 
anos no município de Toledo, no Paraná. Todas as pessoas 
que buscarem o sistema de saúde com sintomas suspeitos 
devem ser convidadas a participar do estudo. De acordo com 
o prefeito Luis Adalberto Pagnussatt, quase 98% da popula-
ção a partir de 12 anos, cerca de 121 mil pessoas, recebeu a 
primeira dose. Os pesquisadores então vão buscar o histó-
rico do paciente para avaliar o status vacinal e relacionar 
com os sintomas identificados. Os pesquisadores querem 
entender o impacto da vacina da Pfizer na hospitalização 
de pacientes, na necessidade de UTI e ventilação mecâ-
nica, na mortalidade, na qualidade de vida e, também, na 
possibilidade de uma segunda infecção pelo coronavírus. 

SESC PARANÁ
O SESC Paraná abriu processo seletivo para 154 bolsas 

de estudo na Educação Infantil para ingresso de alunos de 
3 a 5 anos nas turmas de 2022, nos períodos da manhã, tarde 
e integral. Para concorrer à oportunidade, o candidato 
deverá ser dependente de trabalhadores do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo. As inscrições devem ser feitas 
entre os dias 10 e 29 de outubro. Além de declarar relação 
com comerciários, também será necessário comprovar 
renda familiar bruta de até três salários mínimos.

VESTIBULAR 4.0
A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-

PR) está com inscrições abertas para três processos seleti-
vos com ingresso no primeiro semestre de 2022, chamados 
de vestibular 4.0, em três modalidades: geral, medicina 
e American Academy Health. As provas são realizadas 
de forma remota, com monitoramento em tempo real, ao 
vivo, conduzido por fiscais e com auxílio de Inteligência 
Artificial (IA). As inscrições podem ser realizadas no site 
multiversidade.pucpr.br até o dia 13 de outubro e a prova 
será aplicada no dia 17 do mesmo mês. 

POSIÇÃO DE DESTAQUE
Reunindo 453 universidades, o ranking da AD Scien-

tific Index classifica a Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná (Unioeste) em posição de destaque quanto ao desem-
penho científico. A instituição multicampi, com unidade em 
Foz do Iguaçu, conquistou o 79º lugar no levantamento que 
abrange universidades de toda a América Latina. O reitor 
Alexandre Webber relacionou o reconhecimento científico 
ao papel da Unioeste. Para ele, o lugar obtido enfatiza a 
importância “que o investimento na educação pública, 
gratuita e de qualidade tem para o nosso país”, declarou.

Postos de Saúde de Wenceslau 
Braz realizam ações de prevenção 

para saúde da mulher
Consultas e exames estão sendo realizados em todas as 
unidades de saúde do município em horários especiais

[OUTUBRO ROSA]

Durante todo o mês 
de outubro, as ações pre-
ventivas da campanha 
“Outubro Rosa” serão 
realizadas em todas as uni-
dades básicas de saúde do 
município de Wenceslau 
Braz, com horário especial 
de atendimento, sendo 
todas as segundas-feiras 
e quartas-feiras das 17H às 
21h e todos os sábados das 
8h às 17h. 
Segundo a Doutora Isabela 
Rezede Braga, que atende 
no PSF central do muni-
cípio, alertar as mulheres 
e a sociedade sobre a pre-
venção é imprescindível. 
“A importância está na 
prevenção e no diagnós-
tico precoce do câncer de 
mama, mas recentemente 
estamos visando também 

foco na prevenção do 
câncer de colo do útero. O 
diagnóstico precoce dessas 
doenças faz toda diferença 
no tratamento”, comenta.
Segundo o Secretário de 
Saúde, Joao Torres Pereira 
Junior, juntamente à coor-
denadora de atenção pri-
mária, Thaysa Pollyana 
dos Santos Costa, a Dire-
tora de Saúde, Patrícia 
Budel, e toda a equipe de 
saúde, a finalidade pri-
mordial da campanha do 
Outubro Rosa é incentivar 
as mulheres a fazerem 
o tratamento preventivo 
do câncer de mama e do 
câncer de colo do útero. 
Para a campanha Outubro 
Rosa 2021, todas as mulhe-
res que fizerem o exame 
preventivo em sua unidade 

de saúde, irão concorrer 
a brindes que foram arre-
cadados pelas equipes de 
saúde. “Estamos fazendo 
isso para estar estimu-
lando a mulher a ir fazer 
essa coleta preventiva. 
No ano passado devido a 
pandemia da Covid-19 não 
foi realizada a ação, então 
a expectativa é que muitas 
mulheres compareçam 
para realizar os exames 
preventivos”, acrescenta 
Thaysa.
Outubro Rosa é uma cam-
panha anual realizada 
mundialmente em outu-
bro, com a intenção de 
alertar a sociedade sobre 
o diagnóstico precoce do 
câncer de mama e mais 
recentemente do câncer 
de colo do útero.

Da Redação
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Um jovem foi preso 
na tarde desta quarta-feira 
(06) após tentar matar a 
própria mãe. A ocorrência 
foi registrada no município 
de Wenceslau Braz. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, por 
volta das 13h30 a equipe foi 
acionada para prestar aten-
dimento a uma ocorrência 
de violência doméstica 
com tentativa de homicídio 
registrada em uma resi-
dência situada a Rua Dom 
Pedro II na Vila Toyoki. 
Diante do chamado, os 
policiais foram ao endereço 
informado para averiguar 
a situação. 
Assim que chegou a casa, 

a equipe se deparou com o 
suspeito sentado no sofá. 
Durante a abordagem e 
revista pessoal, os policiais 
encontraram em sua posse 
um revólver do tipo gar-
rucha calibre 22 com duas 
munições não deflagradas. 
Com isso, o suspeito rece-
beu voz de prisão. 
Na sequência, em contato 
com a mãe do indivíduo, 
esta passou a relatar que 
o filho chegou em casa 
alterado e disse que queria 
a casa, pois seu pai havia 
falecido. Em seguida, se 
aproximou da mulher e 
passou a lhe agredir com 
socos até que sacou a 
arma, colocou no rosto da 

vítima e puxou o gatilho 
duas vezes, mas por sorte 
a arma falhou. Assim que 
conseguiu escapar do filho, 
a mulher correu para casa 
de uma visinha pedindo por 
socorro. 
Frente aos fatos, o agressor 
foi preso e encaminhado a 
delegacia da Polícia Civil 
juntamente com a arma 
apreendida. Ele deve res-
ponder pelos crimes de 
lesão corporal, ameaça, 
porte ilegal de arma de fogo 
e tentativa de feminicídio. 
Já a vítima disse que já 
vinha sofrendo ameaças 
em outras ocasiões e pediu 
uma medida protetiva 
contra seu filho. 

Da Redação

Crime foi registrado na tarde desta quarta-feira e, segundo a vítima, suspeito apertou 
o gatilho duas vezes em direção ao seu rosto, mas por sorte a arma falhou

Jovem é preso após tentar matar a própria 
mãe na Vila Toyoki em Wenceslau Braz

[VIOLÊNCIA]

Acidente em 
Wenceslau Braz deixa 

motociclista ferido
Situação foi registrada na manhã desta 

quinta-feira próximo as obras do Contorno sul 
na saída para São José da Boa Vista

[TRÂNSITO]

Uma pessoa ficou 
ferida após se envolver 
em um acidente de trân-
sito registrado na manhã 
desta quinta-feira (07) no 
município de Wenceslau 
Braz. 
De acordo com infor-
mações apuradas pela 
reportagem, a colisão 
aconteceu próximo as 
obras do Contorno Sul na 
saída para o município de 
São José da Boa Vista e 
envolveu um automóvel 
VW/Gol e uma motoci-
cleta Honda/CG. O con-
dutor do Gol trafegava 
no sentido Wenceslau 
Braz a São José quando 
acabou colidindo contra 
uma moto que transitava 
no sentido contrário. O 

acidente aconteceu em 
uma curva e a suspeita é 
de que o motociclista não 
tenha conseguido fazer a 
curva vindo a invadir a 
faixa contrária. 
Apesar do susto e dos pre-
juízos, as informações são 
de que o motociclista foi 
encaminhado ao hospital 
de Caridade São Sebastião 
com ferimentos leves 
para receber atendimento 
médico. Já o condutor 
do veículo não se feriu e 
permaneceu no local até 
a chegada da equipe da 
Polícia Rodoviária Esta-
dual. A PM de Wenceslau 
Braz também esteve no 
local prestando os pri-
meiros atendimentos a 
ocorrência.

Da Redação

Menor é apreendido vendendo drogas em São José da Boa Vista
A equipe da Polícia Militar 
realizou, na tarde desta 
quarta-feira (06), a apreen-
são de um menor que foi 
flagrado com drogas. A 
ocorrência foi registrada 
no município de São José 
da Boa Vista. 

De acordo com informa-
ções da PM, por volta das 
15h30 a equipe realizava 
patrulhamento de rotina 
pela Rua Senador Souza 
Naves, na Vila Centená-
rio, quando foi realizada a 
abordagem do menor que 

estava em atitude suspeita. 
Durante a revista pessoal, 
os policiais encontraram 
em sua posse 40 pedras de 
crack e duas porções de 
maconha. Na sequência, a 
equipe realizou buscas na 
residência do menor onde 

foram encontradas mais 
duas porções de maconha 
e uma balança de precisão. 
Indagado sobre a situação, 
o menor confirmou estar 
vendendo as drogas. 
Frente aos fatos, o menor e 
a droga apreendida foram 

encaminhados à delegacia 
da Polícia Civil de Wences-
lau Braz para que fossem 
tomadas as providências 
cabíveis ao caso. 

Da Redação
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Brandão,
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Preso pa-
ra averi-
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Naum 
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Descrição
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mineral 
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empregam

Opção
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de Richard
Strauss

O menor
tamanho 
de roupas
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Tito Lívio,
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riador

romano
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da mudança da
temperatura do 

ambienteO uso da pomada

Arco, em
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Outra
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Nevoeiro
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Proibição
cultural
Divisão 

do biribol

Bel (?), bairro nobre
de Los Angeles

São estudadas pela
cromática (Fís.)

Poeta de
"Cobra
Norato"

O triângulo com 
três lados iguais

Alberto da Veiga (?), pintor mo-
dernista fluminense

País onde
Bin Laden
foi morto

Condição
para se
alcançar
um fim

(pl.)

Porém;
contudo

Argu-
mento 

já muito
conhecido
(p. ext.)

Produto
persa

Obriga-
tória

3/air — arc — set. 4/duma — open. 8/guignard.

Simone Mendes usou suas 
redes sociais para mostrar a evo-
lução do seu processo de emagre-
cimento. Nesta quarta-feira (6), ela 
contou que um macacão que tem 
há 9 anos voltou a servir. “Galera, 
já podem fazer a montagem. Quem 
lembra deste macacão? A gente tem 
as roupinhas antigas... tem que 
guardar para usar um dia! É isso 
aí”, comemorou ela. Em seguida 

ela compartilhou a montagem. “9 
anos e ainda está perfeito”, disse. 
Simone vem mostrando desde o 
nascimento de sua caçula, Zaya, 
em fevereiro, como está sendo a 
luta contra a balança. A cantora 
ainda não revelou quantos quilos 
já perdeu, mas prometeu que em 
breve falará sobre o assunto com 
os fãs.

Patrícia Abravanel é afastada do 
SBT após diagnóstico de Covid-19

Patrícia Abravanel, filha do 
apresentador Silvio Santos, foi 
diagnosticada com Covid-19. A 
informação foi confirmada pela 
assessoria de imprensa do SBT, 
que informou que ela está bem 
e cumprindo a quarentena em 
casa. “A assessoria informa que, 
nesta quinta-feira, 07 de outubro, 
a apresentadora Patricia Abra-
vanel, ao sair para a gravação do 
Programa Silvio Santos, se sub-

meteu ao exame rotineiro e testou 
positivo para a Covid-19. Patricia 
deve permanecer isolada em sua 
residência até sua completa qua-
rentena. A apresentadora está 
bem, assintomática e recebendo 
todos os cuidados para garantir 
seu pronto reestabelecimento”, 
disse. Por fim, a equipe explicou 
que a apresentadora está “devida-
mente vacinada pela dose única   
Janssen”.

Sabrina Sato chora ao rever filha 
após Semana de Moda de Paris

Sabrina Sato não conseguiu 
conter a emoção ao reencontrar a 
filha, Zoe, na manhã desta quarta-
-feira (6). Isso porque a apresenta-
dora passou dez dias longe de casa 
para acompanhar a Semana de 
Moda de Paris. “Era uma saudade 

que doía no peito bem forte e chegou 
uma hora que eu pedi pra voltar. 
Quero agradecer a todos os amigos, 
parceiros, marcas que trabalham 
comigo que entenderam a minha 
decisão de voltar antes de Paris”, 
escreveu ela.

Simone Mendes 
resgata roupa 
de 9 anos atrás 
e celebra perda 
de peso
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Geral e
Rede municipal de ensino de Jaguariaíva retoma 

aulas presenciais para todos os alunos
Decisão da prefeitura segue a resolução da Secretaria de Estado de Saúde que 

altera as orientações para a rede de ensino no Paraná

Na rede municipal 
de ensino de Jaguariaíva a 
retomada das aulas presen-
ciais ocorreu nesta segun-
da-feira (4) para todos os 
alunos acima de três anos. 
A decisão cumpre o decreto 
municipal 573/2021, vol-
tado às escolas do ensino 
público municipal, e deter-
minações estaduais como 
a resolução 860/2021, da 
Secretaria de Estado da 

Saúde (SESA), que altera as 
orientações para o ensino 
no Paraná.
A volta gradual das aulas 
presenciais na rede muni-
cipal iniciou em agosto, 
no modelo híbrido, ou 
seja, com revezamento dos 
alunos das turmas entre as 
aulas na escola e o ensino 
remoto, com opção apenas 
pelo ensino remoto. Agora 
devem permanecer em casa 

apenas os estudantes que 
estiverem em isolamento 
ou quarentena para Covid-
19 e os com comorbidade, 
ou a critério médico, desde 
que comprovado.
Bebês de zero até as crian-
ças de 3 anos continuam 
com atendimento remoto, 
devido à impossibilidade 
de cumprirem orientações 
como a de não colocar as 
mãos na boca, por exemplo.

O retorno mantém em 
vigor as medidas de prote-
ção definidas nos protoco-
los de biossegurança das 
unidades. Além do distan-
ciamento dentro e fora das 
salas de aula, é obrigatório 
o uso de máscara.
Outras orientações são a 
higienização constante das 
mãos, limpeza das solas de 
sapato na entrada, aferição 
de temperatura corporal, 

proibição do compartilha-
mento de objetos e utensí-
lios pessoais.  Além disso, 
a limpeza e desinfecção do 
ambiente e superfícies foi 
intensificada. Suspensão 
temporária de aulas, con-
forme protocolo de bios-
segurança, pode ocorrer 
para a turma que registrar 
dois ou mais alunos com 
Covid-19.

Assessoria

[EDUCAÇÃO]

Neste retorno às 
aulas as crianças contam 
com um apoio a mais. 
“Pensando na segurança 
e acesso de todos aos itens 
básicos de higienização 
contra a Covid-19, a admi-
nistração municipal, atra-
vés da SMECEL, distribuiu 
kits de higiene individuais 
para nossos alunos”, conta 
a secretária da pasta, Erla 
Maria Ribeiro de Mello.

Álcool em gel, sabonete 
líquido, lenço umedecido, 
garrafa squeeze, cases para 
guardar as duas másca-
ras fornecidas e bolsinha 
para guardar tudo fazem 
parte do kit. Ao todo foram 
mais de R$230 mil investi-
dos para distribuição dos 
kits, voltados inclusive aos 
alunos da EJA (Educação 
de Jovens e Adultos).

[KITS]

Segundo a SMECEL, 
o retorno total dos alunos 
é monitorado pelo Comitê 
Municipal de Retorno às 
Aulas e Comitê de Opera-
ções Emergenciais para 
Enfrentamento da Covid-
19. A prefeita Alcione 
Lemos, que tem trabalhado 
incansavelmente na busca 
pelo controle da pandemia 
no município, também 
tem recomendado todo o 
cuidado com as crianças, 
inclusive investindo nos 
kits de higiene individuais e 
nos equipamentos de segu-
rança para os professores. 
Os docentes já estão vaci-
nados, receberam EPI’s, 
como as máscaras face 
shield, e foram orientados 
por equipe técnica de saúde 

quanto aos protocolos de 
biossegurança.
“Com todos os cuidados 
estamos retomando o 
ensino em nossas unida-
des, visto que a educação 
é um serviço essencial e 
fundamental para o futuro 
de nossos pequenos jagua-
riaivenses. Peço a todos que 
cuidem se si e dos colegas 
neste momento, pois juntos 
tentaremos superar as difi-
culdades impostas nesta 
pandemia”, destaca a pre-
feita Alcione. O protocolo 
adotado pela SMECEL, 
com ações gerais, pode 
inclusive ser consultado 
pelo site da Prefeitura de 
Jaguariaíva www.jagua-
riaiva.pr.gov.br

[AMBIENTE MONITORADO]
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[PECUÁRIA E MEL]

As chuvas retorna-
ram ao Paraná no último 
fim de semana e estende-
ram-se por boa parte das 
regiões produtoras. Com 
isso, o plantio de algumas 
culturas, entre elas a soja, 
ganha novo ritmo. A aná-
lise está no Boletim de 
Conjuntura Agropecuá-
ria referente à semana de 
1º a 7 de outubro. O docu-
mento é preparado pelos 
técnicos do Departamento 
de Economia Rural (Deral), 
da Secretaria de Estado da 

Agricultura e do Abasteci-
mento.
No caso da soja, principal 
cultura de verão no Paraná, 
ainda que o solo bastante 
úmido possa dificultar a 
movimentação do maqui-
nário na lavoura, o avanço 
no plantio já pode ser perce-
bido. Na semana passada, o 
levantamento dos técnicos 
apontava semeadura em 
407 mil hectares, o que 
representava 7% do total 
de área estimada na safra 
2021/22.

Agora, as sementes estão 
distribuídas em pelo menos 
918 mil hectares, ou 16% da 
área. No mesmo período 
em 2020, esse total era de 
430 mil hectares, ou 8% da 
área estimada. Além de 
devolver parte da umidade 
necessária para o plantio 
em algumas regiões, as 
chuvas ajudam para que 
as lavouras tenham um 
bom desenvolvimento. 
Com isso, os produtores de 
soja do Estado renovam as 
expectativas de boa produ-

tividade na safra.
MANDIOCA E FEIJÃO – As 
chuvas intensas e abran-
gentes também beneficia-
ram as regiões produtoras 
de mandioca. Os trabalhos 
de colheita e de plantio são 
retomados conforme as 
condições de solo possibi-
litam a entrada de máqui-
nas e caminhões. Devido à 
longa estiagem, na última 
semana houve o menor 
volume de esmagamento 
de mandioca nas indústrias 
e algumas até paralisaram 

as atividades momentanea-
mente.
No caso do feijão, o boletim 
de conjuntura da semana 
passada apresentava plan-
tio em 37% da área esti-
mada, ou 52 mil hectares. 
No desta semana, também 
em função da chegada da 
chuva, avançou-se para 78 
mil hectares, o que repre-
senta 56% da área, e cresce 
a expectativa de que a safra 
seja boa.

Chuvas retornam ao Estado e oferecem melhores 
condições de plantio, segundo boletim

Produtores de várias culturas, entre elas a soja, principal cultivo de verão no Paraná, 
estão retomando as semeaduras e renovam as expectativas de boa produtividade

[AGRONEGÓCIO]

AEN

O plantio do milho 
de primeira safra está 
em 75% da área estimada 
para o ciclo 2021/22, preen-
chendo em torno de 314 
mil hectares. O volume 
é dez pontos porcentuais 
superior ao observado no 
mesmo período da safra 
anterior, quando a área 
semeada era de 232 mil 
hectares.
O documento do Deral 

aponta que a colheita de 
trigo chegou a 58% da área. 
Com esse volume, o Paraná 
já tem trigo disponível em 
excedente para o consumo 
nacional mensal, estimado 
em um milhão de tonela-
das. A disponibilidade alia-
-se à importação mensal 
de 550 mil toneladas, o que 
garante alternativas para 
os moinhos.

[MILHO E TRIGO]

A primeira safra do 
tomate também é assunto 
do boletim agropecuário 
da semana. Neste ciclo, a 
área destinada à cultura 
é de 2,4 mil hectares, um 
recuo de 3% em relação 
ao plantado em 2020. No 
entanto, a produção deve 
ter acréscimo no mesmo 
porcentual, chegando a 150 

mil toneladas.
Sobre frutas, o registro é 
da colheita de 254,3 milhões 
de toneladas pela China em 
2019 (fonte: FAO). O país 
destinou 16,6 milhões de 
hectares para a fruticul-
tura representando 16% da 
área mundial e contribuiu 
com 26,3% da produção.

[TOMATE E FRUTAS]

Técnicos do Deral 
citam, ainda, a queda de 
2% no preço da arroba 
bovina, que vinha em 

ascensão. A justificativa 
apresentada é a detecção 
de dois casos da doença da 
vaca-louca, observados em 

Minas Gerais e Mato Gros-
so.A apicultura também é 
abordada com detalhes ao 
se analisar o crescimento 

em 20,2% no volume de 
exportação e de 106,5% em 
faturamento, no período 
de janeiro a agosto deste 

ano. O Paraná continua 
na condição de terceiro 
maior exportador de mel 
in natura.
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ARAPOTI

ARAPOTI

JUNDIAÍ DO SUL

WENCESLAU BRAZ

Refis 2021 é prorrogado até 30 de novembro de 2021.
 
Tempo garantido para a adesão! O Programa de Recuperação Fiscal, o Refis 2021, foi 
prorrogado até 30 de novembro. O Prefeito de Wenceslau Braz, Atahyde Ferreira dos 
Santos Junior, sancionou na última quarta-feira, dia 06, a lei que estipula o novo prazo. 
Com isso, os moradores conseguirão aderir ao programa e quitar débitos com a Prefeitura. 
Os descontos são de até 90% de juros e multas no pagamento à vista ou em dez parcelas 
mensais consecutivas. Entram no parcelamento, as dívidas até 31 de dezembro de 2020.  
Com o desconto gradativo, o contribuinte tem condições de escolher a opção que 
mais se adapta ao seu bolso. Para pagamentos à vista, por exemplo, o desconto será 
de 90%. Para 03 parcelas, 85%, 06 parcelas, 80%, 10 parcelas, 70% de desconto. 
A participação do contribuinte ocorre de forma opcional e pode ser feita diretamente pelo 
contribuinte devedor, ou procurador constituído ou por terceiro interessado, desde que o 
formulário esteja devidamente preenchido. Documentos pessoais e escritura do imóvel, 
responsável e terceiros, são indispensáveis no momento da negociação.

INFORMAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARAPOTI
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA Nº 180 CENTRO CÍVICO CEP 
84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 CNPJ Nº 09.277.712/0001-
27
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEM-
PRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, 
INCLUSIVE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL – MEI E 
ITENS COM AMPLA DISPUTA
Edital de Pregão Eletrônico nº 59/2021
Processo nº 129/2021
Objeto: Formação de registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de material de consumo hospitalar visando atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Data Abertura: 26/10/2021 às 09:00:00 horas
Valor Máximo: R$ 1.277.267,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180 CENTRO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 234/2021
Processo de Dispensa: 55/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
Contratada: CARVALHO E KLOSIENSKI LTDA
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para confecção de 
adesivos veiculares, visando atender as necessidades da 
Frota Municipal
Dotação Orçamentária: 1500126782004222353390390000 
Valor Contrato: R$ 6.260,00
Prazo Execução/Vigência: 30 dias 
Data Assinatura: 05/10/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180, CENTRO CÍVICO, 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 236/2021
Processo de Dispensa: 56/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
Contratada: LIFE RESCUE TOOLS EQUIPAMENTOS HI-
DRAULICOS EIRELI
Valor Contrato: R$ 8.436,10.
Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar 
serviços de manutenção e troca de peças no desencarcerador 
da Defesa Civil Municipal.
Dotação Orçamentária: 
02.002.06.182.0029.2007.3.3.90.30.00000
02.002.06.182.0029.2007.3.3.90.39.00000
Prazo Execução/Vigência: 30 (trinta) dias.
Data Assinatura: 07/10/2021.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO
CEP 84990-000 FONE (043) 3512-3000
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO 
2º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 178/2019.
Inexigibilidade n°: 07/2019.
Contratantes: Município de Arapoti;
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARAPOTI;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada: OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORRO-
GAÇÃO dos prazos de EXECUÇÃO e VIGÊNCIA do Contrato 
sob o nº 178/2019, por mais 12 (doze) meses, de 17/07/2021 
até a data de 17/07/2022.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas não especifica-
mente modificadas pelas alterações decorrentes deste termo 
aditivo permanecem em vigor e obrigando as partes conforme 
originalmente pactuadas.
Data da assinatura: 16/07/2021.

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

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a Dispensa sob o nº 55/2021, para Contratação de 
pessoa jurídica para confecção de adesivos veiculares, visando 
atender as necessidades da Frota Municipal, a favor da empresa: 

CARVALHO E KLOSIENSKI LTDA
6.260,00

Conforme proposta nos autos, em conformidade com o art. 26 
da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, com base no 
artigo 24, da Lei nº 8.666/93. 

Arapoti, 05 de Outubro de 2021.

Irani José Barros
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180, CENTRO CÍVICO, 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico o processo de Dispensa de Licitação nº 56/2021, para 
Contratação de empresa especializada para realizar serviços 
de manutenção e troca de peças no desencarcerador da 
Defesa Civil Municipal, a favor da empresa LIFE RESCUE 
TOOLS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI, inscrita 
CNPJ sob nº 41.998.635/0001-07, no valor de R$ 8.436,10 
(Oito Mil Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Dez Centavos),  
baseadas no inciso II, art. 24,  e com as demais disposições da 
Lei nº 8.666, de 21.06.93. Arapoti, em 05 de Outubro de 2021.
IRANI JOSÉ BARROS
Prefeito Municipal

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

EXTRATO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Despacho do Prefeito Municipal.
De 05/10/2021
Homologando e Adjudicando o procedimento licitatório realizado 

na modalidade de Dispensa n°55/2021, a empresa:

CARVALHO E KLOSIENSKI LTDA
6.260,00

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para confecção de 
adesivos veiculares, visando atender as necessidades da 
Frota Municipal.
Irani José Barros
PREFEITO MUNICIPAL

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: 07/10/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 
005/2021
O Município de Jundiaí do Sul, Paraná, torna público 
que fará realizar as 10h00, do dia 27 de outubro de 
2021, na sede da Prefeitura Municipal de Jundiaí do 
Sul, à Praça Pio X, 260, licitação na modalidade de 
TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada 
do tipo menor preço global, que tem como objeto do 
presente a Contratação de Empresa para Execução 
de Obra de Pavimentação Poliédrica com Pedras 
Irregulares de Estrada Rural Primária, num total 
de 31.500,00 metros quadrado, de acordo com os 
projetos, planilhas, memorial descritivo e demais 
peças e documentos que fazem parte integrante do 
presente edital, em conformidade com o Convênio 
sob nº. 265/2021, com o Estado do Paraná, por 
intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura 
e do Abastecimento - SEAB, na implementação de 
ações previstas no Componente 4 do Projeto Avan-
ça Paraná, respeitante a execução do “Programa 
de Pavimentação de Estradas Rurais”, conforme 
descrito no Termo de Referência, 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 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
DECRETO Nº. 49 DE 07 DE OUTUBRO DE 2021.

      SÚMULA: Decreta 
feriado no dia 12 de outubro de 2021 e recesso no 
dia 11 de outubro de 2021,  nos órgãos públicos do 
Poder Executivo deste Município de Jundiaí do Sul – 
PR, preservada a prestação de serviços essenciais. 
     O PREFEITO MUNICIPAL DE 
JUNDIAÍ DO SUL - ESTADO DO PARANÁ, Senhor 
Eclair Rauen, usando de suas atribuições Legais;
         DECRETA:
        Art. 1° - Em con-
formidade com a Lei Municipal nº. 479/2015, fica 
decretado feriado o dia 12 de outubro de 2021, em 
comemoração ao “Dia de Nossa Senhora Aparecida” 
e recesso nos órgãos públicos do Poder Executivo 
deste Município de Jundiaí do Sul - Pr, no dia 11 de 
outubro de 2021, segunda-feira, sem prejuízo dos 
serviços essenciais, sobre os quais decidirá o diretor 
de cada departamento.
       Art. 2° - A Secretaria 
Municipal de Saúde e Departamento Municipal de 
Habitação, Urbanismo e Saneamento, funcionarão 
em regime de plantão, neste dia de recesso, através 
de escala entre seus servidores das respectivas 
áreas, a fim de manterem os serviços essenciais à 
população. 
     Parágrafo único: As 
horas não trabalhadas em decorrência do disposto 
no caput serão objeto de compensação até o dia 31 
de dezembro de 2021.
       Art. 3° - Todos os 
servidores públicos municipais beneficiados com 
o presente Decreto, voltarão às suas atividades 
normais a partir de 13 de outubro de 2021, e não 
sofrerão prejuízos quer quanto suas remunerações. 
       Art. 4° - Este De-
creto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
Edifício da Prefeitura Municipal de Jundiaí Sul -Pr, 
aos 07 dias do mês de outubro do ano de dois mil 
e vinte e um.

     Eclair Rauen 
    Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
LEI Nº. 642 DE 07 DE OUTUBRO DE 2021

    SUMULA: Dispõe sobre 
a criação de atribuições funcionais para o cargo 
efetivo de Contínuo do Município de Jundiaí do Sul 
e dá outras providências.
     A CÂMARA MUNI-
CIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL, ESTADO DO PARA-
NÁ, APROVOU E EU ECLAIR RAUEN, PREFEITO 
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
      Art. 1º Ficam insti-
tuídas por meio desta lei as atribuições funcionais 
para o cargo efetivo de Contínuo do Poder Executivo 
Municipal, criado através da Lei Municipal nº. 180 
de 20 de dezembro de 2002.
    Art. 2º. As atribui-
ções do cargo de Contínuo estão elencadas a seguir:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
017/2021– SRP
Exclusivo ME/EPP
 O Município de Jundiaí do Sul, Estado Paraná, 
torna público que fará realizar as 10h00, do dia 26 
de outubro de 2021, na sede da Prefeitura Municipal 
de Jundiaí do Sul, à Praça Pio X, nº. 260, licitação 
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço por item, a preços fixo e sem reajuste, 
objetivando a COMPRA, através de REGISTRO DE 
PREÇOS, de materiais Gráficos, expediente e toners 
a serem retirados conforme a necessidade, destina-
dos aos vários departamentos da administração, pelo 
período de 12 (doze) meses, de acordo com as des-
crições constantes do Memorial Descritivo (ANEXO 
I) deste Edital. As despesas oriundas da presente 
aquisição correrão à conta dos recursos financeiros 
proveniente do Orçamento do Município, conforme 
Lei Orçamentária nº. 616/2020, de 15/10/2020, pu-
blicada em 16/10/2020 e se necessário, recursos 
oriundos do Governo Federal e do Governo Estadual, 
que será regida pela Lei federal n.º 10.520, de 17 de 
julho de 2002, Decreto Municipal nº. 009/2009, de 12 
de março de 2009, aplicando-se subsidiariamente, 
no que couberem, as disposições da Lei federal 
n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações 
posteriores, e demais normas regulamentares apli-
cáveis à espécie. A documentação completa deste 
Edital poderá ser retirada no município, na Divisão 
de Compras e Licitação, sito Praça Pio X, nº. 260, 
Centro, Jundiaí do Sul – PR, em horário de expe-
diente da Prefeitura, sendo das 08h às 12h e das 
13h às 17h, ou solicitada por intermédio de E-mail: 
pmjundiaicompras@yahoo.com.br, via Fone/fax: (43) 
3626-1490, encontrando-se disponível também no 
sítio oficial do município: http://www.jundiaidosul.
pr.gov.br. A empresa interessada a participação na 
licitação deverá apresentar o recibo de entrega/reti-
rada do edital, que poderá ser remetido à Comissão 
Permanente de Licitações por meio de fax ou por 
E-mail no número e endereço eletrônico supracitados, 
para eventuais informações aos interessados. Para o 
recebimento dos envelopes: “DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO, PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO 
PARA O CREDENCIAMENTO”, fica determinado 
até o dia 26 de outubro de 2021, das 08h às 09h, os 
quais deverão ser entregues na seção de protocolo 
desta Prefeitura Municipal, iniciando-se o julgamento 
às 10h00 do mesmo dia. A proposta em mídia digital 
(CD, DVD, PEN DRIVE OU VIA E-MAIL), DEVERÁ 

próprios do Município, conforme Lei Orçamentária nº 
616/2020 de 15/10/2020 publicado no dia 16/10/2020. 
A documentação completa se encontra à disposição 
dos interessados, no site www.jundiaidosul.pr.gob.
br, na aba licitação, 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, 260, Centro, Jundiaí do Sul-PR. Os envelopes 
deverão ser entregues na sede da Prefeitura até o 
dia 27 de outubro de 2021, às 09h00, para protocolo, 
iniciando-se o julgamento às 10h00 do mesmo dia.
Jundiaí do Sul - PR, 07 de outubro de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal
Walderlei Leme Fernandes
Presidente da Comissão de Licitação

JUNDIAÍ DO SUL

ser entrega na abertura do certame.  
Jundiaí do Sul - PR, 07de outubro de 2021.
Walderlei Leme Fernandes
Pregoeiro

TÍTULO DO CARGO:  Contínuo
GRUPO OCUPACIONAL:  Administrativo
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Digitar documentos; operar equipamentos de escritório 
e informática; transmitir mensagens orais e escritas; 
transportar correspondências, documentos, objetos, 
dentro e fora das instituições municipais, efetuar servi-
ços bancários e de correio, depositando ou apanhando 
o material e entregando-o aos destinatários; auxiliar 
nas secretarias municipais, participar como membro 
em comissões. 
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Digitar correspondências, ofícios, documentos inter-
nos e externos, dirigindo-se aos locais solicitados, 
depositar ou receber materiais e entregar encomen-
das aos destinatários, para atender às solicitações e 
necessidades administrativas da Prefeitura.
ESPECIFICAÇÃO:

1- REQUISITOS MENTAIS:
- instrução: 2º. Grau completo
- experiência: não exige
- iniciativa: trabalho de repetição, segue apenas ins-
truções-normas.

2- RESPONSABILIDADES ENVOLVIDAS:
- responsabilidades para informações semi-confiden-
ciais , cuja divulgação não tem importância.
3- REQUISITOS FÍSICOS:
 - esforço físico: trabalho leve, não requer esforço físico.

4- CONDIÇÕES DE TRABALHO:
- ambiente: condições normais de escritório.

5 - PADRÃO DE DESEMPENHO:
- controle em dia e corretos
- precisão e rapidez de informações
- precisão e pontualidade na elaboração de docu-
mentos
- precisão e rapidez no preenchimento e na conferência 
de documentos.
Art. 3º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Jundiaí do Sul, 07 de outubro de 2021.

    Eclair Rauen
    Prefeito

WENCESLAU BRAZ

 

Contrato n° 037035/2021 - Processo Administrativo n° 
110/2021 - Dispensa de Licitação nº 037/2021 - Órgão 
gestor: O Município de Wenceslau Braz – Paraná, inscrito no 
CNPJ/MF nº 76.920.800/0001-92. Objeto: “AQUISIÇÃO DE 02 
(DOIS) VEÍCULOS 0 KM, 01 (UM) PARA USO DO CONSELHO 
TUTELAR, DE ACORDO COM DELIBERAÇÃO Nº 107 E 01 
(UM) PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, DE ACORDO COM 
PROGRAMAÇÃO Nº 412850020180002, ORIUNDA DA 
EMENDA PARLAMENTAR Nº 201837710009, CADASTRADA 
JUNTO AO SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS 
VOLUNTÁRIAS - SIGTV”. Prazo de vigência: 180 (cento e 
oitenta) dias, ou seja, de 08 de outubro de 2021 à 05 de abril 
de 2022. Contratado: Ouricar Ourinhos Veículos e Peças 
Ltda – CNPJ n.º 53.386.306/0001-94, pelo valor total de R$ 
142.861,00 (cento e quarenta e dois mil oitocentos e sessenta 
e um reais). Wenceslau Braz-PR, 07 de outubro de 2021. 
Atahyde Ferreira dos Santos Junior - Prefeito 
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PINHALÃO

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº: 06/2021 - Contrato Nº: 139/2017-Con-
tratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada: WESLAINE SILVEIRA DOMINGUES-
-Valor: 30.000,00 (trinta mil reais)
Vigência: Início: 08/10/2021 Término: 08/10/2022-Li-
citação: Inexigibilidade de Licitação Nº.: 17/2017
Recursos: Dotação: 2.069.3.3.90.39.00.00.00.00 
(498) Saldo: 20.527,00-Objeto: Fica prorrogado o 
prazo de vigência do presente contrato, passando 
de 08 de outubro de 2021 para 08 de outubro de 
2022, ficando então alterada a cláusula segunda 
do referido contrato. Fica acrescido ao contrato, por 
conta do presente aditivo que aumenta a prestação 
de serviços em 12 (doze) meses, referente o Item 
Nº 01, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).Fica inse-
rida a seguinte dotação ao contrato: Dotação 498
- 3843-3.3.90.39.00.00.00.00. Pinhalão, 7 de ou-
tubro de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 221/2021-Contratante: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: 
EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LT-
DA-Valor: 31.607,00 (trinta e um mil seiscentos e 
sete reais)-Vigência: Início: 05/10/2021 Término: 
05/10/2022-Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº.: 85/2021-Objeto: AQUISIÇÃO DE NOBREAKS 
E MONITORES, DESTINADOS À SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Pinhalão, 6 de Outubro de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 222/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: SILVA-
NE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE-Valor: 
17.600,00 (dezessete mil seiscentos reais)
Vigência: Início: 05/10/2021 Término: 05/10/2022-Li-
citação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 85/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE NOBREAKS E MONITO-
RES, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO.
Pinhalão, 6 de Outubro de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 223/2021-Contratante:  PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: 
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE-Valor:: 
203.897,40 (duzentos e três mil oitocentos e no-
venta e sete reais e quarenta centavos)-Vigência: 
Início: 07/10/2021 Término: 07/10/2022-Licitação: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 89/2021- Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA PARA GERENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 
DESTINADOS AOS ESTUDANTES EM EXERCÍ-
CIO DE ATIVIDADES NAS DIVERSAS ÁREAS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 
Pinhalão, 7 de Outubro de 2021

DECRETO 148/2021
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 2114/2021 de 05 de outubro de 2021:
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$ 60.000,00 (Sessenta Mil reais  ), con-
forme segue:
03-ADMINISTRAÇÃO
01-ASSESSORAMENTO SUPERIOR 
26-3.1.90.11.00.00.00.00-100-vencimento e vantagens fixa....................................R$ 20.000,00
37-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros pessoa juridica...........R$ 20.000,00
42-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros pessoa juridica...........R$ 20.000,00
TOTAL.....................................................................................................................R$ 60.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da 
anulação/redução de dotações da fonte 1000 como segue
        Anulação/redução
02-EXECUTIVO
01-GABINETE DO PREFEITO
18-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de Consumo................................................R$ 10.000,00
03-ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
23-3.3.90.91.00.00.00.00-1000-Sentença judiciais......................................................R$ 10.000,00
28-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigaçoes Patronais.................................................R$ 40.000,00
TOTAL........................................................................................................................R$ 60.000,00

Art. 3º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 05 de outubro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

DECRETO 149/2021
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 2115/2021 de 05 de outubro de 2021:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no Orça-
mento Geral do Município, no exercício de 2021, no valor de R$ 30.000,00 (Trinta  Mil reais  ), conforme segue:
05-EDUCAÇÃO 
03-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
12.361.0005.2.021 Manutenção do Ensino Fundamental
151-3.3.90.39.00.00.00.00-1107-outros serviços de terceiros pessoa juridica.........R$ 30.000,00
TOTAL.....................................................................................................................R$ 30.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da 
anulação/redução de dotações da fonte 1107 como segue
        Anulação/redução
05-EDUCAÇÃO 
03-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
12.361.0005.2.023 Manutenção do Programa Transporte Escolar
165-3.3.90.30.00.00.00.00-1107-Material de Consumo..............................................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, em 05 de outubro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

DECRETO 150/2021
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 2116/2021 de 05 de outubro 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$ 460.286,00 (Quatrocentos e Sessenta Mil 
Duzentos e Oitenta  e Seis Reais ), conforme segue:

07-SAUDE 
02-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10.302.0010.2.032 Manutenção das unidades Basicas de saude 
513-3.3.90.39.00.00.00.00-1836-outros serviços de terceiros pessoa juridica....R$ 309.986,00
08- AGRICULTURA 
01- AGRICULTURA
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20.606.0009.1.016 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
512-4.4.90.52.00.00.00.00-1846-Equipamentos e Material permanente............R$ 150.300,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 460.286,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes Do 
Excesso de Arrecadação da Fonte 1846
        EMENDA PARLAMENTAR PEDRO LUPION 309.986,00
EMENDA PARLAMENTAR ALINE SLEUTJES 150.300,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 460.286,00

Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 05 de outubro de 2021.
Dionisio Arrais de Alencar - Prefeito Municipal

 DECRETO 152/2021 
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 2118/2021 de 05 de outubro de 2021:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no Orça-
mento Geral do Município, no exercício de 2021, no valor de R$ 30.000,00 (Trinta Mil reais  ), conforme segue:
04-VIAÇÃO E  OBRAS 
01-VIAÇÃO URBANA 
15.451.0006.2.011 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
57-3.3.90.30.00.00.00.00-1511-Material  de Consumo............................................R$ 30.000,00
TOTAL.....................................................................................................................R$ 30.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da 
anulação/redução de dotações da fonte 1511 como segue
        Anulação/redução
06-ESPORTE E CULTURA 
01-ESPORTE 
27.812.0003.2.028 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
220-3.3.90.39.00.00.00.00-1511-outros serviços de terceiros pessoa juridica............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, em 05 de Outubro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais 
e tendo em vista o parecer jurídico da Dispensa de 
Licitação n° 22/2021 de 07 de outubro de 2021
RESOLVE:
Homologar a Dispensa de Licitação n° 22/2021 a favor 
do proponente: 
KLEISE BARBOSA ZANATO INFORMATICA - ME, 
inscrita no CNPJ sob n° 39.246.942/0001-90, da cidade 
de SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR, vencendo o 
único item, perfazendo o valor total de R$ 9.000,00 
(nove mil reais).
                    Pinhalão, 07 de outubro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

 LEI 2111/2021
Súmula: Aprova a relação municipal de medicamen-
tos - REMUME.
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná 
aprovou, e, Eu, Dionísio Arrais de Alencar, Prefeito 
Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica aprovada a relação municipal de medica-
mentos que serão obrigatoriamente distribuídos pelo 
Município de Pinhalão.
Art. 2º A relação de medicamentos está indicada no 
anexo I desta lei.
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 05 
de outubro de 2021.
Dionísio Arrais de Alencar - Prefeito Municipal

LEI 2112/2021
SÚMULA: Altera a lei nº 2077/2021 para constar o 
auxílio transporte como benefício eventual e dá outras 
providências.                   
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná 
aprovou, e, Eu, Dionísio Arrais de Alencar, Prefeito 
Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica alterado o inciso II do art. 23 da lei municipal 
nº 2077/2021, passando a vigorar da seguinte forma:
Art. 23. O auxílio será concedido em caráter provisório 
através das seguintes formas:
I -  cesta de alimentos; 
II – passagem ou transporte a ser realizado pela se-
cretaria municipal de assistência social;
III – aluguel social.
Art. 2º - Fica acrescido ao art. 23 da lei municipal nº 
2077/2021 o parágrafo terceiro, descrevendo o que 
segue:
Parágrafo terceiro: O transporte indicado inciso II do 
caput deste artigo será realizado para a locomoção de 
pessoas em situação de vulnerabilidade que necessi-
tem realizar perícias médicas para fins de recebimento 
de benefícios junto ao INSS.

Art. 3°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 05 
de outubro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

DECRETO 151/2021
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 2117/2021 de 05 de outubro 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$ 60.064,72 (Sessenta Mil e Sessenta e Quatro reais 
e Setenta e Dois Centavos ), conforme segue:
04-VIAÇÃO E OBRAS 
02-VIAÇÃO RURAL
26.782.0006.2.013 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIAS VICINAIS 
514-4.4.90.51.00.00.00.00-3511-OBRAS E INSTALAÇÕES...........................R$ 60.064,72
TOTAL...............................................................................................................R$ 60.064,72

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes Da 
Redução e Anulação da Fonte 3511        
04-VIAÇÃO E OBRAS 
02-VIAÇÃO RURAL
26.782.0006.2.013 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIAS VICINAIS 
507-3.3.90.30.00.00.00.00-3511-MATERIAL DE CONSUMO........................R$ 11.369,87
482-3.3.90.39.00.00.00.00-3511-outros serviços de terceiro pessoa juridica.....R$          48.694,85
TOTAL...............................................................................................................R$ 60.064,72

Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 05 de outubro de 2021.
Dionisio Arrais de Alencar - Prefeito Municipal

LEI 2113/2021
SÚMULA: Revoga a lei municipal nº 1.379/15 e dá 
outras providências.                     

A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná 
aprovou, e, Eu, Dionísio Arrais de Alencar, Prefeito 
Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Revoga-se a lei municipal nº 1.379/2015.
Parágrafo único: Mesmo diante desta revogação, 
permanecem válidas as alienações realizadas durante 
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LEI 2114/2021
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 Mu-
nicipal sanciono 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$ 60.000,00 (Sessenta Mil reais  ), conforme segue:
03-ADMINISTRAÇÃO
01-ASSESSORAMENTO SUPERIOR 
26-3.1.90.11.00.00.00.00-100-vencimento e vantagens fixa....................................R$ 20.000,00
37-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros pessoa juridica...........R$ 20.000,00
42-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros pessoa juridica...........R$ 20.000,00
TOTAL.....................................................................................................................R$ 60.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anu-
lação/redução de dotações da fonte 1000 como segue
        Anulação/redução
02-EXECUTIVO
01-GABINETE DO PREFEITO
18-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de Consumo................................................R$ 10.000,00
03-ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
23-3.3.90.91.00.00.00.00-1000-Sentença judiciais......................................................R$ 10.000,00
28-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigaçoes Patronais.................................................R$ 40.000,00
TOTAL........................................................................................................................R$ 60.000,00

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 05 de outubro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

LEI 2115/2021
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 Mu-
nicipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no Orça-
mento Geral do Município, no exercício de 2021, no valor de R$ 30.000,00 (Trinta  Mil reais  ), conforme segue:
05-EDUCAÇÃO 
03-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
12.361.0005.2.021 Manutenção do Ensino Fundamental
151-3.3.90.39.00.00.00.00-1107-outros serviços de terceiros pessoa juridica.........R$ 30.000,00
TOTAL.....................................................................................................................R$ 30.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anu-
lação/redução de dotações da fonte 1107 como segue
        Anulação/redução
05-EDUCAÇÃO 
03-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
12.361.0005.2.023 Manutenção do Programa Transporte Escolar
165-3.3.90.30.00.00.00.00-1107-Material de Consumo..............................................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, em 05 de outubro de 2021.                                                              
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

LEI 2116/2021
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 Mu-
nicipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Especial, no Orçamento 
Geral do Município, no exercício de 2021, no valor de R$ 460.286,00 (Quatrocentos e Sessenta Mil Duzentos 
e Oitenta  e Seis Reais ), conforme segue:
07-SAUDE 
02-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10.302.0010.2.032 Manutenção das unidades Basicas de saude 
513-3.3.90.39.00.00.00.00-1836-outros serviços de terceiros pessoa juridica....R$ 309.986,00
08- AGRICULTURA 

a vigência da lei municipal nº 1.379/2015, ficando 
o Município de Pinhalão compelido a cumprir suas 
obrigações perante os compradores.
Art. 2°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 05 
de outubro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 42/2021.
Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO 
ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TEC-
NOLOGIA EM LED.
Do(s) Contratado(s): R. BERTIPAGLIA MARTINS 
ENGENHARIA ELÉTRICA ME, Pessoa Jurídica 
de Direito Privado, Inscrita no CNPJ sob o n.° 
28.928.538/0001-80;
Do Valor e do Pagamento: A presente contratação 
importa no valor total de R$3.000,00 (três mil reais) 
e terá a vigência de 12 (doze) meses. A despesa 
decorrente desta contratação correrá sob a seguinte 
dotação orçamentária: 02.02.04.122.0002.2.002 - 
(Manutenção da Administração Municipal).
Da Justificativa: Trata-se de contratação cujo valor 
não ultrapassa os limites legais.
Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.
Salto do Itararé/PR, 05 de outubro 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, indepen-
dente de licitação.
Salto do Itararé/PR, 05 de outubro de 2021.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 43/2021.
Do Objeto: AQUISIÇÃO DE DOCES DESTINADOS 
A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DAS 
CRIANÇAS.
Do(s) Contratado(s): COMÉRCIO DE DOCES SI-
QUEIRENSE EIRELI, Pessoa Jurídica de Direito Pri-
vado, Inscrita no CNPJ sob o n.° 21.823.468/0001-56;
Do Valor e do Pagamento: A presente contratação 
importa no valor total de R$3.597,20 (três mil, qui-
nhentos e noventa e sete reais e vinte centavos). 
Da Dotação Orçamentária: A despesa decorrente 
desta contratação correrá sob a seguinte dotação 
orçamentária: 09.01.08.244.0009.2.026 - (Manuten-
ção da Assistência Social).
Da Justificativa: Trata-se de contratação cujo valor 
não ultrapassa os limites legais.
Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Salto do Itararé/PR, 07 de outubro 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, indepen-
dente de licitação.
Salto do Itararé/PR, 07 de outubro de 2021.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SALTO DO ITARARÉ
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01- AGRICULTURA
20.606.0009.1.016 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
512-4.4.90.52.00.00.00.00-1846-Equipamentos e Material permanente............R$ 150.300,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 460.286,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes Do 
Excesso de Arrecadação da Fonte 1846        
EMENDA PARLAMENTAR PEDRO LUPION 309.986,00
EMENDA PARLAMENTAR ALINE SLEUTJES 150.300,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 460.286,00

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 05 de outubro de 2021.
Dionisio Arrais de Alencar - Prefeito Municipal

LEI 2117/2021
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$ 60.064,72 (Sessenta Mil e Sessenta e Quatro reais 
e Setenta e Dois Centavos ), conforme segue:
04-VIAÇÃO E OBRAS 
02-VIAÇÃO RURAL
26.782.0006.2.013 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIAS VICINAIS 
514-4.4.90.51.00.00.00.00-3511-OBRAS E INSTALAÇÕES...........................R$ 60.064,72
TOTAL...............................................................................................................R$ 60.064,72

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes Da 
Redução e Anulação da Fonte 3511        
04-VIAÇÃO E OBRAS 
02-VIAÇÃO RURAL
26.782.0006.2.013 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIAS VICINAIS 
507-3.3.90.30.00.00.00.00-3511-MATERIAL DE CONSUMO........................R$ 11.369,87
482-3.3.90.39.00.00.00.00-3511-outros serviços de terceiro pessoa juridica.....R$          48.694,85
TOTAL...............................................................................................................R$ 60.064,72

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 05 de outubro de 2021.
Dionisio Arrais de Alencar - Prefeito Municipal

LEI 2118/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do exercício de 2021, e dá outras provi-
dencias.
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 
Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, no valor de R$ 30.000,00 (Trinta Mil reais  ), conforme 
segue:
04-VIAÇÃO E  OBRAS 
01-VIAÇÃO URBANA 
15.451.0006.2.011 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
57-3.3.90.30.00.00.00.00-1511-Material  de Consumo............................................R$ 30.000,00
TOTAL.....................................................................................................................R$ 30.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da 
anulação/redução de dotações da fonte 1511 como segue
        Anulação/redução
06-ESPORTE E CULTURA 
01-ESPORTE 
27.812.0003.2.028 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
220-3.3.90.39.00.00.00.00-1511-outros serviços de terceiros pessoa juridica............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, em 05 de Outubro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 44/2021.

Do Objeto: AQUISIÇÃO DE “SALGADINHOS” DES-
TINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL 
DAS CRIANÇAS.
Do(s) Contratado(s): MARILENE DE PAULA EPP, 
Pessoa Jurídica de Direito Privado, Inscrita no CNPJ 
sob o n° 10.335.431/0001-62;
Do Valor e do Pagamento: A presente contratação 
importa no valor total de R$3.440,00 (três mil e 
quatrocentos e quarenta reais). 
Da Dotação Orçamentária: A despesa decorrente 
desta contratação correrá sob a seguinte dotação 
orçamentária: 09.01.08.244.0009.2.026 - (Manuten-
ção da Assistência Social).
Da Justificativa: Trata-se de contratação cujo valor 
não ultrapassa os limites legais.
Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações poste-
riores.

Salto do Itararé/PR, 07 de outubro 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, indepen-
dente de licitação.

Salto do Itararé/PR, 07 de outubro de 2021.

PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SALTO DO ITARARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITA-
RARÉ – PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N° 017/2021

O Município de Santana do Itararé, Estado do 
Paraná, torna público que ás 09:30 horas do dia 
26/10/2021, na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Santana do Itararé – PR, realizará 
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, por meio da utilização de recursos de 
tecnologia da informação – INTERNET, pelo site 
www.bll.org.br, de acordo com as especificações do 
edital, para Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de recauchutagem de 
pneus para os setores de Educação, Agricultura, 
Urbanismo, Rodoviário e Meio Ambiente, de for-
ma parcelada pelo período de 12 (doze) meses, 
Informações e esclarecimentos relativos ao edital, 
modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao 
Pregoeiro Eder de Jesus Silveira, telefone (043) 3526 
1458 ramal 202 e-mail pmsi_licita@hotmail.com. A 
Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus 
respectivos modelos, adendos e anexos, poderão 
ser examinados no seguinte endereço Praça Frei 
Mathias de Genova, 184, Centro, CEP 84970-000, 
no horário compreendido das 08h30min às 11h00min 
e das 13h00min às 16h30min, ou pelos Telefones 
(43) 3526 1458 / 3526 1459, ramal 202.

EDER DE JESUS SILVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL

SANTANA DO ITARARÉ
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PPOODDEERR  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  DDEE  SSAALLTTOO  DDOO  IITTAARRAARRÉÉ  

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ““VVeerreeaaddoorr  RRoobbeerrttoo  JJoossee  ddee  SSeennee”” 

Rua. Eduardo Bertoni Junior, 961 – Salto do Itararé - Paraná 
CEP: 84.945-000 – Fone: (43) 3579.1475 - C.N.P.J 77.780.229/0001-10 

 

 
Extrato de Contrato N.º 12/2021. 
 
Processo Dispensa n.º 09/2021. 
Contratante: Câmara Municipal de Salto do Itararé – PR. 
Contratado: P. CARLOS DE MARIA PEÇAS - ME - CNPJ: 10.411.927/0001-78. 
Objeto: Aquisição de 04 (quatro) Pneus 195x65R15 
Valor: R$ - 2.050,00 (Dois mil e cinquenta reais). 
Data: 07/10/2021. 
 
 

 
PPOODDEERR  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  DDEE  SSAALLTTOO  DDOO  IITTAARRAARRÉÉ  

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ““VVeerreeaaddoorr  RRoobbeerrttoo  JJoossee  ddee  SSeennee”” 

Rua. Eduardo Bertoni Junior, 961 – Salto do Itararé - Paraná 
CEP: 84.945-000 – Fone: (43) 3579.1475 - C.N.P.J 77.780.229/0001-10 

 

 
Extrato de Contrato N.º 12/2021. 
 
Processo Dispensa n.º 09/2021. 
Contratante: Câmara Municipal de Salto do Itararé – PR. 
Contratado: P. CARLOS DE MARIA PEÇAS - ME - CNPJ: 10.411.927/0001-78. 
Objeto: Aquisição de 04 (quatro) Pneus 195x65R15 
Valor: R$ - 2.050,00 (Dois mil e cinquenta reais). 
Data: 07/10/2021. 
 
 

 
PPOODDEERR  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  DDEE  SSAALLTTOO  DDOO  IITTAARRAARRÉÉ  

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ““VVeerreeaaddoorr  RRoobbeerrttoo  JJoossee  ddee  SSeennee”” 

Rua. Eduardo Bertoni Junior, 961 – Salto do Itararé - Paraná 
CEP: 84.945-000 – Fone: (43) 3579.1475 - C.N.P.J 77.780.229/0001-10 

 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Salto do Itararé, Odair José Carvalho da 
Silva, no uso das atribuições que lhes são conferidas, bem como pela legislação em 
vigor, especialmente em atenção ao disposto no art. 43, VI, da Lei 8.666/93, a vista 
do resultado apresentado pela Comissão de Licitação, resolve: 

 
01 - RATIFICAR, o ato da Comissão de Licitação que dispensou a licitação com 
fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, a favor da empresa P. CARLOS 
DE MARIA PEÇAS - ME - CNPJ: 10.411.927/0001-78, acolhendo o parecer jurídico 
para que surta os seus efeitos jurídicos e legais, vez que o processo se encontra 
devidamente instruído. 
 
02 - ADJUDICAR, o referido objeto do certame a empresa: P. CARLOS DE MARIA 
PEÇAS - ME - CNPJ: 10.411.927/0001-78. 
 
03 - HOMOLOGAR, a presente licitação nos seguintes termos: 

a) Processo Licitatório n.º 10/2021; 
b) Dispensa de Licitação n.º 09/2021; 
c) Tipo: Menor Preço; 
d) Objetos: 

 1 Pneus 195x65xR15  4 Unidade 
e) Valor: R$ - 2.050,00 (Dois mil e cinquenta reais) 
f) Vencedor: P. CARLOS DE MARIA PEÇAS - ME - CNPJ: 10.411.927/0001-78. 

 
 

Salto do Itararé/PR, 07 de outubro de 2021. 
 

 
 

ODAIR JOSE CARVALHO DA SILVA 
Presidente da Câmara Municipal 
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CEP: 84.945-000 – Fone: (43) 3579.1475 - C.N.P.J 77.780.229/0001-10 

 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Salto do Itararé, Odair José Carvalho da 
Silva, no uso das atribuições que lhes são conferidas, bem como pela legislação em 
vigor, especialmente em atenção ao disposto no art. 43, VI, da Lei 8.666/93, a vista 
do resultado apresentado pela Comissão de Licitação, resolve: 

 
01 - RATIFICAR, o ato da Comissão de Licitação que dispensou a licitação com 
fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, a favor da empresa P. CARLOS 
DE MARIA PEÇAS - ME - CNPJ: 10.411.927/0001-78, acolhendo o parecer jurídico 
para que surta os seus efeitos jurídicos e legais, vez que o processo se encontra 
devidamente instruído. 
 
02 - ADJUDICAR, o referido objeto do certame a empresa: P. CARLOS DE MARIA 
PEÇAS - ME - CNPJ: 10.411.927/0001-78. 
 
03 - HOMOLOGAR, a presente licitação nos seguintes termos: 

a) Processo Licitatório n.º 10/2021; 
b) Dispensa de Licitação n.º 09/2021; 
c) Tipo: Menor Preço; 
d) Objetos: 

 1 Pneus 195x65xR15  4 Unidade 
e) Valor: R$ - 2.050,00 (Dois mil e cinquenta reais) 
f) Vencedor: P. CARLOS DE MARIA PEÇAS - ME - CNPJ: 10.411.927/0001-78. 

 
 

Salto do Itararé/PR, 07 de outubro de 2021. 
 

 
 

ODAIR JOSE CARVALHO DA SILVA 
Presidente da Câmara Municipal 
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[TRÂNSITO]

Polícia Rodoviária intensifica fiscalização nas 
rodovias estaduais no feriado prolongado

Operação, que envolve as seis companhias do Batalhão de Polícia Rodoviária, 
segue até às 23h59 da próxima terça-feira

A partir desta sex-
ta-feira (08), o Batalhão 
de Polícia Rodoviária 
(BPRv) deflagra a Opera-
ção Padroeira 2021. Ela 
vai reforçar o policiamento 
e as fiscalizações durante 
o feriado prolongado de 
Nossa Senhora Aparecida. 
A operação, que envolve as 
seis companhias da uni-
dade, segue até às 23h59 de 
terça-feira (12).
A força-tarefa tem como 
objetivo intensificar o poli-
ciamento ostensivo nas 
rodovias estaduais com 
maior fluxo de veículos, 
a fim de evitar acidentes, 
infrações e delitos de trân-
sito.As equipes estarão em 
pontos e horários estratégi-
cos nas principais rodovias 
que ligam o Litoral e o 
Interior do Estado, atuando 

através de abordagens, 
utilização de radares e 
etilômetro, além do uso de 
cães para facilitar na loca-
lização de drogas e armas 
de fogo.
O BPRv orienta ainda os 
motoristas para que, antes 
de pegarem a estrada, 
façam um planejamento 
de sua viagem e cuidem 
da manutenção do veículo, 
sendo preciso verificar 
as condições mecânicas 
(freios, suspensão e pneus) 
para evitar problemas. 
Além disso, também devem 
sempre portar os documen-
tos do veículo e a Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH), além de estarem 
em dia com o pagamento 
de tributos e taxas (IPVA, 
licenciamento e seguro 
obrigatório).

A operação vai intensificar 
a fiscalização com aborda-
gens, bloqueios, atividades 
rotineiras de verificação de 
documentação, e orienta-
ções referente às infrações 
de trânsito rodoviário 
em diversos trechos para 
inibir, além da embriaguez 
ao volante, outras atitudes 
perigosas, como a ultrapas-
sagem em local proibido e 
tudo o que pode ocasionar 
acidentes fatais ou não.
Além do efetivo das seis 
companhias do batalhão, 
distribuídas pelo Paraná, 
a operação contará com 
policiais do serviço admi-
nistrativo, que atuarão 
nas ações preventivas e 
ostensivas nos 54 postos 
de fiscalização. Em caso de 
emergência a comunidade 
pode ligar para o 198.




