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Frente Parlamentar promove 
audiência pública para debater 
“heranças” deixadas pelo pedágio

Evento será realizado de maneira virtual no próximo dia 23 e 
tem como objetivo apresentar um diagnóstico dos problemas, 
do passivo das estruturas e litígio nas concessões

Com melhora dos indicadores, 
Governo do Estado suspende 
decretos com medidas restritivas

[NOVOS ARES]

Em relação a duas semanas atrás, ouve uma queda de 54,6% nos casos 
diagnosticados e de 52,5% nos óbitos registrados. No Norte Pioneiro, 
Wenceslau Braz está há oito dias sem confirmar a doença

Defesa Civil de Arapoti volta a contar 
com aparelho desencarcerador

[MAIS SEGURANÇA]
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Cidades e

A Defesa Civil de Ara-
poti conta novamente com 
aparelho desencarcerador. 
O equipamento, que estava 
fora de funcionamento há 
oito anos, passou por uma 
recuperação e já está em 
plenas condições de uso 
para o desencarceramento 
de vítimas de acidentes.
Essa reforma foi paga 
pela Prefeitura, atendendo 
pedido do 2º Grupamento 

do Corpo de Bombeiros de 
Jaguariaíva, responsável 
pela coordenação da Defesa 
Civil de Arapoti. “Esse é um 
equipamento que faz dife-
rença em nosso trabalho, 
poder contar com ele pode 
ser o diferencial para sal-
varmos uma vida”, ressalta 
o 1º Sargento do Corpo de 
Bombeiros Paulo Sergio 
Gualdezi.
O Prefeito Irani Barros 

destaca que a administra-
ção está sempre aberta a 
pedidos que visem melho-
rar o serviço prestado à 
população.”O Corpo de 
Bombeiros nos trouxe 
essa demanda importante, 
que trata da preservação 
de vidas, e prontamente 
a atendemos”, ressalta o 
Prefeito. O vice-prefeito 
Potinho, os vereadores 
Maicon Pot e Maiquel 

Alberts, e a coordenadora 
da Defesa Civil de Arapoti 
Ilane Goreski também esti-
veram presentes no rece-
bimento do equipamento.
Desencarceramento - É 
o nome dado à operação 
de salvamento que exige 
aplicação de ferramentas 
que livrem a vítima de 
materiais envolventes que 
a prendam ou encarceram. 
Um equipamento como 

o desencarcerador per-
mite a retirada de vítimas 
presas em ferragens de 
automóveis, aeronaves ou 
qualquer outro ambiente 
que, devido a sua estrutura 
metálica, necessite ser 
cortado por equipamento 
específico, cuja força para 
o corte é geralmente pro-
movida pelo bombeamento 
hidráulico impulsionado 
por motor.

Defesa Civil de Arapoti volta a contar 
com aparelho desencarcerador

Da Assessoria

Após 25 dias sem 
registros positivos, quase 
um mês, considerando que 
há 4 dias não sai nenhum 
novo boletim informativo, 
Tomazina registrou apenas 
um novo caso de Covid-19 
neste final de semana. 
De acordo com o último 
boletim divulgado pela pre-
feitura na sexta-feira (12) 
sobre a situação da doença, 
o caso foi registrado na 

última quinta-feira (11) e 
o número de suspeitos até 
agora é de apenas três. 
Apesar do novo caso, o 
município segue vivendo 
um período tranquilo em 
relação ao vírus da Covid-
19. Além da queda na con-
taminação, a boa notícia 
é que o número de óbitos 
permanece em 29 desde o 
dia 5 de outubro, ou seja, 
há mais de um mês.

Conforme o avanço da 
vacinação, que tem se 
mostrado intensa no muni-
cípio, o número de casos 
vem tendo uma baixa visi-
velmente considerável na 
contaminação. De acordo 
com o último vacinômetro 
publicado pela prefeitura 
na sexta-feira (12), até o 
momento foram aplica-
das 6.577 primeiras doses, 
5.217 segundas doses, 200 

vacinas de dose única e 406 
doses de reforço. No total, 
os agentes de Saúde já reali-
zaram a aplicação de 12.500 
doses de vacinas contra a 
Covid-19. Atualmente, a 
fase vigente de vacinação 
está para pessoas em geral 
com idade igual ou acima 
dos 14 anos.
Apesar da baixa, a pre-
feitura ainda alerta que o 
fato da vacinação estar em 

andamento não deve ser 
motivo de relaxo nos cuida-
dos preventivos, pedindo a 
colaboração da população 
para que sigam todas as 
medidas de segurança 
principalmente o uso de 
máscara, álcool gel e o dis-
tanciamento social.

Da redação

Após três semanas sem registros, Tomazina tem novo caso da Covid-19
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Política e
[DISCUSSÕES]

Frente Parlamentar promove audiência pública para 
debater “heranças” deixadas pelo pedágio

Evento será realizado de maneira virtual no próximo dia 23 e tem como objetivo apresentar um 
diagnóstico dos problemas, do passivo das estruturas e litígio nas concessões

A Frente Parlamen-
tar sobre os Pedágios da 
Assembleia Legislativa do 
Paraná, que há mais de um 
ano se reúne com a popu-
lação para discutir a nova 
modelagem de concessões 
rodoviárias proposta pelo 
Governo Federal, realiza 
na terça-feira (23) uma 
audiência pública com o 
tema: “Fim dos Contratos 
de Pedágio no Paraná: 
1997 – 2021. Diagnóstico 
dos problemas, do passivo 
das estruturas e litígio nas 
concessões”.
A audiência tem início às 
9h30 e vai contar com uma 
apresentação de técnicos 
do Instituto Tecnológico 
de Transportes e Infraes-
trutura (ITTI), da Univer-
sidade Federal do Paraná 

(UFPR), sobre o passivo 
deixado pelo pedágio no 
Paraná.  Em agosto desse 
ano a Assembleia firmou 
uma parceria com o ITTI 
para fazer esses estudos 
de forma técnica a fim de 
subsidiar os deputados na 
condução do debate sobre 
o pedágio no estado. 
Todos poderão participar. 
No entanto, em respeito 
às regras sanitárias de 
prevenção à Covid-19, a 
participação será total-
mente virtual, por meio 
do link  https://us06web.
zoom.us/j/89145066111?p-
wd=aUtWV3lNNDBKR0x-
qYzk5cUZDYUNRQT09.
Além disso, a audiência 
será transmitida ao vivo 
pela TV Assembleia e redes 
sociais do Legislativo para-

naense.
O coordenador da Frente 
Parlamentar, deputado 
Arilson Chiorato (PT), 
explica que o principal 
objetivo do encontro é 
analisar os resultados do 
estudo do instituto tecnoló-
gico da UFPR. “Durante a 
audiência será apresentado 
o estudo sobre todo o pas-
sivo deixado pelo pedágio. 
São obras inacabadas, 
que sumiram do contrato, 
que apareceram, além dos 
valores a serem debatidos”, 
conta. O deputado diz 
também que o encontro vai 
contar com a participação 
do Conselho Regional de 
Economia, da Ordem dos 
Advogados do Brasil - seção 
do Paraná (OAB-PR) e dos 
parlamentares que inte-

gram o grupo de trabalho. 
“Os próximos passos da 
Frente também serão defi-
nidos na reunião”, diz.
O primeiro secretário da 
Assembleia, deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSB), 
lembra que a Frente já 
conseguiu avanços sobre 
o modelo proposto inicial-
mente, mas que é preciso 
manter o olhar atento para 
os próximos passos para 
que o povo paranaense e o 
setor produtivo não sejam 
prejudicados como ocorreu 
com as atuais concessões. 
“Essa parceria com o ITTI 
serve para que a Frente 
tenha um órgão de asses-
soramento técnico. Muitos 
achados já foram encontra-
dos e que nos preocupam, 
que se mantidos, teremos 

a repetição dos erros do 
contrato que se encerra 
agora”, alertou.
“Ao longo dos contratos 
foram vários aditivos que 
tiraram ou adiaram os 
investimentos. As próprias 
concessionárias admitem 
que teriam que fazer e não 
fizeram,  apesar do contrato 
terminar nesse mês tem 
pendências do passado 
muito importante para os 
paranaenses. Obras impor-
tantes que precisamos tirar 
do papel e que foram pagas 
nos 24 anos de cobrança de 
pedágio”, disse o deputado 
Homero Marchese (PROS), 
integrante da Frente.

Da Assessoria

A Frente sobre o Pedá-
gio realizou 18 audiências 
públicas com a população. 
Mobilização que permitiu o 
recuo do Governo Federal 
ao modelo inicialmente 
proosto, que determinava 
uma taxa de outorga e um 
limite de desconto nas tari-
fas. Com as ações que uniu 
sociedade civil organizada, 
população e deputados 
estaduais o novo modelo 
nao terá limite de desconto 
nas tarifas e as empresas 
vencedoras não terão que 
pagar a outorga, o que fará 
com que as tarifas alcan-
cem valores menores.
Segundo o governo esta-
dual, a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT) já enviou o plano 
de licitação para análise 
do Tribunal de Contas 
da União (TCU). A ANTT 

aprovou o edital no dia 4 
de novembro. A análise 
do TCU é a última etapa 
prevista antes de o pro-
jeto ir a leilão na Bolsa 
de Valores. O documento 
encaminhado contempla 
os estudos de viabilidade 
técnica e econômica para a 
exploração dos serviços de 
infraestrutura e prestação 
de serviços de transporte 
terrestre de seis lotes.
De acordo com um cro-
nograma elaborado pela 
ANTT e divulgado pelo 
Governo do Estado, a pre-
visão é que o lançamento 
do edital de licitação seja 
realizado no primeiro tri-
mestre de 2022. O leilão 
deve ocorrer no segundo 
trimestre. Já a assinatura 
do contrato pelas empresas 
vencedoras está prevista 
para o terceiro trimestre.

[FRENTE PARLAMENTAR]
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PISO REGIONAL
O piso regional do Paraná será reajustado em 100% do 

INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de 2021. 
Com a decisão, o Estado tende a seguir com o maior de piso 
regional do País. O valor exato será divulgado no começo 
de janeiro pelo governador Ratinho Júnior. De acordo com 
projeções, a decisão deverá aumentar dos atuais R$ 1,4 mil 
para cerca de R$ 1,6 mil (primeira faixa do piso).

PISO REGIONAL II
“O salário mínimo regional é uma referência para a 

negociação das categorias sindicalizadas e uma garantia 
para as categorias que não têm sindicato ou acordos e 
convenções coletivas de trabalho”, afirmou o secretário 
de Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost. Dos cinco 
estados brasileiros que adotam o mínimo regional (Paraná, 
São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Santa Cata-
rina), até o momento apenas o Paraná chegou a um acordo.

NOVO DECRETO
O novo decreto do Governo do Paraná revogou o 

decreto que estabelecia medidas restritivas. O decreto 
anterior limitava a lotação de eventos em locais abertos a 
80% da capacidade de público. Em locais fechados, a lota-
ção máxima era de 70%. Com a suspensão das restrições 
estaduais, passam a valer apenas as decisões municipais, 
estabelecidas por cada prefeitura. Mesmo com o fim do 
decreto, o uso de máscara continua obrigatório em todos 
os espaços públicos.

VOZES DO PARANÁ
O chefe da Casa Civil, Guto Silva, está entre as per-

sonalidades entrevistadas da 12ª edição do livro Vozes do 
Paraná – Retratos de Paranaenses.  “Tive a honra de estar 
presente no lançamento, e  tive o grande prazer de ser con-
vidado para ser um dos personagens dessa edição. Agradeço 
ao autor, professor e escritor Aroldo Murá pelo convite e 
pela oportunidade de estar entre as vozes de mais um de 
seus importantes livros. E poder contar um pouco sobre a 
minha trajetória”, disse Guto.

PENDÊNCIA TRIBUTÁRIA
Sob a relatoria do Líder do Governo, deputado Hussein 

Bakri, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia 
Legislativa aprovou nesta terça-feira, 17, o projeto para solu-
cionar uma pendência tributária que vinha preocupando as 
farmácias do Paraná. A proposta permite que as empresas 
do setor paguem de forma parcelada (em até 60 vezes) e sem 
multas de ICMS sob o regime de substituição tributária.

CIDADÃO BENEMÉRITO 
Projeto de lei que concede o título de Cidadão Benemé-

rito do Paraná ao procurador de Justiça Hélio Airton Lewin, 
decano do Ministério Público do Paraná, foi protocolado 
na  Assembleia Legislativa.  Lewin ingressou no MP como 
promotor de Justiça em 1971, com passagens por diversas 
cidades, tornando-se procurador em 1991. Foi diretor-se-
cretário, diretor da Escola Superior do Ministério Público, 
Promotor-Corregedor, Corregedor-geral por dois mandatos, 
entre 1997 e 20021, e é membro do Conselho Superior do 
Ministério Público. Além disso, atuou como moderador em 
diversos órgãos colegiados da entidade.

A prefeitura munici-
pal de Jaguariaíva divul-
gou nesta semana inscri-
ções para cursos nas áreas 
do turismo e complemen-
tação pedagógica. 
De acordo com a prefeitura, 
são 30 vagas disponíveis 
para o curso de Informa-
ções sobre Atrativos Turís-
ticos. O curso que conta 
com 21 horas de duração 
e emissão de certificado 
está sendo realizado por 
meio de uma parceria entre 
a secretaria municipal de 
Turismo e Meio Ambiente 
junto ao Senac. 
As inscrições já estão 
abertas e seguem até o dia 
23 de novembro de forma 
gratuita. Os interessados 
devem comparecer a sede 

da secretaria de Turismo 
e Meio Ambiente, loca-
lizada atrás do Palacete 
Matarazzo portando seus 
documentos pessoais e 
realizando o preenchi-
mento do formulário de 
inscrição. A idade mínima 
para participar do curso 
é de 18 anos. Em caso de 
dúvidas, os interessados 
podem entrar em contato 
através do Whatsapp (43) 
3535-9359. 
As aulas serão realizadas 
nos dias 01, 03, 04, 06, 08 e 
10 de dezembro no Polo da 
Universidade Aberta do 
Brasil das 19h00 às 22h00. 
Falando em UAB, também 
estão abertas no polo as 
inscrições para o curso de 
complementação pedagó-

gica da Universidade Esta-
dual de Ponta Grossa. Ao 
todo, estão disponíveis seis 
vagas destinadas a estu-
dantes graduados no curso 
superior independente 
da instituição ou ano de 
conclusão. Os graduados 
devem comprovar esco-
laridade e as atividades 
profissionais para a aná-
lise documental de ordem 
classificatória. 
As inscrições podem ser 
realizadas no site da PRO-
GRAD, por meio do Pro-
tocolo Digital -SEI sisei.
apps.uepg.br, até o dia 30 
de novembro, às 16 horas. 
A taxa de inscrição é de R 
$157,00. Edital completo 
pode ser consultado no link 
uepg.br.

Da Redação

Jaguariaíva têm inscrições para 
cursos na área do turismo e 
complementação pedagógica

Cursos serão ministrados pelo Senac e através do 
polo da Universidade Aberta do Brasil no município

[OPORTUNIDADE]

 Cursos serão realizados no polo da UAB em 
Jaguariaíva e inscrições seguem abertas
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Jovem que estava desaparecida é 
encontrada morta no Norte Pioneiro

[MISTÉRIO]

Mulher de 22 anos desapareceu em Bandeirantes no dia 
13 e corpo foi localizado por populares na noite desta 

segunda-feira em uma estrada rural do município

O corpo de um jovem 
de 22 anos que estava desa-
parecida desde a semana 
passada foi encontrado 
por populares no início da 
noite desta segunda-feira 
(15) em Bandeirantes. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, por 
volta das 19h20 a equipe 
recebeu um chamado onde 
o solicitante informava 
que um cadáver havia 
sido encontrado em uma 
estrada rural do bairro 
Água Branca. Diante do 
chamado, os policiais 
foram ao endereço infor-
mado para averiguar a 
situação. 
No local, em contato com 
o solicitante, este passou 
a relatar que estava cami-

nhando pela estrada 
quando acabou sentindo 
um cheiro forte e resolveu 
checar o que era visto que 
o cachorro de sua família 
estava desaparecido há 
alguns dias e suspeitou 
que poderia ser o animal. 
Porém, acabou de depa-
rando com um cadáver 
humano já em estado de 
putrefação (Em decompo-
sição). Diante do achado, 
acionou a equipe da Polícia 
Militar.
Em posse da informação 
sobre o registro do boletim 
de ocorrência sobre o desa-
parecimento de uma jovem 
de 22 no último sábado 
(13), os policiais entraram 
em contato com os fami-
liares que compareceram 

ao local e reconheceram 
o corpo como sendo o da 
mulher desaparecida. 
Frente aos fatos, foram 
acionadas equipes da Polí-
cia Civil e IML (Instituto 
Médico Legal) para que 
fossem tomadas as provi-
dências cabíveis ao caso. 
Os policiais militares ainda 
realizaram diligências em 
busca de um indivíduo 
apontado como suspeito de 
ser o autor do homicídio, 
mas até o fechamento desta 
edição ninguém havia sido 
encontrado. Durante das 
diligências, um veículo foi 
apreendido e encaminhado 
à delegacia da Polícia Civil. 
O caso segue sendo inves-
tigado. 

Da Redação Da Redação

Da Redação

[NORTE PIONEIRO]

Jovem é morto a tiros e 
adolescente fica ferido 
em Ribeirão do Pinhal

Crime aconteceu na noite do 
domingo e vítimas chegaram a ser 
socorridas, mas rapaz de 21 anos 
não resistiu e morreu no hospital

Um jovem de 21 anos 
morreu e um de 16 ficou 
ferido após serem alveja-
dos por disparos de arma 
de fogo. A ocorrência foi 
registrada na noite do 
domingo (14) em Ribeirão 
do Pinhal. 
De acordo com informa-
ções do portal de notícias 
Tá no Site, o crime acon-
teceu na Avenida Silveira 
Pinto. As vítimas atingidas 
pelos disparos foram iden-
tificadas como Henrique 
Leite Damásio, de 21 anos, 
e seu irmão adolescente. Os 
dois chegaram a ser socor-
ridos e encaminhados ao 
hospital, mas Henrique 
não resistiu aos ferimentos 
veio a óbito. 
Equipes da Polícia Militar 

e Polícia Civil realizaram 
a coleta de capsulas defla-
gradas no local do crime 
e recolheram imagens de 
câmeras de segurança, 
sendo possível identifi-
car um adolescente como 
suspeito de ser o autor do 
crime. Com isso, as equipes 
foram até a residência do 
menor o qual, até o fecha-
mento desta edição, não 
havia sido encontrado. 
Foi instaurado um inqué-
rito para apurar o caso. 
O corpo de Henrique foi 
encaminhado ao IML (Ins-
tituto Médico Legal) para 
ser submetido a exames. Já 
o adolescente que também 
ficou ferido tem quadro de 
saúde considerado estável.

Colisão entre carro e moto mata técnica em 
enfermagem em Jacarezinho

Um grave acidente 
de trânsito registrado na 
BR-153 em Jacarezinho 
na noite do última sexta-
-feira (12) acabou tirando 
a vida de uma técnica em 

enfermagem de maneira 
precoce. 
De acordo com informa-
ções apuradas pelo portal 
de notícias Tá no Site, a 
vítima foi identificada 

como Bárbara Ribeiro dos 
Santos. Ela conduzia uma 
motocicleta quando acabou 
se envolvendo em uma 
colisão com um veículo 
VW/Parati. Infelizmente, a 

jovem não resistiu aos feri-
mentos e entrou em óbito. 
Bárbara trabalhava como 
técnica em enfermagem 
na UTI (Unidade de Tera-
pia Intensiva) do Hospital 

Regional do Norte Pioneiro 
onde atuou no tratamento 
de pacientes com a Covid-
19.
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BANCO 3

AEBC
APOSTOLOS
NEPERERE

MISTODUDU
MASPAÃ

FARPARIO
LACMUDO

SAQUAREMA
GETULIOB

LEMUMIA
VARACALL

TAMANCOIV
GOEAACA

VESTIBULAR
MPOSOULA

S

A mulher,
em rela-
ção ao
marido

Orna-
mentar
(tecido)
com fios 

Tiago e 
Mateus, em
relação a 

Jesus (Bíb.)

Sanduíche
de queijo

e pre-
sunto

Saci-(?),
ser fol-
clórico

(?) Nobre,
cantor e
composi-
tor da MPB

A índole
da bruxa
(Lit. inf.)

Instituto
Militar

de Enge-
nharia

Refrige-
rante de

limão

Pequena
lasca de
madeira

Anísio
Teixeira,
educador

Som
de dor
emitido
pelo cão

A capital
nacional
do surfe

(RJ)

Complexo 
vitamínico
contra a
anemia

Licença
para o

comércio

Senhores
de escra-

vos

Aqui, em 
espanhol

Calçado
cuja ba-
se é de
madeira

Espécie
de blusa
feminina

curta

Prova de
ingresso 
na facul-

dade

Naquele
lugar;
acolá

Calado;
silencioso

De voz
áspera

Chamar,
em inglês
Parte da
enxada

Cadáver de
sarcófagos
Joias de
noivado

Salto com
(?), prova
olímpica

(?)
Vargas:

foi presi-
dente do

Brasil

Centro
estético
Tentativa 

de namoro

(?) de: embora
Compõe a fauna
de um parque

ecológico

Órgão que
liga o feto
à placenta
Ao (?): à toa

Forma po-
pular de
"senhor"

Nilo e
Amazonas

(Geog.)

Vogais
de "guru"

Serviu de
modelo

3/acá — spa. 4/amos — call. 5/múmia. 7/getúlio.

MC Mirella é a nova sol-
teira do pedaço. Na tarde desta 
terça-feira (16), a funkeira con-
firmou que seu casamento com 
Dynho Alves, que está confinado 
em “A Fazenda 13”, da Record 
TV, chegou ao fim. Segundo Leo 
Dias, do site Metrópoles, Mirella 

entrou com o pedido de divórcio 
para se separar oficialmente do 
dançarino.
“Ela deu entrada no divórcio, mas 
só deseja coisas boas pra ele e para 
todas as pessoas, o bem atrai o 
bem!”, informou a assessoria de 
imprensa da artista.

MC Mirella termina casamento 
com Dynho Alves; dançarino 

está em ‘A Fazenda’

Juliana Paes faz ensaio de 
biquíni no Instagram: “Contagem 

regressiva para o verão”
Juliana Paes usou as redes 

sociais nesta segunda-feira (15) 
para mostrar como está se pre-
parando para o verão em uma 
sequência de cliques de tirar o 
fôlego.
A atriz de 42 anos surgiu bem 
à vontade enquanto posava de 
biquíni e se refrescava, chamando 
atenção dos internautas com sua 
boa forma impressionante nos 
registros pra lá de sensuais. “Con-
tagem regressiva para o verão”, 
escreveu a morena em inglês na 
legenda.
Recentemente, mostramos por 
aqui que não é novidade que 
a atriz Juliana Paes, costuma 
deixar a web apaixonada quando 
o assunto é seu enorme talento 

frente as câmeras, onde exibe suas 
fotos pra lá de produzidas na rede 
social.
Com quase 30 milhões de seguido-
res na rede social, a artista chama 
atenção com sua boa forma.

Tatá Werneck respondeu 
com bom humor um pedido de uma 
fã para que ela “emprestasse” a 
sua conta no Globoplay, o serviço 
de streaming da Globo. Pelo Twit-
ter, a seguidora da humorista fez 
o pedido para conseguir assistir 
a nova temporada do Lady Night, 
que estreou nesta semana. “Ei me 
empresta tua conta do Globoplay 
para eu assistir a nova temporada 
do Lady?”, disse ela, marcando o 
perfil de Tatá na rede social.
Pouco tempo depois, a própria 
apresentadora aparece retrucou: 
“A minha já é emprestada”.
Tatá Werneck retornou com sua 
metralhadora de piadas com a 
estreia da 6ª temporada do “Lady 

Night” (Multishow) na noite de 
ontem. A apresentadora diver-
tiu o público ao fazer perguntas 
constrangedoras ao seu primeiro 
convidado, Marcos Mion, inclu-
sive sobre seu tempo na Record. 
“Você ficou uma década na Record. 
Como foi essa experiência de quase 
morte?”, brincou a apresentadora, 
deixando Mion sem graça. O atual 
apresentador do “Caldeirão” riu, 
mas em seguida elogiou a ex-emis-
sora. “Me deram oportunidade de 
trilhar o caminho que eu queria, 
de ser um comunicador popular. 
De conquistar muitas coisas pra 
minha família e na televisão”, 
contou.

Tatá Werneck brinca com fã que pediu 
‘conta emprestada’ do Globoplay



PINHALÃO

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº: 01/2021 - Contrato Nº: 205/2021-Con-
tratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada: REJANE COMERCIO DE PRODUTOS 
PEDAGOGICOS EIRELI
Vigência: Início: 10/11/2021 Término: 31/12/2021-Li-
citação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 74/2021
Objeto: Fica prorrogado o prazo de vigência do 
presente contrato, passando de 10 de novembro de 
2021 para 31 de dezembro de 2021, ficando então 
alterada a cláusula segunda do referido contrato.
Pinhalão, 12 de Novembro de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº: 01/2021 - Contrato Nº: 204/2021-Con-
tratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada: M.K. SCHITICOSKI – ME-Vigência: Início: 
10/11/2021 Término: 31/12/2021
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 74/2021-Ob-
jeto: Fica prorrogado o prazo de vigência do presente 
contrato, passando de 10 de novembro de 2021 para 
31 de dezembro de 2021, ficando então alterada a 
cláusula segunda do referido contrato.
Pinhalão, 11 de Novembro de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº: 02/2021 - Contrato Nº: 161/2020-Con-
tratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada: COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE 
EQUIPAMENTOS E SUPRIM
Valor: 19.775,00 (dezenove mil setecentos e setenta 
e cinco reais)-Vigência: Início: 12/11/2021 Término: 
12/11/2022-Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 
52/2020
Objeto: Fica prorrogado o prazo de vigência do 
presente contrato, passando de 12 de novembro de 
2021 para 12 de novembro 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 serviço em 12 
(doze) meses, o valor de R$ 19.775,00 (dezenove mil 
setecentos e setenta e cinco reais). O valor contratual 
passa de R$ 19.775,00 (dezenove mil setecentos e 
setenta e cinco reais) para R$ 39.550,00.
Pinhalão, 16 de Novembro de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº: 05/2021 - Contrato Nº: 138/2017-Con-
tratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada: O.L. DOS SANTOS-Valor: 118.850,00 
(cento e dezoito mil oitocentos e cinquenta reais)
Vigência: Início: 16/11/2021 Término: 09/11/2022-Li-
citação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 66/2017
Objeto: Fica realinhado o valor contratual aplicando-se 
o índice INPC de mês de outubro/2021 no importe de 
11,08%. Passa o valor da hora serviço (tem N° 225) de 
R$ 107,00 (cento e sete reais) para R$ 118,85 (cento 
e dezoito reais e oitenta e cinco centavos). Altera-se 
o valor total do item n° 225 de R$107.000,00 (cento 
e sete mil reais) para R$ 118.850,00 (cento e dezoito 
mil e oitocentos e cinquenta reais).
Pinhalão, 16 de Novembro de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº: 01/2021 - Contrato Nº: 70/2021-Contra-

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº: 01/2021 - Contrato Nº: 162/2020-Contratante: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada.: PVT COMERCIO E MANUTENCAO DE 
MOVEIS P ESCR LTDA-Valor: 16.950,00 (dezesseis 
mil novecentos e cinquenta reais)-Vigência: Início: 
12/11/2021 Término: 12/11/2022
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 52/2020-Ob-
jeto: Fica prorrogado o prazo de vigência do presente 
contrato, passando de 12 de novembro de 2021 para 
12 de novembro 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 serviço em 12 meses, o valor de R$ 
16.950,00. Diante do acréscimo, o valor contratual 
passa de R$ 16.950,00 para R$ 33.900,00
Pinhalão, 12 de Novembro de 2021

tante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada: CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA-
-Valor: 53,55 (cinquenta e três reais e cinquenta e 
cinco centavos)-Vigência: Início: 16/11/2021 Término: 
18/03/2022-Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 
15/2021-Objeto: Fica realinhado o valor do Item 21 - 
açúcar cristal - embalagem de 5kg - passando o valor 
de R$ 12,70 para R$ 13,21 (treze reais e vinte e um 
centavos).Diante do realinhamento citado acima, altera-
-se o valor contratual, acrescendo R$53,55 (cinquenta 
e três reais e cinquenta e cinco centavos), referente a 
diferença de valor do referido item, passando o valor 
total do contrato de R$ R$ 37.151,25 para R$ 37.204,80. 
Pinhalão, 16 de Novembro de 2021

Ato de Provimento nº 04 do Processo Seletivo 02/2021
Art. 1º O Prefeito do Município de Pinhalão, o Sr. 
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR, no uso de suas 
atribuições legais, vem por intermédio deste, nomear as 
aprovadas no Processo Seletivo 02/2021, cuja relação 
segue abaixo:

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – 
VAGA GERAL
CLAUDINEIA DE MOURA

LEILANE VIEIRA DA SILVA CRISTIANO

Art. 2º Após a publicação do presente ato de provimento, 
os candidatos nomeados terão o prazo de 30 dias para 
assinar o termo de posse.
Parágrafo único: No ato da posse o servidor apresen-
tará declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de 
outro cargo, emprego ou função pública.
Art. 3º Tomada à posse, o funcionário público terá o 
prazo máximo de 30 dias para se investir no cargo, sob 
pena de ser exonerado “ex ofício”. 
Pinhalão – PR 16 de novembro de 2021.
     DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
             PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 245/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO
Cont ra tada:  RODRIGO MARTINS LOPES 
06854965977-Valor: 2.900,00 (dois mil e novecentos 
reais)
Vigência: Início: 11/11/2021 Término: 11/02/2022-Li-

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 246/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: EQUIMED 
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-
-Valor: 5.240,00 (cinco mil duzentos e quarenta reais)-
-Vigência: Início: 12/11/2021 Término: 12/11/2022-Li-
citação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 94/2021-Re-
cursos: Dotação: 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (444), 
2.032.4.4.90.52.00.00.00.00 (485)-Objeto: AQUISI-
ÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DE
PEDIATRIA BEM COMO TERMÔMETRO, OXÍME-
TRO E MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. Pinhalão, 15 de Novembro 
de 2021

citação: Dispensa de Licitação p/ Compras 
e Serviços Nº.: 25/2021-Recursos: Dotação: 
2.051.3.3.90.39.00.00.00.00 (344) Saldo: 9.575,81-Ob-
jeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZA-
ÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E OPERACIO-
NALIZAÇÃO DO SISTEMA SIPIA DESTINADO AOS 
CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE 
PINHALÃO/PR. Pinhalão, 16 de Novembro de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 247/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: M.K.R. 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-Valor: 
2.050,00 (dois mil e cinquenta reais)-Vigência: Início: 
12/11/2021 Término: 12/11/2022-Licitação: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº.: 94/2021
Recursos: Dotação: 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 
(444), 2.032.4.4.90.52.00.00.00.00 (485)
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A 
SALA DE PEDIATRIA BEM COMO TERMÔMETRO, 
OXÍMETRO E MATERIAIS DIVERSOS PARA A SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Pinhalão, 15 de 
Novembro de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL-
Contrato Nº: 248/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: REZEN-
DE INDUSTRIA FABRICACAO E ASSISTENCIA 
TECNICA-Valor: 1.564,00 (um mil quinhentos e 
sessenta e quatro reais)-Vigência: Início: 12/11/2021 
Término: 12/11/2022-Licitação: PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº.: 94/2021-Recursos: Dotação: 
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (444),
2.032.4.4.90.52.00.00.00.00 (485)-Objeto: AQUISI-
ÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DE PE-
DIATRIA BEM COMO TERMÔMETRO, OXÍMETRO 
E MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. Pinhalão, 16 de Novembro 
de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 249/2021-Contratante: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: 
GUSTAVO VINICIUS DE SOUZA 43053576821 
Valor: 1.000,00 (um mil reais)-Vigência: Início: 
12/11/2021 Término: 12/11/2022-Licitação: PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº.: 94/2021-Recursos: 
Dotação: 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (444), 
2.032.4.4.90.52.00.00.00.00 (485)-Objeto: AQUISI-
ÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DE PEDI
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ATRIA BEM COMO TERMÔMETRO, OXÍMETRO 
E MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE.
Pinhalão, 16 de Novembro de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL Contrato 
Nº: 250/2021-Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-Contratada: R.A. MARTINS - DISTRI-
BUIDORA – EIRELI-Valor: 189,00 (cento e oitenta 
e nove reais)-Vigência: Início: 12/11/2021 Término: 
12/11/2022-Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 
94/2021
Recursos: Dotação: 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 
(444), 2.032.4.4.90.52.00.00.00.00 (485)
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A 
SALA DE PEDIATRIA BEM COMO TERMÔMETRO, 
OXÍMETRO E MATERIAIS DIVERSOS PARA A SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Pinhalão, 16 de 
Novembro de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 251/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: NACIONAL 
SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 
Valor: 2.208,00 (dois mil duzentos e oito reais)-Vigên-
cia: Início: 12/11/2021 Término: 12/11/2022-Licitação: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 90/2021-Objeto: AQUI-
SIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA-
ÇÃO DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO.
Pinhalão, 16 de Novembro de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 252/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: AROMA-
-CAR INDUSTRIA E COMERCIO DE AROMATI-
ZANTES PA-Valor: 6.473,50 (seis mil quatrocentos e 
setenta e três reais e cinquenta centavos)-Vigência: 
Início: 12/11/2021 Término: 12/11/2022-Licitação: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 90/2021-Objeto: AQUI-
SIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA-
ÇÃO DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO.
Pinhalão, 15 de Novembro de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 253/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: COMER-
CIAL BEIRA RIO LTDA-Valor: 7.392,50 (sete mil 
trezentos e noventa e dois reais e
cinquenta centavos)-Vigência: Início: 12/11/2021 Tér-
mino: 12/11/2022-Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº.: 90/2021-Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A 
TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
Pinhalão, 15 de Novembro de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 254/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: KARLA 
KAROLINE FONTES MENESES-Valor: 8.107,50 (oito 
mil cento e sete reais e cinquenta centavos)-Vigência: 
Início: 12/11/2021 Término: 12/11/2022-Licitação: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 90/2021-Objeto: AQUI-

SIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA-
ÇÃO DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO.
Pinhalão, 15 de Novembro de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 255/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: GUILHER-
ME CARVALHO COMERCIO-Valor: 29.945,00 (vinte 
e nove mil novecentos e quarenta e cinco reais)-Vi-
gência: Início: 12/11/2021 Término: 12/11/2022-Lici-
tação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 90/2021-Objeto: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENI-
ZAÇÃO DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO. Pinhalão, 16 de Novembro de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 256/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: ALEXAN-
DRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR – COMERCIAL 
DE A-Valor: 31.714,50 (trinta e um mil setecentos e 
quatorze reais e cinquenta centavos-Vigência: Início: 
12/11/2021 Término: 12/11/2022-Licitação: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº.: 90/2021-Objeto: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTI-
NADOS A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. 
Pinhalão, 16 de Novembro de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 257/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: GARROTE 
& DA SILVA LTDA – EPP-Valor: 46.578,45 (quarenta 
e seis mil quinhentos e setenta e oito
reais e quarenta e cinco centavos)-Vigência: Início: 
12/11/2021 Término: 12/11/2022-Licitação: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº.: 90/2021-Objeto: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTI-
NADOS A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. 
Pinhalão, 16 de Novembro de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 258/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: MARYMED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRE-
LATOS-Valor: 61.149,50 (sessenta e um mil cento e 
quarenta e nove reais e cinquenta centavos) -Vigência: 
Início: 12/11/2021 Término: 12/11/2022-Licitação: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 90/2021-Objeto: AQUI-
SIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA-
ÇÃO DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO. 
Pinhalão, 16 de Novembro de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 259/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: CASTILHOS 
& GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA 
DE-Valor: 62.365,00 (sessenta e dois mil trezentos e 
sessenta e cinco reais) -Vigência: Início: 12/11/2021 
Término: 12/11/2022-Licitação: PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº.: 90/2021-Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A 
TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. 
Pinhalão, 16 de Novembro de 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

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n° 237/2021.
Pregão n° 20/2021.
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti, representada 
pelo Sr. Irani José Barros.
Contratada: SP MED – Medicina e Engenharia de Segurança 
do Trabalho Ltda, representada pelo Sr. José Amilton Franco 
De Andrade Junior.
Fiscal do Contrato: João Paulo da Silva.
Gestora do Contrato: Nathanna Fraga Rodrigues.
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços 
especializados de segurança e medicina do trabalho, com 
vistas à elaboração do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais: Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR); 
Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LT-
CAT); Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP); 
Programa de Controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), bem 
como, Atestados Saúde Ocupacional (ASO).
Valor Global: R$ 99.899,00 (noventa e nove mil e oitocentos 
e noventa e nove reais).
Dotação Orçamentária: 0300104122000120103390390000.
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses.
Data da assinatura: 08/10/2021.

ARAPOTI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 122/2021
EXCLUSIVO PARA ME - EPP
(Resumo para fins de publicação)

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABOTI, 
Estado do Paraná, torna público que fará realizar 
licitação, conforme segue: 

1 - MODALIDADE: Pregão Presencial nº.122/2021. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. 

2 – OBJETO: Seleção de Proposta entre os propo-
nente enquadrados como Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte, de acordo com o artigo 48 da Lei 
Complementar nº 123/2006 e alteração dada pela 
Lei Complementar nº 147/2014, para  de visando 
contratação de empresa especializada para realizar 
a gestão do Programa Academia da Saúde

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais),  

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia  06/12/2021 
às 09:00  na Prefeitura Municipal de Jaboti. 

5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Departa-
mento de Licitação, Prefeitura Municipal de Jaboti, na 
Praça Minas Gerais, 175, no horário das 08h00minh 
às 11h00min. e das 13h00minh às 16h00min. Edital 
completo, demais anexos, atas e contratos futuros 
no diário do município no site www.jaboti.pr.gov.br.

Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 12/11/2021.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº10/2021 .

JABOTI
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JUNDIAÍ DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO E AVA-
LIAÇÃO DA LOA – LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, 
PARA O EXERCÍCIO DE 2022
          
               O Prefeito Municipal de Jundiaí do Sul, 
Estado do Paraná, CONVIDA a população em geral 
e as Entidades representativas do Município, para 
participarem da Audiência Pública para discussão 
da LOA – Lei Orçamentária Anual, para o exercício 
financeiro de 2022 a ser realizada no dia 19 de no-
vembro de 2021, às 15h00, na Câmara Municipal 
de Jundiaí do Sul, situada à Rua Anchieta nº. 260.

Jundiaí do Sul, 16 de novembro de 2021.

                                            Eclair Rauen 
          Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

 LEI Nº 649 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021

Súmula: Institui a “Diplomação de Honra ao Mérito 
Estudantil Professora “Rute Amélia”, a qual será 
conferida aos alunos de destaque na Rede Municipal 
de Jundiaí do Sul – Estado do Paraná, e dá outras 
providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL, 
ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU ECLAIR 
RAUEN, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A 
SEGUINTE LEI:
Art. 1º.  Fica instituída a DIPLOMAÇÃO DE HONRA 
AO MÉRITO ESTUDANTIL PROFESSOR “Rute 
Amélia”, a qual será concedida aos alunos, pais 
e professores, do 5º. ano, do período matutino e 
vespertino, que de maneira louvável se destacaram 
durante o ano letivo na Rede Municipal.
Parágrafo único. A Diplomação será conferida a um 
único aluno, pai e professor do 5º. Ano, do período 
matutino e vespertino. 
Art. 2º. Todo ano será solicitado por parte da Câmara 
Municipal ao Diretor do Estabelecimento de Ensino 
do Município de Jundiaí do Sul/PR, o nome do alu-
no, do 5º. ano, que mais se destacou no decorrer 
do ano letivo. 
Parágrafo Único. A aferição para conhecer o aluno 
destaque, levará em conta à média geral das notas, 
a freqüência e disciplina, apurada no aproveitamento 
escolar e acadêmico, mediante planilha de pontos 
regulamentada pelo Departamento Municipal de 
Educação, a ser repassada a Escola. 
Art. 3º. A homenagem consistirá na entrega de 
diploma, onde deverá constar o nome do aluno, a 
série que estuda, a filiação, o nome da escola e o 
emblema do Município de Jundiaí do Sul. 
Art. 4º. Os diplomas serão entregues em Sessão 
Solene na Câmara Municipal de Jundiaí do Sul, no 
final de cada ano letivo.
Art. 5º. Este projeto deverá ser divulgado na escola da 
rede municipal de ensino, através do Departamento 
Municipal de Educação. 
Art. 6º. Fica a Mesa da Câmara Municipal autorizada 
a providenciar a confecção/ impressão dos diplomas. 
Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as demais disposições 
em contrário.
Jundiaí do Sul, 12 de novembro de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito

 
 

LEI Nº. 648/2021 
 
SÚMULA: Dispõe,  de conformidade com o  Artigo 165,  Inciso II, da  Constituição Federal,  sobre as  DIRETRIZES  ORÇAMENTÁRIAS  do 
Município de Jundiaí do Sul,  Estado  do  Paraná, para elaboração da  Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2022,  e dá outras 
providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU ECLAIR RAUEN, PREFEITO MUNICIPAL, 
SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Ficam estabelecidas nos termos desta Lei, as DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS GERAIS para a elaboração do Orçamento do Município relativo 
ao Exercício Financeiro de 2022 de conformidade com a Constituição Federal, Lei 4.320/64, LC 101/2000 e Lei Orgânica Municipal. 

Art. 2º - As Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, compreendem: 
I As metas fiscais;  
II As prioridades e metas da administração pública municipal; 
III A estrutura e organização do orçamento; 
IV As diretrizes para elaboração e a execução dos orçamentos do município e suas alterações;  
V As disposições sobre dívida pública municipal;  
VI As disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais;                                    
VII As disposições sobre alteração na legislação tributária municipal e  
VIII As disposições gerais. 
Art. 3º - As metas fiscais de que trata o art. 4º da LC 101/2000 e as prioridades e metas administrativas para 2022 são aquelas definidas e demonstradas nos 
Anexos I e II, desta lei, respectivamente. 
Parágrafo 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2022 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas  estabelecidas no 
Anexo II desta Lei, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas. 
Parágrafo 2º - Na elaboração da proposta orçamentária o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta  lei e identificadas 
no Anexo II, compatibilizando a despesa orçada à receita estimada, preservando o equilíbrio das contas públicas.  
Art. 4º - O orçamento para o exercício financeiro de 2022 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, entidades assistenciais, Associações conveniadas, 
consórcios públicos e ou públicos/privados. 
Art. 5º - A Lei Orçamentária para 2022 evidenciará as Receitas e Despesas, desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade 
ou operações especiais e, quanto a sua natureza, far-se-á, no mínimo, por elementos, tudo em conformidade com a legislação em vigor. 
Art. 6° - O orçamento para o exercício de 2022 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo 
os Poderes Legislativo e Executivo e demais unidades referenciadas no artigo 4º.1 
Parágrafo Único – Será viabilizado, na Lei Orçamentária, recursos suficientes à Universalização de acesso à educação infantil, compatibilizando com as 
metas e prioridades do plano municipal de educação homologado pela Lei Municipal nº. 474/2015, além dos objetivos programados nesta lei. 
Art. 7º - Os estudos para definição do orçamento da receita para 2022 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais 
autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução  nos últimos três exercícios. 2 
Art. 8º - até trinta dias antes do encaminhamento da proposta orçamentária ao poder legislativo, o poder executivo municipal colocará à disposição da câmara 
de vereadores, os estudos e as estimativas de receitas para o exercício subsequente, inclusive da receita corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.3 
Art. 9º - Se a receita estimada para 2022, comprovadamente, não atender ao disposto no artigo 7º, o legislativo, quando da discussão da proposta 
orçamentária, poderá reestimá-la, ou solicitar do executivo municipal a sua alteração, se for o caso, e a consequente adequação ao orçamento da despesa.     
Art. 10 - Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultados  primário e nominal, 
os poderes legislativo e executivo, de forma proporcional às suas dotações e observada a fonte de recursos, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos 
e movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotações:4 
I Projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias; 
II Obras em geral, desde que ainda não iniciadas; 
III Dotação para combustíveis destinada a frota de veículos dos setores de transportes, obras, serviços públicos e agricultura; e  
IV Dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades. 
Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho 
e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recursos. 
Art. 11 - O orçamento para 2022 destinará recursos para reserva de contingência à razão de 1,00% (um por cento) da receita corrente líquida prevista para 
o mesmo exercício. 5 
Parágrafo Único - Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais 
imprevistos, podendo seu saldo ser utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.6  
Art. 12 - Os investimentos com duração superior a doze meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano 
Plurianual.7    

Art. 13 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da LOA, a programação financeira das receitas e despesas e o 
cronograma de execução mensal.8                   
Art. 14 - Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2022 com dotações vinculadas a fontes de recursos oriundos de transferências 
voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros extraordinários, só serão executados e utilizados a qualquer título,  se ocorrer ou estiver garantido 
o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. 9 
Parágrafo Primeiro – O excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei 4.320/1964 será apurado em cada fonte de recursos para fins de abertura 
de créditos adicionais suplementares e especiais conforme exigência contida nos artigos 8º, § único e 50, I, da  LC 101/2000. 
Parágrafo Segundo - Na LOA os orçamentos da receita e da despesa identificarão com codificação adequada cada uma das fontes de recursos, de forma que 

                                                 
1 Artigos 1º, § 1º, 4º, I, “a” e 48 da LC 101/2000 (LRF)  
2 Artigo 12 da LC 101/2000 (LRF) 
3 Artigo 12, § 3º, da LC 101/2000 (LRF) 
4 Artigo 9º da LC 101/2000 (LRF) 
5 Artigo 5º, III, da LC 101/2000 (LRF) 
6 Artigo 5º, III, “b”, da LC 101/2000 (LRF) 
7 Artigo 5º, § 5º, da LC 101/2000 (LRF) 
8 Artigo 8º, da LC 101/2000 (LRF) 
9 Artigos 8º, § único e 50, I, da LC 101/2000 (LRF) 

 
 

o controle da execução observe o disposto no caput deste artigo.10 
Art. 15 – A renúncia de receita estimada para 2022, constante do Anexo de Metas Fiscais - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita desta Lei, não 
será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita.11 
Art. 16 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará somente àquelas de caráter educativo, assistencial,  recreativo, 
cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o interesse público, atingimento das metas administrativas, além do fortalecimento dos  
associativismo municipal e dependerá  de  autorização em lei específica.12 
Parágrafo Único - As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas dos recursos recebidos,  no prazo e forma 
estabelecidos pelo Executivo Municipal.13 
Art. 17 - Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que Trata  o art. 16, I 
e II, da LC 101/2000, deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou de sua dispensa/inexigibilidade. 
Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LC 101/2000, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão 
ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2022, em cada evento, não exceda ao 
valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I do art. 24 da Lei 8.666/1993, devidamente atualizado.14 
Art. 18 - Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados ao  poder legislativo, até 
o limite do inciso I, artigo 20-A, da Constituição Federal, serão entregues   até o dia 20 de cada mês, sob forma de duodécimos, em atenção ao que dispõe a 
própria Constituição em seu artigo 29-A, § 2º. 
Art. 19 - O Poder Executivo poderá participar de consórcios com outros municípios, para desenvolvimento de ações de interesse comum.   
Art. 20 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários salvo 
projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito.15 
Art. 21 - Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pelo município quando firmados por convênios, acordos ou ajustes e previstos 
na lei orçamentária.16  
Art. 22 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2022 a preços correntes.  
Art. 23 - A  execução  do  orçamento  da  despesa  obedecerá,  dentro  de  cada  projeto,  atividade     ou   operações  especiais, a dotação Fixada  para cada grupo 
de natureza de despesa/modalidade de aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº. 163/2001 e Instrução 
Técnica nº. 20/2003 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.     
Parágrafo Único - A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, de um órgão para outro, poderá 
ser feita por decreto do prefeito no âmbito do Poder Executivo e por decreto legislativo do presidente da câmara no âmbito do Poder Legislativo na forma de 
créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada no orçamento geral para 2022. 
Art. 24 - A Lei Orçamentária poderá conter autorização para atualização monetária do orçamento.  
Art. 25 - Durante a execução orçamentária de 2022, o executivo municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no 
orçamento das unidades gestoras na forma de crédito especial (art. 167, I da Constituição Federal).17 
Art. 26 - Os programas priorizados por esta lei e contemplados na Lei Orçamentária de 2022 serão objeto de avaliação permanente pelos  responsáveis, 
acompanhando o cumprimento dos seus objetivos, corrigindo eventuais desvios e  avaliando seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas.18 
Art. 27 - A Lei Orçamentária de 2022 poderá conter autorização para contratação de operações de crédito para atendimento a despesas de capital ou ainda operação 
de crédito por antecipação da receita, observado o limite de endividamento de 50% das receitas correntes líquidas apuradas até o segundo mês imediatamente 
anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida nos artigos 30, 31 e 32 da LRF. 
Art. 28 - A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica de acordo com o artigo 32, I da LRF. 
Art. 29 - Ultrapassado o limite de endividamento definido no artigo 27 desta Lei, enquanto perdurar o excesso, o poder executivo obterá resultado primário 
necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira nas dotações definidas no art. 10 desta Lei.19 
Art. 29 - Ultrapassado o limite de endividamento definido no artigo 27 desta Lei, enquanto perdurar o excesso, o poder executivo obterá  resultado primário 
necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira nas dotações definidas no art. 10 desta Lei.20 
Art. 30 - O executivo e o legislativo municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2022, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou 
aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou  em caráter temporário, na forma da lei, observados 
os limites e as regras da LC 101/2000. 
Parágrafo Primeiro - O município poderá realizar, mediante justificativa, concurso público para admissão de pessoal. 
Parágrafo Segundo - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2022. 
Art. 31 - Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos poderes, em 2022, não excederá em 
percentual da receita corrente líquida, os limites  
Art. 32 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a administração municipal 
poderá autorizar a realização de horas-extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem à 95% do limite estabelecido no artigo 20, III, da 
LC 101/2000.21 estabelecidos pelo inciso III, do artigo 20 da LC 101/2000. 
Art. 33 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LC 
101/2000:22 
I Eliminação de vantagens concedidas a servidores; 
II Eliminação das despesas com horas-extras;  
III Exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão; 
IV Demissão de servidores admitidos em caráter temporário;  
V Programa de demissão voluntária.                   
Art. 34 - Para efeito desta lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o artigo 18, § 

                                                 
10 Artigos 8º, § único e 50, I, da LC 101/2000 (LRF) 
11 Artigos 4º, § 2º, V e 14, I, da LC 101/2000 (LRF) 
12 Artigos 4º, § 1º, “f” e 26, da LC 101/2000 (LRF)  
13 Artigo 70, § único, da CF 
14 Artigo 16, § 3º, da LC 101/2000 (LRF) 
15 Artigo 45, da LC 101/2000 (LRF) 
16 Artigo 62, da LC 101/2000 (LRF) 
17 Artigo 167, I, da CF 
18 Artigo 4, I, “e”, da LC 101/2000 (LRF) 
19 Artigo 31, § 1º, II, da LC 101/2000 (LRF) 
20 Artigo 31, § 1º, II, da LC 101/2000 (LRF) 
21 Artigo 22, § único, V, da LC 101/2000 (LRF) 
22 Artigos 19 e 20, da LC 101/2000 (LRF) 
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o controle da execução observe o disposto no caput deste artigo.10 
Art. 15 – A renúncia de receita estimada para 2022, constante do Anexo de Metas Fiscais - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita desta Lei, não 
será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita.11 
Art. 16 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará somente àquelas de caráter educativo, assistencial,  recreativo, 
cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o interesse público, atingimento das metas administrativas, além do fortalecimento dos  
associativismo municipal e dependerá  de  autorização em lei específica.12 
Parágrafo Único - As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas dos recursos recebidos,  no prazo e forma 
estabelecidos pelo Executivo Municipal.13 
Art. 17 - Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que Trata  o art. 16, I 
e II, da LC 101/2000, deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou de sua dispensa/inexigibilidade. 
Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LC 101/2000, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão 
ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2022, em cada evento, não exceda ao 
valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I do art. 24 da Lei 8.666/1993, devidamente atualizado.14 
Art. 18 - Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados ao  poder legislativo, até 
o limite do inciso I, artigo 20-A, da Constituição Federal, serão entregues   até o dia 20 de cada mês, sob forma de duodécimos, em atenção ao que dispõe a 
própria Constituição em seu artigo 29-A, § 2º. 
Art. 19 - O Poder Executivo poderá participar de consórcios com outros municípios, para desenvolvimento de ações de interesse comum.   
Art. 20 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários salvo 
projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito.15 
Art. 21 - Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pelo município quando firmados por convênios, acordos ou ajustes e previstos 
na lei orçamentária.16  
Art. 22 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2022 a preços correntes.  
Art. 23 - A  execução  do  orçamento  da  despesa  obedecerá,  dentro  de  cada  projeto,  atividade     ou   operações  especiais, a dotação Fixada  para cada grupo 
de natureza de despesa/modalidade de aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº. 163/2001 e Instrução 
Técnica nº. 20/2003 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.     
Parágrafo Único - A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, de um órgão para outro, poderá 
ser feita por decreto do prefeito no âmbito do Poder Executivo e por decreto legislativo do presidente da câmara no âmbito do Poder Legislativo na forma de 
créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada no orçamento geral para 2022. 
Art. 24 - A Lei Orçamentária poderá conter autorização para atualização monetária do orçamento.  
Art. 25 - Durante a execução orçamentária de 2022, o executivo municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no 
orçamento das unidades gestoras na forma de crédito especial (art. 167, I da Constituição Federal).17 
Art. 26 - Os programas priorizados por esta lei e contemplados na Lei Orçamentária de 2022 serão objeto de avaliação permanente pelos  responsáveis, 
acompanhando o cumprimento dos seus objetivos, corrigindo eventuais desvios e  avaliando seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas.18 
Art. 27 - A Lei Orçamentária de 2022 poderá conter autorização para contratação de operações de crédito para atendimento a despesas de capital ou ainda operação 
de crédito por antecipação da receita, observado o limite de endividamento de 50% das receitas correntes líquidas apuradas até o segundo mês imediatamente 
anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida nos artigos 30, 31 e 32 da LRF. 
Art. 28 - A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica de acordo com o artigo 32, I da LRF. 
Art. 29 - Ultrapassado o limite de endividamento definido no artigo 27 desta Lei, enquanto perdurar o excesso, o poder executivo obterá resultado primário 
necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira nas dotações definidas no art. 10 desta Lei.19 
Art. 29 - Ultrapassado o limite de endividamento definido no artigo 27 desta Lei, enquanto perdurar o excesso, o poder executivo obterá  resultado primário 
necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira nas dotações definidas no art. 10 desta Lei.20 
Art. 30 - O executivo e o legislativo municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2022, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou 
aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou  em caráter temporário, na forma da lei, observados 
os limites e as regras da LC 101/2000. 
Parágrafo Primeiro - O município poderá realizar, mediante justificativa, concurso público para admissão de pessoal. 
Parágrafo Segundo - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2022. 
Art. 31 - Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos poderes, em 2022, não excederá em 
percentual da receita corrente líquida, os limites  
Art. 32 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a administração municipal 
poderá autorizar a realização de horas-extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem à 95% do limite estabelecido no artigo 20, III, da 
LC 101/2000.21 estabelecidos pelo inciso III, do artigo 20 da LC 101/2000. 
Art. 33 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LC 
101/2000:22 
I Eliminação de vantagens concedidas a servidores; 
II Eliminação das despesas com horas-extras;  
III Exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão; 
IV Demissão de servidores admitidos em caráter temporário;  
V Programa de demissão voluntária.                   
Art. 34 - Para efeito desta lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o artigo 18, § 
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1º, da LC 101/2000, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Sistema de Cargos e 
Carreira do Município, ou ainda, atividades próprias da administração, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou 
equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros. 
Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado 
ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não outras despesas de pessoal 
decorrentes de contratos de terceirização. 
Art. 35 - O executivo municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento 
econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo ser considerados nos cálculos do 
orçamento da receita e ser objeto de estudos do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes.23 
Art. 36 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos operacionais para cobrança sejam superiores  ao crédito tributário, poderão 
ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo renúncia de receita.24 
Art. 37 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do orçamento da  receita, somente entrará 
em vigor após adoção de medidas de compensação.25. 
Art. 38 - O Executivo  Municipal  enviará  a  proposta  orçamentária  à  câmara  municipal  no  prazo  estabelecido   no inciso III, § 2º, do artigo 35 dos Atos das 
Disposições Constitucionais Transitórias, que a apreciará e a devolverá para sanção até  o dia 15 de dezembro de 2021. 
Parágrafo Primeiro - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo. 
Parágrafo Segundo - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhada à  sanção até o início do exercício financeiro de 2022, fica o executivo municipal 
autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.  
Parágrafo Terceiro - Os eventuais saldos negativos apurados em decorrência do disposto no parágrafo anterior serão ajustados após a sanção da lei orçamentária 
anual,  mediante  a  abertura  de  créditos  adicionais  suplementares, através de decreto do executivo, usando como fontes de recursos o superávit financeiro do 
exercício de 2021, o excesso ou provável excesso de arrecadação, a anulação de saldos de dotações não comprometidas e a reserva de contingência, sem 
comprometer, neste caso, os recursos para atender os riscos fiscais previstos e a meta de resultado primário. 
Art. 39 - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos.  
Art. 40 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subseqüente, por ato do chefe 
do poder executivo. 
Art. 41 - O executivo municipal, no uso de sua competência administrativa, está autorizado a firmar convênios e termos de cooperação técnica com os governos 
federal e estadual ou seus organismos descentralizados, como assim também com entidades privadas, estatais ou  autárquicas e quaisquer entidades públicas ou 
organizações particulares, visando desenvolvimento de programas institucionais e interesses comuns. 
Parágrafo Primeiro – O executivo poderá participar com recursos financeiros, quando o objetivo do convênio e termos de cooperação técnica destinar-se a obras 
e serviços de sua competência ou necessidade, na situação em que houver previsão orçamentária para aporte da despesa. 
Parágrafo Segundo - Em se tratando de despesas de outros entes da federação, o executivo somente participará com recursos financeiros quando houver expressa 
autorização nesta lei e conseqüente previsão orçamentária. 
Parágrafo Terceiro - Dos convênios e termos de cooperação técnica firmados será enviado cópia para conhecimento e exercício das funções fiscalizadoras do 
Poder Legislativo. 
Art. 42 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições contrárias.’ 

 
Jundiaí do Sul (PR), em  12 de novembro de 2021. 

 
______________________ 

Eclair Rauen 
Prefeito 

 
 
 

Obs.: Os anexos desta Lei, estarão publicados no Átrio e no portal de Transparência do Município de Jundiaí do Sul. 
 

                                                 
23 Artigo 14, da LC 101/2000 (LRF) 
24 Artigo 14, § 3º, da LC 101/2000 (LRF) 
25 Artigo 14, § 2º, da LC 101/2000 (LRF) 

OUTRAS PUBLICAÇÕES

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AM-
BIENTAL SIMPLIFICADA (LAS)
Tiago Machado, torna público que solicitou requeri-
mento de Licença Ambiental Simplificada (LAS) ao 
Instituto De Água e Terra (IAT), para o empreendi-
mento: Tratamento de madeira. O empreendimento 
se encontra localizado no Bairro São Roque do 
Pinhal, Rua Jose Gonçalves de Oliveira s/n, no 
município de Joaquim Távora/PR.

 

Extrato - Contrato nº 01746/2021 (PMWB) - Processo 
Administrativo nº 131/2021 (PMWB) - Inexigibilidade de 
Licitação nº 017/2021 (PMWB) - Órgão gestor: O Município 
de Wenceslau Braz – Paraná, inscrito no CNPJ/MF nº 
76.920.800/0001-92. Objeto: “Contratação de empresa 
especializada na organização da competição esportiva: Mini 
Copa de Futebol de Campo 2021 adulto – “Taça Nillo 
Biazetto”.” - Prazo de vigência: 12 (doze) meses, ou seja, de 
12 de novembro de 2021 à 12 de novembro de 2022. 
Contratado: Carol Araújo Soares – CNPJ: 23.412.120-0001-
00, itens 01, e 02 pelo valor total de R$ 5.880,00 (Cinco mil 
oitocentos e oitenta reais). Wenceslau Braz-PR, 12 de 
novembro de 2021. Atahyde Ferreira dos Santos Junior - 
Prefeito 

 
 
 

 

RETIFICAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 17/2021 (PMWB) - 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2021 (PMWB) - Objeto 
“Contratação de empresa especializada na organização da 
competição esportiva: Mini Copa de Futebol de Campo 
2021 adulto – “Taça Nillo Biazetto”. O Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação do MUNICÍPIO DE 
WENCESLAU BRAZ, ESTADO DO PARANÁ, torna público 
para conhecimento de quantos possam interessar que o AVISO 
DE LICITAÇÃO do referido processo, publicado no Diário 
Oficial do Município de Wenceslau Braz, página 05, edição 
1217, e no Jornal Folha Extra, página 10, edição 2618 do dia 
05/11/2021, foi publicado com erro número da modalidade, 
sendo assim, RETIFICA-SE:  

Onde se lê: 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 16/2021 

Leia-se: 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 17/2021 

 
Wenceslau Braz – PR, 12 de novembro de 2021. 

Maicon Henrique da Silva 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

WENCESLAU BRAZ

 
 

1º, da LC 101/2000, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Sistema de Cargos e 
Carreira do Município, ou ainda, atividades próprias da administração, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou 
equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros. 
Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado 
ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não outras despesas de pessoal 
decorrentes de contratos de terceirização. 
Art. 35 - O executivo municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento 
econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo ser considerados nos cálculos do 
orçamento da receita e ser objeto de estudos do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes.23 
Art. 36 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos operacionais para cobrança sejam superiores  ao crédito tributário, poderão 
ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo renúncia de receita.24 
Art. 37 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do orçamento da  receita, somente entrará 
em vigor após adoção de medidas de compensação.25. 
Art. 38 - O Executivo  Municipal  enviará  a  proposta  orçamentária  à  câmara  municipal  no  prazo  estabelecido   no inciso III, § 2º, do artigo 35 dos Atos das 
Disposições Constitucionais Transitórias, que a apreciará e a devolverá para sanção até  o dia 15 de dezembro de 2021. 
Parágrafo Primeiro - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo. 
Parágrafo Segundo - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhada à  sanção até o início do exercício financeiro de 2022, fica o executivo municipal 
autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.  
Parágrafo Terceiro - Os eventuais saldos negativos apurados em decorrência do disposto no parágrafo anterior serão ajustados após a sanção da lei orçamentária 
anual,  mediante  a  abertura  de  créditos  adicionais  suplementares, através de decreto do executivo, usando como fontes de recursos o superávit financeiro do 
exercício de 2021, o excesso ou provável excesso de arrecadação, a anulação de saldos de dotações não comprometidas e a reserva de contingência, sem 
comprometer, neste caso, os recursos para atender os riscos fiscais previstos e a meta de resultado primário. 
Art. 39 - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos.  
Art. 40 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subseqüente, por ato do chefe 
do poder executivo. 
Art. 41 - O executivo municipal, no uso de sua competência administrativa, está autorizado a firmar convênios e termos de cooperação técnica com os governos 
federal e estadual ou seus organismos descentralizados, como assim também com entidades privadas, estatais ou  autárquicas e quaisquer entidades públicas ou 
organizações particulares, visando desenvolvimento de programas institucionais e interesses comuns. 
Parágrafo Primeiro – O executivo poderá participar com recursos financeiros, quando o objetivo do convênio e termos de cooperação técnica destinar-se a obras 
e serviços de sua competência ou necessidade, na situação em que houver previsão orçamentária para aporte da despesa. 
Parágrafo Segundo - Em se tratando de despesas de outros entes da federação, o executivo somente participará com recursos financeiros quando houver expressa 
autorização nesta lei e conseqüente previsão orçamentária. 
Parágrafo Terceiro - Dos convênios e termos de cooperação técnica firmados será enviado cópia para conhecimento e exercício das funções fiscalizadoras do 
Poder Legislativo. 
Art. 42 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições contrárias.’ 

 
Jundiaí do Sul (PR), em  12 de novembro de 2021. 

 
______________________ 

Eclair Rauen 
Prefeito 

 
 
 

Obs.: Os anexos desta Lei, estarão publicados no Átrio e no portal de Transparência do Município de Jundiaí do Sul. 
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1º, da LC 101/2000, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Sistema de Cargos e 
Carreira do Município, ou ainda, atividades próprias da administração, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou 
equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros. 
Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado 
ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não outras despesas de pessoal 
decorrentes de contratos de terceirização. 
Art. 35 - O executivo municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento 
econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo ser considerados nos cálculos do 
orçamento da receita e ser objeto de estudos do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes.23 
Art. 36 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos operacionais para cobrança sejam superiores  ao crédito tributário, poderão 
ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo renúncia de receita.24 
Art. 37 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do orçamento da  receita, somente entrará 
em vigor após adoção de medidas de compensação.25. 
Art. 38 - O Executivo  Municipal  enviará  a  proposta  orçamentária  à  câmara  municipal  no  prazo  estabelecido   no inciso III, § 2º, do artigo 35 dos Atos das 
Disposições Constitucionais Transitórias, que a apreciará e a devolverá para sanção até  o dia 15 de dezembro de 2021. 
Parágrafo Primeiro - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo. 
Parágrafo Segundo - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhada à  sanção até o início do exercício financeiro de 2022, fica o executivo municipal 
autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.  
Parágrafo Terceiro - Os eventuais saldos negativos apurados em decorrência do disposto no parágrafo anterior serão ajustados após a sanção da lei orçamentária 
anual,  mediante  a  abertura  de  créditos  adicionais  suplementares, através de decreto do executivo, usando como fontes de recursos o superávit financeiro do 
exercício de 2021, o excesso ou provável excesso de arrecadação, a anulação de saldos de dotações não comprometidas e a reserva de contingência, sem 
comprometer, neste caso, os recursos para atender os riscos fiscais previstos e a meta de resultado primário. 
Art. 39 - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos.  
Art. 40 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subseqüente, por ato do chefe 
do poder executivo. 
Art. 41 - O executivo municipal, no uso de sua competência administrativa, está autorizado a firmar convênios e termos de cooperação técnica com os governos 
federal e estadual ou seus organismos descentralizados, como assim também com entidades privadas, estatais ou  autárquicas e quaisquer entidades públicas ou 
organizações particulares, visando desenvolvimento de programas institucionais e interesses comuns. 
Parágrafo Primeiro – O executivo poderá participar com recursos financeiros, quando o objetivo do convênio e termos de cooperação técnica destinar-se a obras 
e serviços de sua competência ou necessidade, na situação em que houver previsão orçamentária para aporte da despesa. 
Parágrafo Segundo - Em se tratando de despesas de outros entes da federação, o executivo somente participará com recursos financeiros quando houver expressa 
autorização nesta lei e conseqüente previsão orçamentária. 
Parágrafo Terceiro - Dos convênios e termos de cooperação técnica firmados será enviado cópia para conhecimento e exercício das funções fiscalizadoras do 
Poder Legislativo. 
Art. 42 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições contrárias.’ 

 
Jundiaí do Sul (PR), em  12 de novembro de 2021. 

 
______________________ 

Eclair Rauen 
Prefeito 
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JUNDIAÍ DO SUL

1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL 
Estado do Paraná 

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 072/2021 
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a empresa Sheila Priscila 
Castelhone de Deus 056.949.249-16,  CNPJ: 41.157.706/0001-49. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial nº 017/2021, nos 
termos das Leis Federal nº. 10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações 
posteriores. 
OBJETO: Fornecimento de materiais de expediente a serem retirados 
conforme a necessidade, destinados aos vários departamentos da 
administração, pelo período de 12 (doze) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Para Cobertura das despesas, deverão ser utilizados recursos 
provenientes do referido OBJETO com recursos da Lei Orçamentária 
nº. 616/2020, de 15/10/2020, publicada em 16/10/2020. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
VALOR: R$ 122.725,00 (cento e vinte e dois mil setecentos e vinte e 
cinco reais). 
DATA DA ASSINATURA: 16/11/2021. 
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal/PR 

Eclair Rauen  
Prefeito Municipal 



11
FOLHA EXTRA quarta-feira, 17 de novembro de 2021 - Edição 2624Editais

 
 

1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL 
Estado do Paraná 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 
017/2021 

Processo Administrativo Nº 024/2021 
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial Nº 017/2021 
Tipo de Licitação: Menor Preço por Item 
Órgão Responsável Pelo Registro: Prefeitura Municipal de Jundiaí do Sul – PR. 
Validade da Ata: 12 (doze) meses. 
Objeto: Objeto: COMPRA de materiais Gráficos, expediente e toners a serem retirados 
conforme a necessidade, destinados aos vários departamentos da administração, pelo 
período de 12 (doze) meses. 

Ord. Empresa Vencedora CNPJ Valor Total 
01 Gráfica Altizani Ltda 77.344.067/0001-78 17.648,10 
02 Albegraf Formulários Contínuos Ltda 06.665.084/0001-04 6.000,00 
03 ML Suprimentos para Informática 

LTDA-ME 
28.491.296/0001-00 

20.593,90 
04 Sheila Priscila Castelhone de Deus 

056.949.249-16 
41.157.706/0001-49 

122.725,00 
05 Fernanda Ribeiro Pereira 09813181931 33.880.068/0001-61 11.280,00 
06 Yasmin Pinheiro Rais 13258973962 40.648.281/0001-08 14.303,40 
  Valor Total 192.550,40 

Dá-se a presente Ata o valor total estimado é de R$ 192.550,40 (cento e noventa e dois 
mil quinhentos e cinquenta reais e quarenta centavos). 

Jundiaí do Sul – PR, 16 de novembro de 2021. 
Eclair Rauen 

Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL 
Estado do Paraná 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 068/2021 
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa: Gráfica Altizani Ltda, 
CNPJ -77.344.067/000178 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial nº 017/2021, nos termos das 
Leis Federal nº. 10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
OBJETO: Fornecimento de materiais Gráficos, expediente a serem retirados 
conforme a necessidade, destinados aos vários departamentos da administração, 
pelo período de 12 (doze) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Para Cobertura das despesas, deverão ser utilizados recursos 
provenientes do referido OBJETO com recursos da Lei Orçamentária nº. 
616/2020, de 15/10/2020, publicada em 16/10/2020. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
VALOR: R$ 17.648,10 (dezessete mil seiscentos e quarenta e oito reais e dez 
centavos) 
DATA DA ASSINATURA: 16/11/2021. 
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal/PR. 

Eclair Rauen  
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL 
Estado do Paraná 

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 071/2021 
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a empresa Fernanda Ribeiro Pereira 
Equipamentos de Informática – ME, CNPJ nº 33.880.068/0001-61 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial nº 017/2021, nos termos das 
Leis Federal nº. 10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
OBJETO: Fornecimento de toners a serem retirados conforme a necessidade, 
destinados aos vários departamentos da administração, pelo período de 12 
(doze) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Para Cobertura das despesas, deverão ser utilizados recursos provenientes do 
referido OBJETO com recursos da Lei Orçamentária nº. 616/2020, de 
15/10/2020, publicada em 16/10/2020. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
VALOR: R$ 11.280,00 (onze mil duzentos e oitenta reais). 
DATA DA ASSINATURA: 16/11/2021. 
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal/PR. 

Eclair Rauen  
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL 
Estado do Paraná 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 073/2021 
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa: Yasmin Pinheiro Rais 
13258973962, CNPJ nº 40.648.281/0001-08 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial nº 017/2021, nos termos das 
Leis Federal nº. 10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
OBJETO: Fornecimento de toners a serem retirados conforme a necessidade, 
destinados aos vários departamentos da administração, pelo período de 12 
(doze) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Para Cobertura das despesas, deverão ser utilizados recursos provenientes do 
referido OBJETO com recursos da Lei Orçamentária nº. 616/2020, de 
15/10/2020, publicada em 16/10/2020. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
VALOR: R$ 14.303,40 (quatorze mil trezentos e três reais e quarenta centavos). 
DATA DA ASSINATURA: 16/11/2021. 
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal/PR. 

Eclair Rauen  
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL 
Estado do Paraná 

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 069/2021 
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a empresa Albegraf Formulários 
Contínuos Ltda, CNPJ nº 06.665.084/0001-04 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial nº 017/2021, nos termos das 
Leis Federal nº. 10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
OBJETO: Fornecimento de materiais Gráficos, serem retirados conforme a 
necessidade, destinados aos vários departamentos da administração, pelo 
período de 12 (doze) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Para Cobertura das despesas, deverão ser utilizados recursos provenientes do 
referido OBJETO com recursos da Lei Orçamentária nº. 616/2020, de 
15/10/2020, publicada em 16/10/2020. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
VALOR: R$ 6.000,00 (seis mil reais) 
DATA DA ASSINATURA: 16/11/2021. 
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal/PR. 

Eclair Rauen 
Prefeito 

1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL 
Estado do Paraná 

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 070/2021 
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa: ML Suprimentos 
para Informática Ltda - ME, CNPJ nº 28.491.296/0001-00 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial nº 017/2021, nos 
termos das Leis Federal nº. 10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações 
posteriores. 
OBJETO: Fornecimento de expediente e toners a serem retirados 
conforme a necessidade, destinados aos vários departamentos da 
administração, pelo período de 12 (doze) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Para Cobertura das despesas, deverão ser utilizados recursos 
provenientes do referido OBJETO com recursos da Lei Orçamentária 
nº. 616/2020, de 15/10/2020, publicada em 16/10/2020. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
VALOR: R$ 20.593,90 (vinte mil e quinhentos e noventa e três reais e 
noventa centavos). 
DATA DA ASSINATURA: 16/11/2021. 
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal/PR 

Eclair Rauen  
Prefeito Municipal 

JUNDIAÍ DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 53/2021

Prefeitura Municipal de Salto do Itararé, Estado do 
Paraná, localizado na Rua Eduardo Bertoni Junior, 
471, centro, Salto do Itararé-PR, torna publica para 
conhecimento dos interessados que, o PREGÃO 
PRESENCIAL N° 53/2021, tipo MENOR PREÇO, que 
trata de REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO 
DE LUZES NATALINAS, conforme especificado no 
anexo I do edital. O credenciamento dos interessa-
dos será no dia 30/11/2021, até às 09h00min e a 
abertura da sessão pública, com recebimento dos 
envelopes de “propostas de preços”, “documentos 
de habilitação” e abertura dos respectivos envelopes, 
dia 30/11/2021, a partir das 09h30min. O edital em 
inteiro teor estará à disposição dos interessados para 
ser retirado, no portal da transparência http://www.
saltodoitarare.pr.gov.br/Portal, por e-mail sitararelici-
tacao@hotmail.com, ou pessoalmente, na Prefeitura 
Municipal, de segunda a sexta-feira das 08h00min 
às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, na Rua 
Eduardo Bertoni Junior, 471, Centro, Município de 
Salto do Itararé. Quaisquer informações poderão 
ser obtidas no endereço acima ou telefone (43) 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 54/2021

Prefeitura Municipal de Salto do Itararé, Estado do 
Paraná, localizado na Rua Eduardo Bertoni Junior, 
471, centro, Salto do Itararé-PR, torna publica para 
conhecimento dos interessados que, o PREGÃO 
PRESENCIAL N° 54/2021, tipo MENOR PREÇO, que 
trata de REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO 
DE PRANCHAS DE EUCALIPTO DESTINADAS AOS 
SETOR RODOVIÁRIO MUNICIPAL, conforme espe-
cificado no anexo I do edital. O credenciamento dos 
interessados será no dia 01/12/2021, até às 09h00min 
e a abertura da sessão pública, com recebimento dos 
envelopes de “propostas de preços”, “documentos de 
habilitação” e abertura dos respectivos envelopes, 
dia 01/12/2021, a partir das 09h30min. O edital em 
inteiro teor estará à disposição dos interessados para 
ser retirado, no portal da transparência http://www.
saltodoitarare.pr.gov.br/Portal, por e-mail sitararelici-
tacao@hotmail.com, ou pessoalmente, na Prefeitura 
Municipal, de segunda a sexta-feira das 08h00min 
às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, na Rua 
Eduardo Bertoni Junior, 471, Centro, Município de 
Salto do Itararé. Quaisquer informações poderão 
ser obtidas no endereço acima ou telefone (43) 
3579-1607.
Salto do Itararé/PR, 16 de novembro de 2021.
PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 55/2021

Prefeitura Municipal de Salto do Itararé, Estado do 
Paraná, localizado na Rua Eduardo Bertoni Junior, 
471, centro, Salto do Itararé-PR, torna publica para 
conhecimento dos interessados que, o PREGÃO 
PRESENCIAL N° 55/2021, tipo MENOR PREÇO, que 
trata de REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO 
DE TOLDO DESTINADO À SECRETARIA MUNICI-
PAL DE SAÚDE, conforme especificado no anexo I 
do edital. O credenciamento dos interessados será 
no dia 01/12/2021, até às 13h30min e a abertura da 
sessão pública, com recebimento dos envelopes de 
“propostas de preços”, “documentos de habilitação” e 
abertura dos respectivos envelopes, dia 01/12/2021, 
a partir das 14h00min. O edital em inteiro teor estará 
à disposição dos interessados para ser retirado, no 
portal da transparência http://www.saltodoitarare.
pr.gov.br/Portal, por e-mail sitararelicitacao@hotmail.
com, ou pessoalmente, na Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira das 08h00min às 12h00min e 
das 13h00min às 17h00min, na Rua Eduardo Bertoni 
Junior, 471, Centro, Município de Salto do Itararé. 
Quaisquer informações poderão ser obtidas no en-
dereço acima ou telefone (43) 3579-1607.
Salto do Itararé/PR, 16 de novembro de 2021.
PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SALTO DO ITARARÉ

SALTO DO ITARARÉ

3579-1607.
Salto do Itararé/PR, 16 de novembro de 2021.
PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Destaque e
FOLHA EXTRA quarta-feira, 17 de novembro de 2021 - Edição 2624

Com melhora dos indicadores, Governo do Estado 
suspende decretos com medidas restritivas

[NOVOS ARES]

Em relação a duas semanas atrás, ouve uma queda de 54,6% nos casos diagnosticados e de 52,5% nos 
óbitos registrados. No Norte Pioneiro, Wenceslau Braz está há oito dias sem confirmar a doença

Com a melhora do 
panorama sanitário, o 
Governo do Estado não 
renovou  o decreto que 
estabelecia medidas restri-
tivas. A decisão é baseada 
em diversos indicadores 
positivos que apontam 
para um cenário estável no 
Paraná: com relação a duas 
semanas atrás, há uma 
queda de 54,6% nos casos 
diagnosticados e de 52,5% 

nos óbitos registrados. Com 
a suspensão das restrições 
estaduais, passam a valer 
apenas as decisões muni-
cipais, estabelecidas por 
cada prefeitura.
O Decreto 9.224/2021, em 
vigência até esta terça-feira 
(16), limitava a lotação de 
eventos em locais abertos 
a 80% da capacidade de 
público. Em locais fecha-
dos, a lotação máxima 

era de 70%. Em ambos os 
casos, o limite não poderia 
ultrapassar 15 mil pessoas. 
O quadro epidemiológico 
será avaliado diariamente 
pela Secretaria de Estado 
da Saúde.
Mesmo com o fim do decreto, 
o uso de máscara continua 
obrigatório em todos os 
espaços públicos. A medida 
é estabelecida pela lei esta-
dual 20.189/2020, que insti-

tui multa em caso do des-
cumprimento. Os valores 
variam entre R$ 106,60 (uma 
Unidade Padrão Fiscal do 
Paraná) a R$ 533,00 para 
pessoas físicas; e entre R$ 
2.132,00 a R$ 10.660,00 para 
pessoas jurídicas.
São considerados espaços 
de uso público ou de uso 
coletivo vias públicas; par-
ques e praças; pontos de 
ônibus, terminais de trans-

porte coletivo, rodoviárias, 
portos e aeroportos; veícu-
los de transporte coletivo, 
de táxi e transporte por 
aplicativos; repartições 
públicas; estabelecimentos 
comerciais, industriais, 
bancários, empresas pres-
tadoras de serviços e quais-
quer estabelecimentos 
congêneres; e outros locais 
em que possa haver aglo-
meração de pessoas.

AEN

A suspensão das 
medidas restritivas vem 
com uma melhora de todos 
os indicadores relaciona-
dos à pandemia no Estado. 
Pela primeira vez desde 
2020, o Paraná não regis-
trou nenhum óbito por 
Covid-19. O marco acon-
teceu neste domingo (14) e 
comprova a melhora da 
situação da pandemia no 
Estado.
Um levantamento da Secre-
taria estadual da Saúde 
já havia mostrado que, 
nos primeiros dez dias do 
mês de novembro,  86% 
dos municípios do Paraná 
não haviam registrado 
nenhuma morte em decor-
rência da doença.
Os resultados são conse-
quência direta do aumento 
do percentual de adultos 
imunizados em todo o 
Estado. Segundo o Vaci-
nômetro do SUS, o Paraná 
já aplicou um total de 
16.131.185 vacinas contra 
Covid-19. No total, mais 
de 80% da população para-
naense está completa-
mente imunizada.

QUEDA NOS 
ÓBITOS

De acordo com o 
boletim epidemiológico 
divulgado pela Prefeitura 
Municipal de Wenceslau 
Braz nesta terça-feira, não 
foram registrados casos 
suspeitos ou positivos nesta 
dada, o que faz o município 
chegar a marca de oito dias 
sem registros positivos 
doença.
Outra boa notícia é em rela-
ção ao número de óbitos 
que não são registrados 
no município desde o dia 
17 de outubro, totalizando 
um mês sem mortes rela-

cionadas a doença. 
A queda no número de caso 
de Covid-19 em Wenceslau 
Braz vem sendo conse-
cutiva mês após mês. O 
número de casos registra-
dos no mês de outubro foi 
de 42 no total, sendo que no 
decimo sexto dia do mês já 
se totalizava 15 casos con-
firmados com 1 óbito. Em 
comparação a novembro, 
a queda é mais que consi-
derável. Até agora o mês 
de novembro não registrou 
nenhum caso confirmado 
ou suspeito do vírus.

Essa diminuição vem se fir-
mando em decorrência da 
vacinação que se encontra 
intensamente avançada do 
município. Até o momento 
foram aplicadas 14.790 pri-
meiras doses, 11.751 segun-
das doses, 463 vacinas de 
dose única e 1.325 doses de 
reforço. No total, os agentes 
de Saúde já realizaram a 
aplicação de 28.329 doses de 
vacinas contra a Covid-19. 
Atualmente, a fase vigente 
de vacinação está para pes-
soas em geral com idade 
igual ou acima de 12 anos, 

aplicação da segunda dose 
para a população em geral 
e terceira dose de reforço 
para idosos ou aqueles que 
já tomaram a segunda dose 
há mais de seis meses.
Para que os casos conti-
nuem a baixar, a prefeitura 
pede a colaboração da 
população, para que con-
tinuem seguindo as medi-
das de segurança, para 
que uma nova onda não 
se desenvolva, mantendo 
o uso da máscara, álcool 
em gel, e o distanciamento 
social.

[WENCESLAU BRAZ]


