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ACESSE-ME

Transforma  
o futuro de  
jovens em 
jovens de 
futuro.

O PARANÁ TEM O MAIOR PROGRAMA
DE 1º EMPREGO DO BRASIL.

CADASTRE SUA EMPRESA: WWW.CARTAOFUTURO.PR.GOV.BR OU LIGUE (41) 3210-2818

Fonte de recurso: Fundo da Infância e Adolescência (FIA) e Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop).

R$ 58 MILHÕES
INVESTIDOS

35 MIL JOVENS
BENEFICIADOS

O EMPRESÁRIO GANHA UM AUXÍLIO MENSAL 
DE ATÉ R$ 450,00 POR MÊS.

DER divulga resultado 
final da licitação de 
conservação das rodovias 
do Anel de Integração

[ATENÇÃO]

Prefeitura de Wenceslau Braz 
alerta para golpes na venda 
de terrenos no município
De acordo com a secretaria de Habitação, algumas 
pessoas têm comercializado lotes públicos que não 
podem ser vendidos e os compradores nunca terão a 
posse definitiva do terreno

[“HERANÇAS”]
Assembleia Legislativa apresenta 
na terça estudo sobre problemas 
deixados pelo pedágio

Empresas vencedoras irão 
realizar a manutenção das 
rodovias até que seja realizado o 
leilão e as novas concessionárias 
assumam os trechos
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Cidades e
[ALERTA]

Em Siqueira 
Campos mais de 500 
pessoas ainda não 

se vacinaram contra 
Covid-19

Autoridades alertam que estas pessoas 
são potenciais doentes e podem sofrer 

com casos graves da doença

Segundo dados da Secreta-
ria Municipal de Saúde do 
município, 14.546 pessoas 
com mais de 18 anos com-
pletaram o ciclo vacinal, 
chegando a 85% da popu-
lação adulta. Destes 14.546, 
tomaram duas doses 12.696 
pessoas, e outras 1.850 
receberam a dose única. 
De toda população com 
menos de 18 anos do muni-
cípio, 2.407 pessoas já 
tomaram a primeira dose 
e aguardam chegar a sua 
vez para tomar a segunda 
dose.
Segundo informações 
do Secretário de Saúde 
do Paraná, Beto Preto, 
cerca de 3% da população 
adulta do Paraná optou 
por não se vacinar. Já 
em Siqueira Campos, o 
número de siqueirenses 
que não tomaram a vacina 
é de cerca de 510 pessoas. 
O secretário reforçou que 
esses 3% que não tomaram 
a vacina são potenciais 
doentes daqui pra frente, 
também com casos mais 
graves, com evolução de 
cepas e variantes que 
podem ser variantes mais 
duras.
De acordo com o último 
vacinômetro publicado 
pela prefeitura, até o 
momento foram aplica-
das 16.170 primeiras doses, 
12.696 segundas doses, 
1.850 vacinas de dose única 

e 827 doses de reforço. No 
total, os agentes de Saúde 
já realizaram a aplicação 
de 31.543 doses de vacinas 
contra a Covid-19. 
Outra boa notícia é a dimi-
nuição nos casos confir-
mados que, de acordo com 
o último boletim informa-
tivo divulgado pela prefei-
tura, estão ativos apenas 
4 casos com 3 deles em 
recuperação domiciliar 
e 1 internado, sendo os 
casos suspeitos 19 e total 
de óbitos permanece em 90 
desde o dia 18 de outubro. 
Nesta quinta-feira (18), a 
secretaria municipal de 
Saúde informou que a apli-
cação das doses de reforço 
para idosos com mais de 
60 anos foi retomada após 
o município receber uma 
nova remessa de imuni-
zantes. 
Já a vacinação de adoles-
centes segue suspensa, 
pois o município ainda não 
recebeu as novas doses 
destinadas a este público e, 
assim que os imunizantes 
chegarem ao município, a 
prefeitura irá comunicar 
a retomada da vacinação 
e as faixas etárias.
Outra informação divul-
gada pela secretaria muni-
cipal de Saúde é referente 
ao novo horário de atendi-
mento para vacinação o 
qual passa a ser das 07h30 
até às 17h00. 

Da redação

A Secretaria  de 
Estado da Saúde (SESA), 
realizou nesta quarta-feira 
(17) a distribuição de um 
novo lote de vacinas para 
as 22 regionais de Saúde 
do Paraná, dentre elas, a 
18ª Regional de Saúde de 
Cornélio Procópio e a 19ª 
Regional de Saúde de Jaca-
rezinho, no Norte Pioneiro. 
A nova remessa contempla 
trabalhadores da saúde, 
idosos e população em 
geral e é referente às 65ª e 
67ª pautas de distribuição 
do Ministério da Saúde. 
Do total, 189.642 vacinas 
são da Pfizer/BioNTech, 
destinadas para segundas 

doses (D2), doses reforço 
(DR) e reposição. Para DR 
foram separadas 20.796, 
sendo 7.392 para idosos 
acima de 70 anos e 8.736 
para as pessoas de 60 a 69 
anos. Aos trabalhadores da 
saúde foram enviadas 4.668 
vacinas.
Também fazem parte deste 
lote de distribuição mais 
doses da Pfizer destinadas à 
população em geral: 149.616 
segundas doses, referen-
tes à 50ª remessa,  18.564 
(D2) para quem iniciou o 
esquema vacinal na 48ª e 49ª 
remessas, além de 162 doses 
para os que começaram a 
vacinação com D1 na 43ª 

remessa. 
O quantitativo de 504 imu-
nizantes da Pfizer é  para 
reposição de doses perdidas 
pelos municípios por varia-
ção de temperatura.
Estão inclusas nesta 
entrega 15.470 CoronaVac/
Butantan e 77.835 AstraZe-
neca/Fiocruz para D2 da 
população adulta. As doses 
vão completar a vacinação 
iniciada nas remessas 59ª, 
60ª, 62ª e 67ª.
Para 18ª Regional de Saúde 
de Cornélio Procópio foram 
encaminhadas 9.684 doses, 
e para 19ª Regional de 
Saúde de Jacarezinho 790 
doses.

[IMUNIZAÇÃO]

Regionais do Norte Pioneiro 
recebem lote com mais de 10 mil 

vacinas contra a Covid-19

AEN
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Política e
[“HERANÇAS”]

Um estudo contratado pela 
Assembleia Legislativa 
do Paraná será apresen-
tado na próxima terça-
-feira (23), às 9h30, durante 
uma audiência pública 
da Frente Parlamentar 
sobre o Pedágio. Técnicos 
do Instituto Tecnológico 
de Transportes e Infraes-
trutura, da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), 
realizarão a apresentação 
do documento que mostra 
um diagnóstico dos proble-
mas, passivos estruturais e 
possíveis litígios das atuais 
concessões nas rodovias 
paranaenses. Os deputados 
que integram a Frente Par-
lamentar sobre os Pedágios 
da Assembleia se reúnem 
há mais de um ano com a 
população para discutir a 
nova modelagem de conces-
sões rodoviárias proposta 
pelo Governo Federal.
A audiência pública será 
transmitida ao vivo pela 
TV Assembleia, site e redes 
sociais do Legislativo para-

naense. A participação do 
público poderá ser feita 
por meio do link us06web.
zoom.us.
A cobrança nas praças 
de pedágio do Paraná 
se encerra na próxima 
semana, no dia 28 de novem-
bro. Por cerca de um ano, 
não haverá recolhimento de 
valores nas estradas para-
naenses. De acordo com 
um cronograma elaborado 
pela ANTT e divulgado 
pelo Governo do Estado, 
a previsão é que o lança-
mento do edital de licitação 
seja realizado no primeiro 
trimestre de 2022. O leilão 
deve ocorrer no segundo 
trimestre. Já a assinatura 
do contrato pelas empresas 
vencedoras está prevista 
para o terceiro trimestre 
do ano que vem.
A Agência Nacional de 
Transportes Terrestres 
(ANTT) já enviou o plano de 
outorga para análise do Tri-
bunal 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 
projeto 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 dos seis lotes.
Todo este trâmite inspira 
preocupações nos deputa-
dos estaduais paranaenses, 
assim como o passivo dei-
xado pelas atuais conces-
sionárias de pedágio. Por 
isso, o trabalho da Frente 
Parlamentar sobre o Pedá-
gio da Assembleia irá con-
tinuar acompanhando o 
desenrolar das concessões 
no Estado, tanto da que 
está terminando quanto 
a que se inicia em 2022. 
É o que diz o presidente 
do Legislativo, deputado 
Ademar Traiano (PSDB) 
“A Assembleia contribuiu 
desde o primeiro momento 

na questão do pedágio. 
A Frente Parlamentar 
defendeu os interesses do 
consumidor. Demovemos 
o Governo Federal de ini-
ciativas que entendíamos 
ser prejudicial ao Estado. 
Por outro lado, tivemos 
uma reunião no Palácio 
Iguaçu onde o governo fez 
uma explanação do estágio 
em que se encontra a nova 
concessão, além do que 
ocorrerá nesse tempo em 
que as cancelas serão libe-
radas, mostrando o que se 
pretende fazer no sentido 
de manutenção da malha 
viária e no atendimento ao 
usuário”, explicou.
O primeiro secretário da 
Assembleia, Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) avaliou 
que era necessário encer-
rar a primeira fase do 
debate sobre as concessões 
com um estudo do passivo 
das atuais concessões. “Os 
paranaenses, depois de 
um pesadelo de 24 anos, 
estarão livres das atuais 

concessionárias, com o 
fim de cobrança de pedá-
gios abusivos. Elas, no 
entanto, deixam um rastro 
de obras não realizadas. 
Então, o que faremos é 
apresentação deste estudo 
técnico contratado pela 
Assembleia para que todos 
tenham um documento 
mostrando aquilo que se 
deixou de ser cumprido”. 
Para Romanelli, esta é 
apenas parte do problema. 
“Ao mesmo tempo, inicia-
remos a discussão sobre a 
nova modelagem de con-
trato. Há temas controver-
sos no que foi protocolado 
no TCU, principalmente a 
falta de audiências públi-
cas nos municípios cor-
tados por estas rodovias. 
Não sabemos quais obras 
estão previstas e isto pode 
gerar custos ainda maiores 
no degrau tarifário”, com-
pletou.

ALEP

Comunidade pode acompanhar a Audiência Pública que será transmitida ao vivo pela TV 
Assembleia e pelas redes sociais do Legislativo Paranaense

Assembleia Legislativa apresenta na terça estudo sobre 
problemas deixados pelo pedágio
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4Cidades e
RPC SANCIONADO

O governador Ratinho Junior (PSD)sancionou 
a Lei que institui o Regime de Previdência Comple-
mentar para os servidores públicos do Estado do 
Paraná. Trata-se de uma segurança previdenciária 
adicional àquela oferecida pela previdência pública, 
cujas contribuições dos servidores são obrigatórias. No 
regime complementar a adesão é facultativa. Aqueles 
que aderirem terão os proventos de aposentadoria e 
pensão pagos pela Paranaprevidência e um benefício 
adicional, a ser pago pelo Regime Complementar.

ADESÃO
O Regime de Previdência Complementar é 

destinado aos servidores públicos civis do Paraná, 
titulares de cargos efetivos, inclusive para os membros 
do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal 
de Contas e Defensoria Pública. Ele será oferecido 
automaticamente aos servidores que ingressarem no 
serviço público estadual após a aprovação do plano de 
benefícios. Os efetivos que ingressaram antes da data 
de aprovação do plano poderão solicitar a adesão ao 
novo regime.

AGROTURISMO
Foi aprovado Comissão de Turismo da Câmara 

dos Deputados o Projeto de Lei 5167/2019 do deputado 
federal Pedro Lupion (DEM). A proposta permite uso 
de notas fiscais eletrônicas ou talão rural com uso 
do CPF do produtor, e não de um CNPJ de empresa, 
para serviços e produtos do agroturismo – conjunto de 
atividades praticadas dentro de propriedades rurais e 
que colocam os visitantes em contato com os hábitos 
locais. A matéria segue para a Comissão de Agricul-
tura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural (CAPADR).

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
O secretário do Desenvolvimento Sustentável e 

do Turismo, Marcio Nunes, apresentou uma solução 
tecnológica que desburocratiza a emissão de Autos 
de Infração em casos de desmatamento ilegal, pesca 
irregular ou licenciamento ambiental. Os fiscais do 
Instituto Água e Terra contarão agora com um celular 
dedicado com um aplicativo emissor de autos de infra-
ção digitais, além de impressoras térmicas portáteis 
para levar a campo. “Esse é um passo importante 
para agilizar e modernizar a fiscalização ambiental 
no nosso Estado”, disse.

SUPRAPARTIDÁRIO
O vice-presidente do PSB do Paraná, deputado 

estadual Luiz Claudio Romanelli, disse que o PCdoB 
pode compor uma frente ampla nas eleições de 2022. 
Romanelli recebeu no seu gabinete a vice-presidente 
estadual do PCdoB, Alzimara Bacelar e o presidente 
do diretório municipal de Curitiba, Rafael Sallet. 
“Estamos unidos na construção de um programa 
suprapartidário para o Paraná e o Brasil”, destacou. 
O PCdoB integra o grupo de partidos que articulam 
a construção de uma frente ampla, junto com o PSB 
e o PV, para disputar as eleições de outubro de 2022.

[ATENÇÃO]

Prefeitura de Wenceslau Braz 
alerta para golpes na venda de 

terrenos no município
De acordo com a secretaria de Habitação, algumas pessoas 

têm comercializado lotes públicos que não podem ser vendidos 
e os compradores nunca terão a posse definitiva do terreno

A secretaria munici-
pal de Habitação de Wen-
ceslau Braz está alertando 
a população sobre golpes 
na venda de terrenos 
públicos no município. 
O secretário responsável 
pela pasta, Osvaldo Ribeiro 
Pinto, o Dinho, deu deta-
lhes sobre a situação ao 
radialista Claret Coutinho. 
De acordo com o secretário, 
estão sendo registrados 
no município casos onde 
pessoas vendem terrenos 
públicos para terceiros, 
lotes estes situados em 
áreas públicas do municí-
pio, Estado ou da União, 
que por lei não podem ser 
comercializados. Há situa-
ções onde o vendedor passa 
ao comprador um recibo de 
compra e venda o que não 
dá nenhum direito sobre o 
bem público. 
Além disso, também há 
casos que envolvem gol-
pistas e estelionatários que 
anunciam e comercializam 
os terrenos públicos onde 
as vítimas acabam com-
prando o terreno e não 
conseguem regularizar, 
pois se trata de um bem 

público. “Pessoas sem 
escrúpulos vendem essas 
áreas a terceiros se pas-
sando por donos destes 
terrenos, porém, não há 
posse em bem públicos 
do município, Estado ou 
União”, ressaltou o secre-
tário. 
Osvaldo também fez um 
alerta para as pessoas 
que comprarem terrenos 
nessas situações. “As pes-
soas não podem ter posse 
destes terrenos e podem 
acabar perdendo o lote 
e o dinheiro que paga-
ram. Estamos alertando 
a população para que não 
caiam nestes golpes, pois 
nunca irão ter uso desse 
terreno em definitivo, pois 
não há o direito de posse 
nem é possível fazer o uso 
capião”, destacou. “Já 
as pessoas que insistem 
em vender estes terre-
nos estão cometendo um 
crime contra o patrimônio 
público, de estelionato e 
estamos trabalhando junto 
ao Ministério Público para 
identificar e punir essas 
pessoas”, completou. 
O secretário também infor-

mou que os principais 
locais onde há a comer-
cialização destes terrenos 
ficam no Eixo da Ferrovia 
que está desativada, mas 
continua sendo um terreno 
da União, em uma área 
pertencente a União onde 
havia um assentamento 
do Incra e em algumas 
áreas que pertencem ao 
município. “Nós buscamos 
fazer o controle destes 
terrenos. No caso dos que 
pertencem ao município, 
nossa autonomia é maior, 
já nas terras da União e do 
Estado já não temos tanto 
controle”, explicou. 
Para que as pessoas não 
sejam vítimas do golpe, 
Osvaldo deixou uma dica 
importante. “Primeira 
coisa que uma pessoa deve 
fazer antes de fechar a 
compra de um terreno ou 
imóvel no município é ir 
até a secretaria da Fazenda 
e verificar a legalidade e 
situação dessa terra, aí já 
será possível ver se é um 
bem público ou particular 
e verificar a situação junto 
a prefeitura”, reforçou. 

Da Redação
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Suspeito de matar jovem 
grávida é espancado e preso em 

Bandeirantes
Vítima esperava um bebê de três meses e foi 

encontrada morta em uma mata na zona rural do 
município após ficar desaparecida por três dias

[NORTE PIONEIRO]

A Polícia Civil de 
Bandeirantes segue inves-
tigando a morte de uma 
jovem de 22 anos que 
estava grávida e foi encon-
trada morta na noite de 
última segunda-feira (15). 
Nesta quarta-feira (17), 
o principal suspeito de 
autoria do crime foi preso 
pela Polícia Militar. 
De acordo com informa-
ções da PM, por volta 
das 18h00 a equipe foi 
acionada por um policial 
militar que estava de 
folga para comparecer a 
Avenida Comendador Luiz 
Meneghel onde o suspeito 
havia sido detido e estava 
sendo ameaçado por popu-

lares. Diante do chamado, 
os policiais foram ao ende-
reço informado para aten-
der a ocorrência. 
No local, os policiais 
foram informados que o 
indivíduo foi detido pró-
ximo ao local onde estava 
havendo uma manifes-
tação de populares em 
prol da vítima, sendo que 
o suspeito acabou sendo 
agredido pela população 
ocasionando ferimentos e 
sangramento em sua face. 
O policial de folga interviu 
na situação e evitou que 
ele fosse linchado. 
Frente aos fatos, ele foi 
preso e encaminhado à 
delegacia da Polícia Civil 

onde permanece a dis-
posição da Justiça. Além 
da suspeita de autoria do 
crime, também foi cons-
tatado um mandado de 
prisão em aberto contra 
ele. 
A jovem foi identificada 
como Larin Rodrigues, de 
22 anos, que estava grávida 
de três meses. O suspeito 
seria o pai da criança. 
Larin desapareceu na 
sexta-feira (12) após sair 
do trabalho e seu corpo 
foi encontrado em uma 
mata as margens de uma 
estrada rural do municí-
pio. Ela deixou ainda uma 
filha de quatro anos. 

Da Redação

Da Redação

[AGRESSÃO]

Homem leva tijolada 
na cabeça de morador 

de rua em Andirá

Vítima teve de ser socorrida pelo SAMU 
para realizar curativos no ferimento

Um homem ficou 
ferido após levar uma tijo-
lada na cabeça em frente a 
sua residência situada no 
município de Andirá. A 
ocorrência foi registrada 
no fim da tarde desta quar-
ta-feira (17).
De acordo com informações 
da Polícia Militar, a equipe 
foi acionada por volta das 
16h00 para prestar atendi-
mento a uma ocorrência 
de agressão registrada 
na Rua Mato Grosso com 
uma pessoa ferida. Diante 
do chamado, os policiais 
foram ao endereço infor-
mado para averiguar a 
situação. 
Em contato com a vítima, 
este passou a relatar que 

sua esposa havia ateado 
fogo em um sofá velho 
que estava na calçada, 
momento em que o mora-
dor de rua se irritou com 
a situação e começou a 
discutir com a mulher. Ao 
tentar intervir na situação, 
a vítima acabou sendo 
atingida com uma tijolada 
na cabeça. Com isso, teve 
de receber atendimento da 
equipe do SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência) para cuidar do 
ferimento. 
Indagado se gostaria de 
representar criminal-
mente contra o agressor, 
a vítima preferiu não rea-
lizar a denúncia. 

Da Redação

Uma mulher procurou a 
equipe da Polícia Militar 
para denunciar a pratica 
de maus tratos contra dois 
de seus pets. Um deles 
morreu. A ocorrência foi 
registrada na tarde desta 
quarta-feira (14) em Ban-
deirantes. 
De acordo com informações 

da PM, a equipe foi acio-
nada por volta das 14h00 
para comparecer a uma 
residência situada na Vila 
São Pedro. Diante do cha-
mado, os policiais foram ao 
endereço informado para 
atender o chamado. 
No local, a solicitante 
passou a relatar que seus 

animais estão sendo víti-
mas de maus tratos, sendo 
que um cachorro e um 
gato foram atingidos por 
disparos com armas de 
chumbinho. Ela ainda disse 
que o cão acabou morrendo 
vítima dos ferimentos e o 
felino teve de passar por 
cirurgia para não morrer. 

Frente aos fatos, a mulher 
foi informada sobre os 
procedimentos cabíveis 
ao caso. 
É crime praticar maus-tra-
tos contra animais domés-
ticos, silvestres, nativos ou 
exóticos, de acordo com 
a Lei 9.605/98, artigo 32. 
Atualmente, a legislação 

prevê pena de três meses 
a um ano de detenção para 
quem pratica os atos contra 
animais. A pena é aumen-
tada de um sexto a um terço 
se o crime causa a morte do 
animal. Denúncias podem 
ser feitas a equipe da Polí-
cia Militar através do fone 
190.

Cachorro morre e gato passa por cirurgia após levarem tiros de chumbinho
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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.

Zé Felipe comenta aproximação entre 
João Guilherme e Larissa Manoela

Rafinha Bastos soltou o verbo 
contra o apresentador Luciano 
Huck. Em entrevista ao canal 
PodCast, o humorista disse que o 
comunicador da Globo mentia no 
quadro Lar Doce Lar. O comediante 
garantiu que o antigo quadro do 
Caldeirão era fake. “O Huck conser-
tava as casas das pessoas naquele 
quadro, ‘Lar Doce Lar’. Ele pegava 
os imóveis destruídos e reformava 
tudo. Refazia, pintava e tudo ficava 
lindo. Na época, a minha ex-mu-

lher trabalhava em uma empresa 
de cenografia e aí essa firma foi 
cotada para fazer o trabalho. Ele 
cotava e contratava as empresas!”, 
declarou Rafinha. “Uma coisa é 
você construir uma casa e outra é 
construir um cenário. Isso significa 
que depois de duas semanas, caía 
tudo. O Luciano ia lá, fazia aquela 
coisa toda e três ou quatro semanas 
depois já estava tudo destruído”, 
acrescentou o comediante.

Rafinha Bastos diz que quadro 
do Caldeirão do Huck era fake

O anúncio da  separação 
de Mirella e Dynho Alves  virou 
assunto nas redes sociais, nesta 
terça-feira (16). A  decisão partiu 
da funkeira, que teria ficado inco-
modada com o comportamento do 
agora ex-marido em  A Fazenda 
13. No confinamento, o dançarino 
criou uma forte relação de amizade 
e vive trocando carinhos com a 
influenciadora Sthe Matos. “Após 
analisar, criteriosamente, o rei-
terado comportamento desres-
peitoso, mediante uma postura 
totalmente reprovável, chego à 
conclusão que a decisão do divórcio, 

já em andamento, é a mais acertada 
no momento, e irreversível”, postou 
Mirella no Twitter. Depois da con-
firmação do fim do casamento, 
muitos fãs e internautas saíram 
em defesa da artista e começaram a 
shippar a famosa com Victor Igoh, 
noivo de Sthe. “Se eu fosse a Mirella, 
me vingava e ficava com o noivo 
da Sthe”, postou uma seguidora. 
“Agora que a Mirella terminou 
com o Dynho por causa da Sthe, 
nada mais justo que pegar o noivo 
dela”, sugeriu outra. “O noivo dela é 
lindo, faz amizade com ele, Mirella”, 
brincou mais uma.

Vingança? Fãs shippam Mirella 
e noivo de Sthe após separação

Zé Felipe  não perdeu a 
chance de falar mais uma vez sobre 
a vida amorosa deJoão Guilherme. 
Nesta quarta-feira (17), o marido de 
Virginia Fonseca comentou a rea-
proximação entre o irmão e Larissa 
Manoela. Nos Stories, do Insta-
gram, Zé Felipe abriu a caixinha de 
perguntas para os seguidores. Um 

deles pediu: “Solta às fofocas aí Zé 
do João Gui e Larissa Manoela”. “Tô 
vendo esse trem... João Guilherme 
está igual mosca de padaria ali, né? 
Doidinho para ir para Disney. O que 
vocês acham?”, brincou o cantor, 
fazendo referência ao  meme que 
foi criado pelo fato da atriz sempre 
levar seus namorados ao parque.
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Saúde e
CISNORPI promove palestra de conscientização sobre 

os cuidados com a saúde do homem
Objetivo das campanhas realizadas neste mês é vencer o preconceito e os tabus 

aproximando o público masculino da realização de exames e cuidados com a saúde

O Consórcio Público 
Intermunicipal de Saúde do 
Norte Pioneiro (CSNORPI) 
realizou na última semana 
uma Palestra sobre os 
cuidados com a saúde do 
homem. Apresentado pelo 
urologista Thiago Suzuki 
iniciou a campanha do 
Novembro Azul no consór-
cio.O Diretor do CISNORPI 
Antonioni Palhares explica 
que infelizmente ainda 

existe um preconceito, mas 
é preciso que os homens 
façam a sua parte e passem 
a se cuidar melhor. “Desde 
2008 o mês de novembro 
é marcado por um maior 
movimento em prol da 
saúde do homem no País 
com ações que estimulem 
mais atenção à saúde e a 
importância da prevenção 
de doenças, com foco no 
câncer de próstata”, alerta.

[NOVEMBRO AZUL]

Da Assessoria

Os programas esta-
duais de atenção primária 
na saúde contemplam a 
população masculina em 
todas as faixas etárias. 
Começa pelo calendário 
vacinal, nos primeiros 
meses de vida, e entre 11 
e 14 anos, destaque para a 
vacina do HPV, que protege 
contra doenças infeccio-
sas da pele e das mucosas 
atingindo principalmente 
a região genital, podendo 
se transformar em vários 
tipos de câncer.
Dos 15 aos 29 anos, a Secreta-
ria Estadual de Saúde atua 

na prevenção de causas 
externas da mortalidade 
masculina, já que mais de 
80% das causas de mortes 
de homens, nessa faixa 
etária, estão relacionadas 
a fatores como acidentes, 
violências e vícios. São 
exemplos os programas 
Tabagismo e Vida no Trân-
sito. Há ainda os programas 
de prevenção e controle 
de doenças crônicas como 
obesidade, diabetes, hiper-
tensão, cardiopatias e doen-
ças transmissíveis (aids, 
hepatites e sífilis).

[HISTÓRICO]

Em 2009, o SUS (Sistema 
Único de Saúde) criou a 
Política Nacional de Aten-
ção Integral à Saúde do 
Homem, a fim de reduzir 
a morbidade e mortali-
dade e organizar uma 
rede de atenção à saúde 
que garanta uma linha de 
cuidados integrais voltada 
para a população masculi-
na.O movimento Novem-
bro Azul teve origem em 
1999, na Austrália, com 
um grupo de amigos que 
decidiram deixar o bigode 
crescer, a fim de chamar 

atenção para a saúde mas-
culina. Ele chegou ao Brasil 
em 2008, trazido pelo Insti-
tuto Lado a Lado pela Vida 
e pela Sociedade Brasileira 
de Urologia.
Para chamar ainda mais a 
atenção para a causa, o dia 
17 de novembro foi esco-
lhido como Dia Mundial 
de Combate ao Câncer de 
Próstata e muitas cidades 
iluminam os monumentos 
e prédios públicos na cor 
azul, assim como é feito 
durante a campanha do 
Outubro Rosa.

[POLÍTICA PÚBLICA]
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ARAPOTI

PINHALÃO

OUTRAS PUBLICAÇÕES

OUTRAS PUBLICAÇÕES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
CNPJ nº 09.277.712/0001-27

EXTRATO 
REVOGAÇÃO DO DESCREDENCIAMENTO
Credenciamento n°: 193/2021-FMS.
Inexigibilidade n°: 05/2017-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.

Contratada: BRUNO RICARDO MORAES - EIRELI.

Objeto: O presente Termo tem por objetivo revogar e tornar sem efeito o 
extrato de descredenciamento referente ao Credenciamento nº 193/2021, 
publicado em 09/11/2021, com fundamento na Súmula 473 do Supremo 
Tribunal Federal, em razão do pedido formulado pela empresa contratada 
e o deferimento da autoridade competente (OF. nº 331/2021/SEMUSA/
DESF), que decidiu pela manutenção do credenciamento, visando atender 
ao interesse público, em razão da grande demanda das Unidades de Saúde 
dos Bairros Humaitá e Jardim Ceres, bem como diante da necessidade de 
assegurar o financiamento integral da equipe ESF.
Data da Assinatura: 16/11/2021.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital de Pregão Eletrônico nº 76/2021.

Processo nº 153/2021.

Objeto: Aquisição de equipamento de sedação inalatório por 
óxido nitroso.
Local: www.bllcompras.org.br
Recebimento das Propostas: A partir 08hrs00min. do dia 
20/11/2021 até às 17hrs30min. do dia 22/12/2021.
Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08hrs00min. até às 
08hrs30 min. do dia 02/12/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: 09hrs00min. do dia 
02/12/2021.
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).
Informações e Retirada do Edital: Maiores informações poderão 
ser obtidas na Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 180 - Centro 
Cívico, Arapoti, Paraná, telefones: (43) 3512-3000/3001, no 
horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h30min 
/ site: www.arapoti.pr.gov.br / email: licitacao@arapoti.pr.gov.

Data Edital: 18/11/2021.
Luciano Aguiar Rocha
Pregoeiro

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

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a Inexigibilidade sob o nº 09/2021, para Contratação 
de pessoa jurídica especializada para o serviço de produção 
cultural e organização do evento em comemoração aos 66 
anos da cidade de Arapoti e comemorações natalinas, a favor 
da empresa: 

ESTRATEGIA PROJETOS CRIATIVOS LTDA
174.000,00

Conforme proposta nos autos, em conformidade com o art. 25 da Lei nº 
8.666/93. 
Arapoti, 18 de Novembro de 2021.

Irani José Barros
Prefeito Municipal

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

EXTRATO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Despacho do Prefeito Municipal.
De 18/11/2021

Homologando e Adjudicando o procedimento licitatório realizado na 
modalidade de Inexigibilidade n° 09/2021, a empresa:

ESTRATEGIA PROJETOS CRIATIVOS LTDA
174.000,00

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para o serviço 
de produção cultural e organização do evento em comemoração 
aos 66 anos da cidade de Arapoti e comemorações natalinas.
Irani José Barros
PREFEITO MUNICIPAL

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

AVISO DE LICITAÇÃO REMARCADA

Edital de Concorrência Pública nº 001/2018.
Processo nº 113/2017.
Objeto:     Permissão e Uso de espaço físico da Prefeitura Muni-
cipal de Arapoti, localizado no Terminal Rodoviário Municipal, 
sito a Avenida Avelino Antonio Vieira, nº 353, Bairro Centro, 
neste Município, a empresas especializadas em comércio de 
“Loja e Demais Segmentos Relacionados (Afins)”.
Protocolo dos Envelopes: Até às 08h30min, de 22/12/2021.
Abertura dos Envelopes: Dia 22/12/2021, às 09h00min.
Vigência da Permissão de Uso: O prazo de duração do Termo 
de Permissão será por Prazo Indeterminado a contar da publi-
cação do Decreto de Permissão.
Tipo de Julgamento: Maior Oferta.
Valor Mínimo: LOTE 01 (Lanchonete e/ou Restaurante), valor 
mínimo de R$ 600,00 (seiscentos reais); LOTE 02 (Loja 01), 
valor mínimo de R$ 300,00 (trezentos reais); LOTE 03 (Loja 
02), valor mínimo de R$ 300,00 (trezentos reais).
Edital e Informações: O Edital completo poderá ser retirado 
na Divisão de Licitação e Compras, sito a Rua Ondina Bueno 
Siqueira, nº 180, bairro Centro Cívico, Cidade de Arapoti, 
Estado do Paraná, CEP 84.990-000, no horário das 08h00min 
às 11h30min e das 13h00min às 17h30min, de segunda a sex-
ta-feira, ou, encontra-se disponibilizado através do site: www.
arapoti.pr.gov.br, ou ainda, poderá solicitar através do endereço 
eletrônico, e-mail: licitacao@arapoti.pr.gov.
Data Edital: 18/11/2021.
Idineu Antonio da Silva
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180 CENTRO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 284/2021
Processo de Inexigibilidade: 09/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
Contratada: ESTRATEGIA PROJETOS CRIATIVOS 
LTDA
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para 
o serviço de produção cultural e organização do evento em 
comemoração aos 66 anos da cidade de Arapoti e comemo-
rações natalinas
Dotação Orçamentária: 0800413392001014953390390000 
Valor Contrato: R$ 174.000,00
Prazo Execução/Vigência: 90 dias 
Data Assinatura: 18/11/2021

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESEN-
VOLVIMENTO DO TERRITÓRIO DO VALE DO RIO 
CINZAS – CIVARC - CNPJ: 08.976.528/0001-02. 
– HOMOLOGAÇÃO. O Presidente do Consórcio 
Intermunicipal para o Desenvolvimento do Território 
do Vale do Rio Cinzas - CIVARC, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista os Pareceres da 
Comissão de Licitação e da Consultoria Jurídica R E 
S O L V E Homologar o resultado da Licitação na mo-
dalidade de Edital de Pregão Eletrônico nº 07/2021 de 
29/10/2021 a FAVOR do Proponente: 1) FOLHA DA 
DIVISA LTDA, CNPJ N° 06.128.062/0001-60, pelo 
valor total de R$ 1.415,00 (Um mil e quatrocentos 
e quinze reais). Sede do Consórcio Intermunicipal 
para o Desenvolvimento do Território do Vale do Rio 
Cinzas – CIVARC. Em 18 de novembro de 2021. 
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Presidente do 
CIVARC.

SÚMULA DE RECEBIMENTO RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO
BEATRIZ SIQUEIRA PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA, 
CNPJ 39.614.125/0001-47, torna público que rece-
beu do IAT a Renovação da Licença de Operação, 

nº 247201-R2, validade 13/07/2026 para comércio 
varejista de combustíveis para veículos automotores, 
Rua Prefeito Benedito Correa nº 13, Centro, Wen-
ceslau Braz – PR.

Edital n0 104/2021 - Pregão Eletrônico - Exclusivo 
para ME, EPP e MEI (LC Nº 123/2006 alterada 
pela LC Nº 147/2014). A Comissão de Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Pinhalão, no exercício das 
atribuições que lhe confere a Portaria nº 175/2021, 
de 15/07/2021, torna público, para conhecimento dos 
interessados que receberá até às 08:00:00 horas 
do dia 02/12/2021, propostas para: Aquisição de 
implementos agrícolas, destinados a Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura, conforme Emenda Parlamentar 
202139110006. Critério de Julgamento – Menor 
preço por item. O recebimento será exclusivamente 
por meio de sistema eletrônico: www.gov.br/com-
pras/pt-br. Os interessados poderão obter maiores 
informações e retirar o edital completo pelos sites: 
www.gov.br/compras/pt-br, https://e-gov.betha.com.
br/transparencia, através do e-mail licitacaophl03@
gmail.com e no setor de licitações, localizado na 
Rua Geraldo Vieira, 410, Centro, Pinhalão-PR, no 
horário das 08:30 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 
horas.  Pinhalão, 18 de novembro de 2021. Raíssa 
Pimentel Vilas Boas - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - ESTA-
DO DO PARANÁ – HOMOLOGAÇÃO. O Prefeito 
Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais e tendo em vista os Pa-
receres da Comissão de Licitação e da Consultoria 
Jurídica: RESOLVE Homologar o resultado da Lici-
tação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico 
nº 98/2021 de 03/11/2021 a FAVOR do Proponente: 
1)ABC COMERCIO DE FOGOS E FESTAS LTDA, 
CNPJ nº 01.742.505/0001-94, pelo valor total de R$ 
128.997,50 (Cento e vinte e oito mil novecentos e 
noventa e sete reais e cinquenta centavos). Gabi-
nete do Prefeito Municipal de Pinhalão. Em 18 de 
novembro de 2021.DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR 
Prefeito Municipal
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 008/2021
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com a homologação final do PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2021-SERH PUBLICAÇÃO Nº 
006/2021 – CLASSIFICAÇÃO FINAL DEFINITIVA.

RESOLVE
CONVOCAR a candidata aprovada no Processo Seletivo Simplificado – PSS 
edital nº. 001/2021 abaixo relacionada:

Técnico de Enfermagem:
                   

                    NOME

                       

                           RG

Kátia Fabiana da Rocha
                
                      8.710.247-5

Para dentro do prazo de 05 (cinco) dias comparecer na Prefeitura Municipal 
para assumir o referido emprego público, para o qual foi aprovada no Processo 
Seletivo Simplificado – PSS de que trata o Edital nº 001/2021.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do Sul – PR,19 de novembro de 
2021.
Eclair Rauen
Prefeito

JUNDIAÍ DO SUL

DECRETO 170/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do exercício 
de 2021, e dá outras providencias.
O Prefeito Municipal, de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com a LEI 2135/2021 de 18 de novembro de 2021:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito 
Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, 
no valor de R$ 136.248,30 (Cento e Trinta e Seis Mil Duzentos e Quarenta e 
Oito Reais e Trinta Centavos ), conforme segue:
05-EDUCAÇÃO 
02- FUNDEB – ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0006.1.007 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA 
100-4.4.90.51.00.00.00.00-1107-Obras e Instalação..........R$ 136.248,30
TOTAL..........R$ 136.248,30

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados 
recursos provenientes da anulação/redução de dotações da fonte 1107 como 
segue
        Anulação/redução
05-EDUCAÇÃO 
03-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
12.361.0005.2.021  Manutenção do Ensino Fundamental
141-3.3.90.30.00.00.00.00-1107-Material de Consumo..........R$ 106.205,15
151-3.3.90.39.00.00.00.00-1107-outros serviços de Terceiros 
Pessoa juridica...........R$ 30.043,15

TOTAL..........R$ 136.248,30
Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas 
as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 18 de novembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR- Prefeito Municipal

DECRETO 172/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do exercício de 
2021, e dá outras providencias.
O Prefeito Municipal, de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com a LEI 2137/2021 de 18 de novembro de 2021:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito 
Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, 
no valor de R$ 30.192,80 (Trinta Mil Cento e Noventa e Dois Reais e Oitenta 
Centavos ), conforme segue:
05-EDUCAÇÃO 
03-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
153-3.1.90.11.00.00.00.00-1103-Vencimentos e Vantagens Fixa..........
R$ 5.000,00
175-3.1.90.11.00.00.00.00-1103-Vencimentos e Vantagens Fixa..........
R$ 20.192,80
185-3.1.90.11.00.00.00.00-1103-Vencimentos e Vantagens Fixa..........
R$ 5.000,00

TOTAL..........R$ 30.192,80
Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados 
recursos provenientes da anulação/redução de dotações da fonte 1103 como 
segue
        Anulação/redução
05-EDUCAÇÃO 
03-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
110-3.3.90.32.00.00.00.00-1103-material bem ou serviço distribuição 
gratuita.........R$ 78,70
129-3.1.90.11.00.00.00.00-1103-Vencimentos e Vantagens Fixa..........
R$ 4.449,94

139-3.3.90.30.00.00.00.00-1103-Material de Consumo..........R$ 667,25
156-3.1.90.13.00.00.00.00-1103-Obrigaçoes Patronais ..........R$ 11.000,00
159-3.3.90.14.00.00.00.00-1103-Diarias Pessoal Civil..........R$ 3.901,79
163-3.3.90.30.00.00.00.00-1103-Material de Consumo..........R$ 25,12
167-3.3.90.36.00.00.00.00-1103-outros serviços de terceiros pessoa 
fisica................R$ 500,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o parecer 
jurídico da Tomada de Preços n° 07/2021 de 28 de setembro de 2021
RESOLVE:
Adjudicar a Tomada de Preços n° 07/2021 a favor da proponente: 
MAINARDES CONSTRUCOES, LOCACOES E PRESTACAO DE SERVICO 
EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ sob n° 04.235.987/0001-84, da cidade de PI-

PINHALÃO

NHALÃO/PR, vencendo o único item, perfazendo o valor total de R$ 718.503,00 
(trezentos e treze mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos).
                    Pinhalão, 18 de novembro de 2021.
   DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR   
   Prefeito Municipal



FOLHA EXTRA sexta-feira, 19 de novembro de 2021 - Edição 2626

10Editais
170-3.3.90.39.00.00.00.00-1103-outros serviços de terceiros pessoa 
juridica............R$ 570,00

182-3.3.90.14.00.00.00.00-1103-Diarias Pessoal Civil..........R$ 1.000,00
188-3.1.90.13.00.00.00.00-1103-Obrigaçoes Patronais ..........R$ 8.000,00
TOTAL..........R$ 30.192,80

Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas 
as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 18 de Novembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR-Prefeito Municipal

DECRETO 171/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do exercício de 
2021, e dá outras providencias.
O Prefeito Municipal, de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com a LEI 2136/2021 de 18 de novembro de 2021:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adi-
cional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, no 
valor de R$ 562.976,44 (Quinhentos e Sessenta e Dois Mil Novecentos e Setenta 
e Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos ), conforme segue:
02- EXECUTIVO
01-GABINETE
15-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens 
Fixa..........R$ 113.476,44

16-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigações Patronais..........R$ 14.000,00
03-ADMINISTRAÇÃO
26-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens 
Fixa..........R$ 60.000,00
42-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros pessoa 
juridica...........R$ 10.000,00
44-4.6.90.71.00.00.00.00-1000-Principal da Divida 
Contratual..........R$ 14.500,00

49-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de Consumo..........R$ 5.000,00
50-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros pessoa 
juridica...........R$ 20.000,00

55-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de Consumo..........R$ 70.000,00
60-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros pessoa 
juridica...........R$ 30.000,00

04-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
77-4.4.90.52.00.00.00.00-1000-Equipamento e Material 
Permanente..........R$ 50.000,00

05-EDUCAÇÃO
89-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens 
Fixa..........R$ 30.000,00
128-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens 
Fixa..........R$ 50.000,00

07-SAUDE
247-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens 
Fixa..........R$ 21.000,00
290-3.3.90.32.00.00.00.00-1000-Material bem ou serviço  
distribuição gratuita.....R$ 5.000,00

08-AGROPECUARIA
323-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens 
Fixa..........R$ 30.000,00

09-ASSISTENCIA SOCIAL
338-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens 
Fixa..........R$ 27.000,00

11-TURISMO E MEIO AMBIENTE
423--3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens 
Fixa..........R$ 13.000,00

TOTAL..........R$ 562.976,44
Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados 
recursos provenientes da anulação/redução de dotações da fonte 1000 como 
segue
    Anulação/redução
02- EXECUTIVO
01-GABINETE
13-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e instalação..........R$ 1.000,00
17-3.3.90.14.00.00.00.00-1000-Diarias Pessoal Civil..........R$ 8.000,00
03-ADMINISTRAÇÃO
28-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigações Patronais..........R$ 40.000,00
29-3.1.90.94.00.00.00.00-1000-indenização e Restituição 
trabalhista..........R$ 20.000,00
30-3.3.90.14.00.00.00.00-1000-Diarias Pessoal Civil..........R$ 7.000,00
40-3.3.90.40.00.00.00.00-1000-Serviços de Tecnologia da 
informação..........R$ 1.678,64
43-3.2.90.21.00.00.00.00-1000-juros sobre a divida 
contratual..........R$ 40.000,00

47-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros 
pessoa juridica.............R$ 1.000,00
04-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
54-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e Instalação..........R$ 1.000,00
64-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e Instalação..........R$ 1.000,00
70-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e Instalação..........R$ 5.000,00
75-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e Instalação..........R$ 1.000,00
83-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e Instalação..........R$ 1.000,00
87-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-outros serviços de terceiros 
pessoa juridica..............R$ 5.000,00

05-EDUCAÇÃO
92-3.3.90.14.00.00.00.00-1000-Diarias Pessoal Civil..........R$ 3.000,00
125-4.4.91.61.00.00.00.00-1000-Aquisição de Imovéis..........R$ 1.000,00
181-3.3.90.14.00.00.00.00-1000-Diarias Pessoal Civil..........R$ 1.000,00
187-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigações Patronais..........R$ 12.000,00
06-ESPORTE E CULTURA
208-3.1.90.94.00.00.00.00-1000-indenização e Restituição 
trabalhista..........R$ 8.000,00
209-3.3.90.14.00.00.00.00-1000-Diarias Pessoal Civil..........R$ 6.000,00
210-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de Consumo..........R$ 3.000,00
216-3.3.90.33.00.00.00.00-1000-Passagens e Despesas com 
Locomoção..................R$ 1.000,00
219-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-outros serviços de terceiros 
pessoa juridica............R$ 4.000,00
222-4.4.90.52.00.00.00.00-1000-Equipamento e Material 
Permanente..........R$ 6.849,21
225-3.1.90.94.00.00.00.00-1000-Indenização e Restituição 
trabalhista..........R$ 2.500,00
226-3.3.90.14.00.00.00.00-1000-Diarias Pessoal Civil..........R$ 3.000,00
227-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de Consumo..........R$ 6.000,00
233-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros 
pessoa juridica...........R$ 10.000,00
237-3.3.90.14.00.00.00.00-1000-Diarias Pessoal Civil..........R$ 1.000,00
238-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de Consumo..........R$ 10.000,00
241-3.3.90.33.00.00.00.00-1000-Passagens e Despesas com 
Locomoção..........R$ 1.000,00
243-3.3.90.36.00.00.00.00-1000-outro serviços de terceiro 
pessoa fisica..........R$ 5.000,00
244-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros 
pessoa juridica...........R$ 12.000,00
07-SAUDE
249-3.1.90.94.00.00.00.00-1000-Indenização e Restituição 
trabalhista..........R$ 5.000,00
252-3.3.90.33.00.00.00.00-1000-Passagens e Despesas com 
Locomoção..........R$ 1.000,00
274-3.1.90.94.00.00.00.00-1000-Indenização e Restituição 
trabalhista..........R$ 20.000,00
284-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de  Consumo..........R$ 30.000,00
297-3.3.90.36.00.00.00.00-1000-outro serviços de terceiro 
pessoa fisica..........R$ 6.500,00
08-AGROPECUARIA
320-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e Instalação..........R$ 8.000,00
321-4.4.90.52.00.00.00.00-1000-Equipamento e Material 
Permanente..........R$ 15.000,00
327-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de  Consumo..........R$ 3.000,00
328-3.3.90.36.00.00.00.00-1000-outro serviços de terceiro 
pessoa fisica..........R$ 5.000,00
330-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens 
Fixa..........R$ 3.569,03
331-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigação Patronais..........R$ 2.650,00
332-3.3.90.14.00.00.00.00-1000-Diarias Pessoal Civil..........R$ 1.000,00
333-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de  Consumo..........R$ 4.000,00
334-3.3.90.32.00.00.00.00-1000-Material bem ou serviço  
distribuição gratuita........R$ 3.000,00
335-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros 
pessoa juridica...........R$ 8.000,00
336-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de  Consumo..........R$ 7.000,00
337-3.3.90.32.00.00.00.00-1000-Material bem ou serviço  
distribuição gratuita........R$ 3.720,48
09-ASSISTENCIA SOCIAL
340-3.1.90.94.00.00.00.00-1000-Indenização e Restituição 
trabalhista..........R$ 5.000,00
341-3.3.90.14.00.00.00.00-1000-Diarias Pessoal Civil..........R$ 3.000,00
342-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de  Consumo..........R$ 8.000,00
343-3.3.90.36.00.00.00.00-1000-outro serviços de terceiro 
pessoa fisica...................R$ 1.000,00
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348-3.3.90.14.00.00.00.00-1000-Diarias Pessoal 
Civil...............................................R$ 3.000,00
349-3.3.90.33.00.00.00.00-1000-Passagens e Despesas com 
Locomoção..................R$ 1.000,00
352-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros pessoa 
juridica...........R$ 4.000,00
353-4.4.90.52.00.00.00.00-1000-Equipamento e Material 
Permanente......................R$ 6.490,10
357-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigação 
Patronais................................................R$ 10.000,00
358-3.1.90.94.00.00.00.00-1000-Indenização e Restituição 
trabalhista......................R$ 4.000,00

359-3.3.90.14.00.00.00.00-1000-Diarias Pessoal Civil..........R$ 4.721,45
360-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de  Consumo..........R$ 7.000,00
364-3.3.90.33.00.00.00.00-1000-Passagens e Despesas com 
Locomoção..........R$ 1.000,00
372-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens Fixa..........
R$ 10.000,00
373-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigação 
Patronais................................................R$ 9.000,00
377-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros pessoa 
juridica...........R$ 7.000,00
380-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de  
Consumo.............................................R$ 1.000,00
382-4.4.90.61.00.00.00.00-1000-Aquisição de  
imoveis.............................................R$ 10.000,00
384-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de  
Consumo.............................................R$ 1.000,00
385-3.3.90.36.00.00.00.00-1000-outro serviços de terceiro pessoa 
fisica...................R$ 1.000,00
386-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros pessoa 
juridica...........R$ 1.000,00
391-3.3.90.36.00.00.00.00-1000-outro serviços de terceiro pessoa 
fisica...................R$ 5.000,00
392-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros pessoa 
juridica...........R$ 4.910,00

10-PESCA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
394-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens Fixa...........
....................R$ 1.840,14
395-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigação 
Patronais................................................R$ 2.000,00
396-3.3.90.14.00.00.00.00-1000-Diarias Pessoal 
Civil...............................................R$ 950,00
397-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de  
Consumo.............................................R$ 3.800,02
398-3.3.90.32.00.00.00.00-1000-Material bem ou serviço  distribuição 
gratuita........R$ 1.000,00
399-3.3.90.36.00.00.00.00-1000-outro serviços de terceiro pessoa 
fisica...................R$ 1.000,00
400-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros pessoa 
juridica...........R$ 2.400,00
405-3.3.50.43.00.00.00.00-1000-Subvenção 
Sociais...................................................R$ 5.000,00
406-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros pessoa 
juridica...........R$ 5.000,00

11-TURISMO E MEIO AMBIENTE
408-4.4.90.61.00.00.00.00-1000-Aquisição de Imoveis...........R$ 1.000,00
409-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de  Consumo.....R$ 8.000,00
410-3.3.90.36.00.00.00.00-1000-outro serviços de terceiro pessoa 
fisica.....R$ 2.000,00
413-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros pessoa 
juridica...........R$ 9.422,62
414-4.4.90.52.00.00.00.00-1000-Equipamento e Material 
Permanente......................R$ 2.690,00
417-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens Fixa...........
....................R$ 5.000,00
418-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigação 
Patronais................................................R$ 7.000,00
419-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de  
Consumo.............................................R$ 5.000,00
421-3.1.90.91.00.00.00.00-1000-Sentença 
Judiciais...................................................R$ 7.814,75
422-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros pessoa 
juridica...........R$ 2.000,00

424-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigação Patronais.....R$ 10.000,00
425-3.3.90.14.00.00.00.00-1000-Diarias Pessoal 
Civil...............................................R$ 5.500,00

426-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de  Consumo.....R$ 1.470,00
428-3.3.90.33.00.00.00.00-1000-Passagens e Despesas com 
Locomoção.....R$ 1.000,00
429-3.3.90.36.00.00.00.00-1000-outro serviços de terceiro pessoa 
fisica...................R$ 2.500,00

430-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros pessoa 
juridica...........R$ 6.000,00

TOTAL..........R$ 562.976,44
Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as 
disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 18 de Novembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR- Prefeito Municipal

DECRETO 173/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do exercício de 
2021, e dá outras providencias.
O Prefeito Municipal, de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com a LEI 2138/2021 de 18 de novembro de 2021:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adi-
cional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, no 
valor de R$ 42.000,00 (Quarenta e Dois Mil Reais ), conforme segue:
03-ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
01-ASSESSORAMENTO SUPERIOR
04.123.0006.2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Administração e Finanças.
40-3.3.90.40.00.00.00.00-1000-Serviços de Tecnologia da 
Informação..........R$ 42.000,00

TOTAL..........R$ 42.000,00
Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados 
recursos provenientes da anulação/redução de dotações da fonte 1000 como 
segue
        Anulação/redução
03-ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
01-ASSESSORAMENTO SUPERIOR
04.123.0006.2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Administração e Finanças.
26-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimento e Vantagens Fixa..........R$ 42.000,00
TOTAL..........R$ 42.000,00

Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as 
disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 18 de Novembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR- Prefeito Municipal

DECRETO 174/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do exercício de 
2021, e dá outras providencias.
O Prefeito Municipal, de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com a LEI 2139/2021 de 18 de novembro de 2021:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adi-
cional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, no 
valor de R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais ), conforme segue:
04-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
01-VIAÇÃO URBANA 
57-3.3.90.30.00.00.00.00-1511-Material de Consumo..........R$ 50.000,00
61-3.3.90.39.00.00.00.00-1511-outros serviços de terceiros pessoa 
juridica...........R$ 10.000,00

TOTAL..........R$ 60.000,00
Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados 
recursos provenientes da anulação/redução de dotações da fonte 1511 como 
segue
        Anulação/redução
07-SAUDE 
02-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
305-3.3.90.39.00.00.00.00-1511-outros serviços de terceiros pessoa 
juridica...........R$ 10.000,00
306-3.3.90.40.00.00.00.00-1511-Serviço da tecnologia da 
informação..........R$ 50.000,00

TOTAL..........R$ 60.000,00
Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as 
disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 18 de Novembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR- Prefeito Municipal
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DECRETO 175/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do exercício 
de 2021, e dá outras providencias.
O Prefeito Municipal, de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com a LEI 2140/2021 de 18 de novembro de 2021:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito 
Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, 
no valor de R$ 20.000,00 ( Vinte Mil Reais ), conforme segue:
10-PESCA, INDUSTRIA E COMERCIO 
02-INDUSTRIA 
23.662.0007.2.044 Manutenção do Incentivo a Industria
404-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-outro serviço de terceiro pessoa 
Juridica..........R$ 20.000,00

TOTAL..........R$ 20.000,00
Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados 
recursos provenientes da anulação/redução de dotações da fonte 1000 como 
segue
        Anulação/redução
11- TURISMO E MEIO AMBIENTE 
02- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
18.542.0004.2.042 Manutenção do Consorcio Civarc
415-3.3.71.70.39.04.00.00-1000-Civarc consorcio 
intermunicipal..........R$ 20.000,00

TOTAL..........R$ 20.000,00
Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas 
as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 18 de Novembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR- Prefeito Municipal

DECRETO 176/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento geral do exercício de 
2021, e dá outras providencias.
O Prefeito Municipal, de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com a LEI 2141/2021 de 18 de novembro de 2021:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito 
Adicional Especial, no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, no 
valor de R$ 38.000,00 ( Trinta e Oito Mil Reais ), conforme segue:
07-SAUDE 
02- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10.302.0010.2.032 Manutenção das unidades Basicas de 
Saude 
523-4.4.90.52.00.00.00.00-1494-Equipamentos e Material 
Permanente..........R$ 38.000,00
TOTAL..........R$ 38.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados 
recursos provenientes da anulação/redução de dotações da fonte 1494 como 
segue
        Anulação/redução
07-SAUDE 
02- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10.302.0010.2.069 INCREMENTO TEMPORARIO DE 
CUSTEIO PAB
309-3.3.90.39.00.00.00.00-1494-outros serviços de terceiro 
pessoa juridica..........R$ 38.000,00
TOTAL..........R$ 38.000,00

Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas 
as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 18 de Novembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR-Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o parecer 
jurídico da Inexigibilidade de Licitação n° 16/2021 de 17/11/2021
RESOLVE:
Homologar a Inexigibilidade de Licitação n° 16/2021 a favor da proponen-
te: 
RODO SERVICE LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 00.688.075/0004-50, da cidade 
de CAMBÉ/PR, vencendo todos os itens, perfazendo o valor total de R$ 5.608,18 
(cinco mil, seiscentos e oito reais e dezoito centavos).
                    Pinhalão, 18 de novembro de 2021.
   DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR   
   Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o parecer 
jurídico da Tomada de Preços n° 07/2021 de 28 de setembro de 2021
RESOLVE:
Homologar a Tomada de Preços n° 07/2021 a favor da proponente: 
MAINARDES CONSTRUCOES, LOCACOES E PRESTACAO DE SERVICO EIRE-
LI – EPP, inscrita no CNPJ sob n° 04.235.987/0001-84, da cidade de PINHALÃO/
PR, vencendo o único item, perfazendo o valor total de R$ 718.503,00 (trezentos 
e treze mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos).
                    Pinhalão, 18 de novembro de 2021.
   DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR   
   Prefeito Municipal

LEI 2135/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do exercício de 
2021, e dá outras providencias.
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná aprovou, e, Eu, Dionísio 
Arrais de Alencar, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito 
Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, 
no valor de R$ 136.248,30 (Cento e Trinta e Seis Mil Duzentos e Quarenta e Oito 
Reais e Trinta Centavos ), conforme segue:
05-EDUCAÇÃO 
02- FUNDEB – ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0006.1.007 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA 
100-4.4.90.51.00.00.00.00-1107-Obras e Instalação..........R$ 136.248,30
TOTAL..........R$ 136.248,30

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados 
recursos provenientes da anulação/redução de dotações da fonte 1107 como 
segue
        Anulação/redução
05-EDUCAÇÃO 
03-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
12.361.0005.2.021  Manutenção do Ensino Fundamental
141-3.3.90.30.00.00.00.00-1107-Material de Consumo..........R$ 106.205,15
151-3.3.90.39.00.00.00.00-1107-outros serviços de Terceiros Pessoa 
juridica...........R$ 30.043,15

TOTAL..........R$ 136.248,30
Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as dis-
posições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 18 de novembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR-Prefeito Municipal

LEI 2136/2021

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do exercício de 2021, 
e dá outras providencias.

A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná aprovou, e, Eu, Dionísio Arrais de 
Alencar, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional 
Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, no valor de R$ 
562.976,44 (Quinhentos e Sessenta e Dois Mil Novecentos e Setenta e Seis Reais e 
Quarenta e Quatro Centavos ), conforme segue:

02- EXECUTIVO
01-GABINETE
15-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens Fixa..........
R$ 113.476,44

16-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigações Patronais..........R$ 14.000,00
03-ADMINISTRAÇÃO
26-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens Fixa..........
R$ 60.000,00
42-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros pessoa 
juridica...........R$ 10.000,00
44-4.6.90.71.00.00.00.00-1000-Principal da Divida Contratual..........
R$ 14.500,00

49-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de Consumo..........R$ 5.000,00
50-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros pessoa 
juridica...........R$ 20.000,00

55-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de Consumo..........R$ 70.000,00
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60-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros pessoa 
juridica...........R$ 30.000,00

04-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
77-4.4.90.52.00.00.00.00-1000-Equipamento e Material 
Permanente.....................R$ 50.000,00

05-EDUCAÇÃO
89-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens Fixa..........
R$ 30.000,00
128-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens 
Fixa..........R$ 50.000,00

07-SAUDE
247-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens 
Fixa............................R$ 21.000,00
290-3.3.90.32.00.00.00.00-1000-Material bem ou serviço  
distribuição gratuita.....R$ 5.000,00

08-AGROPECUARIA
323-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens 
Fixa............................R$ 30.000,00

09-ASSISTENCIA SOCIAL
338-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens 
Fixa............................R$ 27.000,00

11-TURISMO E MEIO AMBIENTE
423--3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens 
Fixa...........................R$ 13.000,00

TOTAL..........R$ 562.976,44
Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos 
provenientes da anulação/redução de dotações da fonte 1000 como segue

   Anulação/redução

02- EXECUTIVO
01-GABINETE
13-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e instalação..........R$ 1.000,00
17-3.3.90.14.00.00.00.00-1000-Diarias Pessoal Civil..........R$ 8.000,00
03-ADMINISTRAÇÃO
28-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigações 
Patronais.................................................R$ 40.000,00
29-3.1.90.94.00.00.00.00-1000-indenização e Restituição 
trabalhista........................R$ 20.000,00
30-3.3.90.14.00.00.00.00-1000-Diarias Pessoal 
Civil.................................................R$ 7.000,00
40-3.3.90.40.00.00.00.00-1000-Serviços de Tecnologia da 
informação.....................R$ 1.678,64
43-3.2.90.21.00.00.00.00-1000-juros sobre a divida 
contratual..................................R$ 40.000,00
47-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros 
pessoa juridica.............R$ 1.000,00
04-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
54-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e 
Instalação.....................................................R$ 1.000,00
64-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e 
Instalação.....................................................R$ 1.000,00
70-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e 
Instalação.....................................................R$ 5.000,00
75-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e 
Instalação.....................................................R$ 1.000,00
83-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e 
Instalação.....................................................R$ 1.000,00
87-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-outros serviços de terceiros 
pessoa juridica..............R$ 5.000,00
05-EDUCAÇÃO
92-3.3.90.14.00.00.00.00-1000-Diarias Pessoal 
Civil.................................................R$ 3.000,00
125-4.4.91.61.00.00.00.00-1000-Aquisição de 
Imovéis..............................................R$ 1.000,00
181-3.3.90.14.00.00.00.00-1000-Diarias Pessoal 
Civil...............................................R$ 1.000,00
187-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigações 
Patronais...............................................R$ 12.000,00
06-ESPORTE E CULTURA
208-3.1.90.94.00.00.00.00-1000-indenização e Restituição 
trabalhista......................R$ 8.000,00
209-3.3.90.14.00.00.00.00-1000-Diarias Pessoal 
Civil...............................................R$ 6.000,00
210-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de 
Consumo..............................................R$ 3.000,00
216-3.3.90.33.00.00.00.00-1000-Passagens e Despesas com 
Locomoção..................R$ 1.000,00
219-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-outros serviços de terceiros 
pessoa juridica............R$ 4.000,00
222-4.4.90.52.00.00.00.00-1000-Equipamento e Material 
Permanente......................R$ 6.849,21
225-3.1.90.94.00.00.00.00-1000-Indenização e Restituição 
trabalhista......................R$ 2.500,00

226-3.3.90.14.00.00.00.00-1000-Diarias Pessoal 
Civil...............................................R$ 3.000,00
227-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de 
Consumo..............................................R$ 6.000,00
233-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros 
pessoa juridica...........R$ 10.000,00
237-3.3.90.14.00.00.00.00-1000-Diarias Pessoal 
Civil...............................................R$ 1.000,00
238-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de 
Consumo..............................................R$ 10.000,00
241-3.3.90.33.00.00.00.00-1000-Passagens e Despesas com 
Locomoção..................R$ 1.000,00
243-3.3.90.36.00.00.00.00-1000-outro serviços de terceiro 
pessoa fisica...................R$ 5.000,00
244-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros 
pessoa juridica...........R$ 12.000,00
07-SAUDE
249-3.1.90.94.00.00.00.00-1000-Indenização e Restituição 
trabalhista......................R$ 5.000,00
252-3.3.90.33.00.00.00.00-1000-Passagens e Despesas com 
Locomoção..................R$ 1.000,00
274-3.1.90.94.00.00.00.00-1000-Indenização e Restituição 
trabalhista......................R$ 20.000,00
284-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de  
Consumo.............................................R$ 30.000,00
297-3.3.90.36.00.00.00.00-1000-outro serviços de terceiro 
pessoa fisica...................R$ 6.500,00
08-AGROPECUARIA
320-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e 
Instalação...................................................R$ 8.000,00
321-4.4.90.52.00.00.00.00-1000-Equipamento e Material 
Permanente......................R$ 15.000,00
327-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de  
Consumo.............................................R$ 3.000,00
328-3.3.90.36.00.00.00.00-1000-outro serviços de terceiro 
pessoa fisica...................R$ 5.000,00
330-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens Fixa
...............................R$ 3.569,03
331-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigação 
Patronais................................................R$ 2.650,00
332-3.3.90.14.00.00.00.00-1000-Diarias Pessoal 
Civil...............................................R$ 1.000,00
333-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de  
Consumo.............................................R$ 4.000,00
334-3.3.90.32.00.00.00.00-1000-Material bem ou serviço  
distribuição gratuita........R$ 3.000,00
335-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros 
pessoa juridica...........R$ 8.000,00
336-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de  
Consumo.............................................R$ 7.000,00
337-3.3.90.32.00.00.00.00-1000-Material bem ou serviço  
distribuição gratuita........R$ 3.720,48
09-ASSISTENCIA SOCIAL
340-3.1.90.94.00.00.00.00-1000-Indenização e Restituição 
trabalhista......................R$ 5.000,00
341-3.3.90.14.00.00.00.00-1000-Diarias Pessoal 
Civil...............................................R$ 3.000,00
342-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de  
Consumo.............................................R$ 8.000,00
343-3.3.90.36.00.00.00.00-1000-outro serviços de terceiro 
pessoa fisica...................R$ 1.000,00
348-3.3.90.14.00.00.00.00-1000-Diarias Pessoal 
Civil...............................................R$ 3.000,00
349-3.3.90.33.00.00.00.00-1000-Passagens e Despesas com 
Locomoção..................R$ 1.000,00
352-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros 
pessoa juridica...........R$ 4.000,00
353-4.4.90.52.00.00.00.00-1000-Equipamento e Material 
Permanente......................R$ 6.490,10
357-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigação 
Patronais................................................R$ 10.000,00
358-3.1.90.94.00.00.00.00-1000-Indenização e Restituição 
trabalhista......................R$ 4.000,00
359-3.3.90.14.00.00.00.00-1000-Diarias Pessoal 
Civil...............................................R$ 4.721,45
360-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de  
Consumo.............................................R$ 7.000,00
364-3.3.90.33.00.00.00.00-1000-Passagens e Despesas com 
Locomoção..................R$ 1.000,00
372-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens Fixa
...............................R$ 10.000,00
373-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigação 
Patronais................................................R$ 9.000,00
377-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros 
pessoa juridica...........R$ 7.000,00
380-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de  
Consumo.............................................R$ 1.000,00
382-4.4.90.61.00.00.00.00-1000-Aquisição de  
imoveis.............................................R$ 10.000,00
384-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de  
Consumo.............................................R$ 1.000,00
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385-3.3.90.36.00.00.00.00-1000-outro serviços de terceiro 
pessoa fisica...................R$ 1.000,00
386-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros 
pessoa juridica...........R$ 1.000,00
391-3.3.90.36.00.00.00.00-1000-outro serviços de terceiro 
pessoa fisica...................R$ 5.000,00
392-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros 
pessoa juridica...........R$ 4.910,00
10-PESCA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
394-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens Fixa
...............................R$ 1.840,14
395-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigação 
Patronais................................................R$ 2.000,00
396-3.3.90.14.00.00.00.00-1000-Diarias Pessoal 
Civil...............................................R$ 950,00
397-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de  
Consumo.............................................R$ 3.800,02
398-3.3.90.32.00.00.00.00-1000-Material bem ou serviço  
distribuição gratuita........R$ 1.000,00
399-3.3.90.36.00.00.00.00-1000-outro serviços de terceiro 
pessoa fisica...................R$ 1.000,00
400-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros 
pessoa juridica...........R$ 2.400,00
405-3.3.50.43.00.00.00.00-1000-Subvenção 
Sociais...................................................R$ 5.000,00
406-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros 
pessoa juridica...........R$ 5.000,00
11-TURISMO E MEIO AMBIENTE
408-4.4.90.61.00.00.00.00-1000-Aquisição de 
Imoveis..............................................R$ 1.000,00
409-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de  
Consumo.............................................R$ 8.000,00
410-3.3.90.36.00.00.00.00-1000-outro serviços de terceiro 
pessoa fisica...................R$ 2.000,00
413-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros 
pessoa juridica...........R$ 9.422,62
414-4.4.90.52.00.00.00.00-1000-Equipamento e Material 
Permanente......................R$ 2.690,00
417-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vantagens Fixa
...............................R$ 5.000,00
418-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigação 
Patronais................................................R$ 7.000,00
419-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de  
Consumo.............................................R$ 5.000,00
421-3.1.90.91.00.00.00.00-1000-Sentença 
Judiciais...................................................R$ 7.814,75
422-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros 
pessoa juridica...........R$ 2.000,00
424-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigação 
Patronais................................................R$ 10.000,00
425-3.3.90.14.00.00.00.00-1000-Diarias Pessoal 
Civil...............................................R$ 5.500,00
426-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de  
Consumo.............................................R$ 1.470,00
428-3.3.90.33.00.00.00.00-1000-Passagens e Despesas com 
Locomoção..................R$ 1.000,00
429-3.3.90.36.00.00.00.00-1000-outro serviços de terceiro 
pessoa fisica...................R$ 2.500,00
430-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serviços de terceiros 
pessoa juridica...........R$ 6.000,00
TOTAL..........R$ 562.976,44

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as 
disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 18 de Novembro de 2021.

DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR-Prefeito Municipal

LEI 2137/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do exercício 
de 2021, e dá outras providencias.
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná aprovou, e, Eu, Dionísio 
Arrais de Alencar, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito 
Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, 
no valor de R$ 30.192,80 (Trinta Mil Cento e Noventa e Dois Reais e Oitenta 
Centavos ), conforme segue:
05-EDUCAÇÃO 
03-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
153-3.1.90.11.00.00.00.00-1103-Vencimentos e Vantagens 
Fixa............................R$ 5.000,00
175-3.1.90.11.00.00.00.00-1103-Vencimentos e Vantagens 
Fixa............................R$ 20.192,80
185-3.1.90.11.00.00.00.00-1103-Vencimentos e Vantagens 
Fixa............................R$ 5.000,00
TOTAL..........R$ 30.192,80

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados 
recursos provenientes da anulação/redução de dotações da fonte 1103 como 
segue
        Anulação/redução
05-EDUCAÇÃO 
03-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
110-3.3.90.32.00.00.00.00-1103-material bem ou serviço 
distribuição gratuita.........R$ 78,70
129-3.1.90.11.00.00.00.00-1103-Vencimentos e Vantagens Fixa...
............................R$ 4.449,94
139-3.3.90.30.00.00.00.00-1103-Material de 
Consumo..............................................R$ 667,25
156-3.1.90.13.00.00.00.00-1103-Obrigaçoes Patronais .................
.............................R$ 11.000,00
159-3.3.90.14.00.00.00.00-1103-Diarias Pessoal 
Civil...............................................R$ 3.901,79
163-3.3.90.30.00.00.00.00-1103-Material de 
Consumo..............................................R$ 25,12
167-3.3.90.36.00.00.00.00-1103-outros serviços de terceiros 
pessoa fisica................R$ 500,00
170-3.3.90.39.00.00.00.00-1103-outros serviços de terceiros 
pessoa juridica............R$ 570,00
182-3.3.90.14.00.00.00.00-1103-Diarias Pessoal 
Civil...............................................R$ 1.000,00
188-3.1.90.13.00.00.00.00-1103-Obrigaçoes Patronais .................
.............................R$ 8.000,00
TOTAL..........R$ 30.192,80

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as dis-
posições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 18 de Novembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR-Prefeito Municipal

LEI 2138/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do exercício de 
2021, e dá outras providencias.
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná aprovou, e, Eu, Dionísio Arrais 
de Alencar, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adi-
cional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, no 
valor de R$ 42.000,00 (Quarenta e Dois Mil Reais ), conforme segue:
03-ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
01-ASSESSORAMENTO SUPERIOR
04.123.0006.2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Administração e Finanças.
40-3.3.90.40.00.00.00.00-1000-Serviços de Tecnologia da 
Informação..........R$ 42.000,00

TOTAL..........R$ 42.000,00
Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados 
recursos provenientes da anulação/redução de dotações da fonte 1000 como 
segue
        Anulação/redução
03-ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
01-ASSESSORAMENTO SUPERIOR
04.123.0006.2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Administração e Finanças.
26-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimento e Vantagens Fixa..........R$ 42.000,00
TOTAL..........R$ 42.000,00

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as dis-
posições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 18 de Novembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR-Prefeito Municipal

LEI 2139/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do exercício de 
2021, e dá outras providencias.
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná aprovou, e, Eu, Dionísio Arrais 
de Alencar, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adi-
cional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, no 
valor de R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais ), conforme segue:
04-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
01-VIAÇÃO URBANA 
57-3.3.90.30.00.00.00.00-1511-Material de Consumo..........R$ 50.000,00
61-3.3.90.39.00.00.00.00-1511-outros serviços de terceiros 
pessoa juridica...........R$ 10.000,00
TOTAL..........R$ 60.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados 
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LEI 2140/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do exercício 
de 2021, e dá outras providencias.
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná aprovou, e, Eu, Dionísio 
Arrais de Alencar, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito 
Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, 
no valor de R$ 20.000,00 ( Vinte Mil Reais ), conforme segue:
10-PESCA, INDUSTRIA E COMERCIO 
02-INDUSTRIA 
23.662.0007.2.044 Manutenção do Incentivo a Industria
404-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-outro serviço de terceiro pessoa 
Juridica..............R$ 20.000,00

TOTAL..........R$ 20.000,00
Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados 
recursos provenientes da anulação/redução de dotações da fonte 1000 como 
segue
        Anulação/redução
11- TURISMO E MEIO AMBIENTE 
02- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
18.542.0004.2.042 Manutenção do Consorcio Civarc

recursos provenientes da anulação/redução de dotações da fonte 1511 como segue
        Anulação/redução
07-SAUDE 
02-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
305-3.3.90.39.00.00.00.00-1511-outros serviços de terceiros pessoa 
juridica...........R$ 10.000,00
306-3.3.90.40.00.00.00.00-1511-Serviço da tecnologia da 
informação.....................R$ 50.000,00

TOTAL..........R$ 60.000,00
Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as 
disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 18 de Novembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR-Prefeito Municipal

LEI 2141/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento geral do exercício de 2021, 
e dá outras providencias.
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná aprovou, e, Eu, Dionísio Arrais 
de Alencar, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adi-
cional Especial, no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, no valor 
de R$ 38.000,00 ( Trinta e Oito Mil Reais ), conforme segue:
07-SAUDE 
02- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10.302.0010.2.032 Manutenção das unidades Basicas de Saude 
523-4.4.90.52.00.00.00.00-1494-Equipamentos e Material 
Permanente..................R$ 38.000,00

TOTAL..........R$ 38.000,00
Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados 
recursos provenientes da anulação/redução de dotações da fonte 1494 como 
segue
        Anulação/redução
07-SAUDE 
02- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10.302.0010.2.069 INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO 
PAB
309-3.3.90.39.00.00.00.00-1494-outros serviços de terceiro pessoa 
juridica..............R$ 38.000,00

TOTAL..........R$ 38.000,00
Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as dis-
posições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 18 de Novembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR- Prefeito Municipal

415-3.3.71.70.39.04.00.00-1000-Civarc consorcio 
intermunicipal..........R$ 20.000,00

TOTAL..........R$ 20.000,00
Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as dis-
posições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 18 de Novembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR-Prefeito Municipal

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 51/2021.
Do Objeto: AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO 
PARA O SHOW DE REVEILLON.
Do(s) Contratado(s): JAIR PEREIRA DA SILVA 
AVARE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídica sob o n° 57.420.028/0002-86;
Do Valor: A presente contratação importa o valor 
total de R$8.000,00 (oito mil reais). 
Da Dotação Orçamentária: A despesa decorrente 
desta contratação correrá sob a seguinte dotação 
orçamentária: 02.02.04.122.0002.2.002 - Manuten-
ção da Administração Municipal.
Da Justificativa: Trata-se de contratação que não 
ultrapassa o valor estipulado legalmente.
Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações pos-
teriores.

Salto do Itararé/PR, 18 de novembro de 2021.
FERNANDO ALVES CARDOSO
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
RATIFICAÇÃO
Em vista das justificativas e fundamentações retro 
relatadas, aprovo a realização da despesa, inde-
pendente de licitação.

Salto do Itararé/PR, 18 de novembro de 2021.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SALTO DO ITARARÉ SANTANA DO ITARARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITA-
RARÉ - PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 002/2021

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Santana 
do Itararé, Estado do Paraná, a TOMADA DE PREÇO 
002/2021, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, que trata 
da contratação de empresa para PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS 
IRREGULARES, (materiais e mão de obra), referente 
ao Conveio nº. 289/2021 – Protocolo nº. 17.985.724-3 
/ Secretaria de Estado da Agricultura e do Abasteci-
mento – SEAB. A abertura dos envelopes Dar-se-á no 
dia 07 de dezembro de 2021, às 09:30 horas. O edital 
em inteiro teor estará a disposição dos interessados, 
de segunda à sexta-feira das 08:00 horas às 11:00 
horas e das 13:00 horas às 17:00 horas, na Praça Frei 
Mathias de Gênova, 184, Centro, CEP 84970-000, 
Município de Santana do Itararé Telefone (43) 3526 
1458 / 3526 1459, ramal 202. O edital e 01 (um) CD 
contendo: orçamento quantitativo, cronograma físico 
financeiro, memorial descritivo e projeto arquitetônico 
serão fornecidos a partir do dia 22 de novembro de 
2021 no setor de licitações na Prefeitura Municipal.

JOSÉ DE JESUZ IZAC
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - ESTADO 
DO PARANÁ - HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 
que a primeira colocada O Garcia solicitou a des-
classificação nos lotes por ela vencido, tendo sido 
realizado os trâmites necessários de convocação da 
próxima colocada em que a empresa EDC Comercio 
de peças e Acessórios LTDA demonstrou interesse 
em assumir o objeto do certame: 
1) EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSO-
RIOS LTDA, CNPJ N° 07.530.236/0001-89, pelo des-
conto nas tabelas das montadoras de 69% (sessenta 
e nove por cento) no lote 4, 65% (setenta e cinco por 
cento) no lote 5, totalizando um valor de R$ 20.000,00 
(Vinte mil reais).
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão. Em 18 
de novembro de 2021. DIONISIO ARRAIS DE ALEN-
CAR - Prefeito Municipal.
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[INFRAESTRUTURA]

O Departamento de 
Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER/PR) publicou 
nesta quinta-feira (18) o 
resultado final da licita-
ção da conservação das 
rodovias estaduais após 
o término dos pedágios 
do Anel de Integração. O 
aviso, disponível em Diário 
Oficial e no portal Compras 
Paraná, dá início a prazo de 
cinco dias úteis para recur-
sos e outros cinco dias para 
contrarrazões, casa haja 
algum recurso interposto.

O Consórcio Conserva 
Paraná, composto pelas 
empresas Gaissler Moreira 
Engenharia Civil Eireli 
e Compasa do Brasil Dis-
tribuidora de Derivados 
de Petróleo Ltda, foi o 
vencedor dos lotes 1, 2 e 
5, enquanto a empresa 
Asphalt Pavimentação 
Asfáltica Eireli venceu os 
lotes 3 e 4.
Ambos apresentaram a 
proposta de preço mais 
vantajosa para a adminis-
tração pública, nos respec-

tivos lotes, e tiveram sua 
documentação de habilita-
ção aprovada pela comissão 
de julgamento. Concluído 
o período de recursos, e 
caso não haja alterações 
nos resultados, terá início 
o trâmite interno para a 
assinatura dos contratos.
O valor total dos cinco 
l o t e s  f i c o u  e m  R $ 
93.491.447,26  para execu-
ção de serviços ao longo de 
730 dias (dois anos). Como 
há perspectiva de lança-
mento do novo programa 

de concessões rodoviárias 
do governo federal no ano 
que vem, o valor executado 
pode ficar abaixo do total, 
devido à supressão dos ser-
viços. Para estes casos, está 
prevista a possibilidade de 
rescisão contratual, sem 
penalidades para as partes 
envolvidas.
Os serviços rotineiros 
de conservação do pavi-
mento incluem remendos 
superficiais e profundos, 
reperfilagem e microrre-
vestimento. Já nos serviços 

de conservação da faixa 
de domínio, será realizado 
o controle da vegetação 
próxima ao pavimento, 
limpeza e recomposição de 
elementos de drenagem, e 
limpeza e recomposição da 
sinalização e dispositivos 
de segurança viária.
Serão atendidas as rodo-
vias principais e de acesso 
que competem à adminis-
tração pública estadual.

Empresas vencedoras irão realizar a manutenção das rodovias até que 
seja realizado o leilão e as novas concessionárias assumam os trechos

DER divulga resultado final da licitação de 
conservação das rodovias do Anel de Integração

AEN


