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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

TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 01

Edital de Pregão Eletrônico nº 75/2021
Processo nº 167/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI, através do Pre-
goeiro, abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais, 
atendendo aos princípios que norteiam a Gestão Pública e na 
forma do § 4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93, COMUNICA 
aos interessados que o edital em referência foi retificado nos 
seguintes termos (alterando/acrescentando):
ONDE SE LÊ:
26.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
26.4.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens 
em características, quantidades e prazos compatíveis com o 
objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas 
de direito público ou privado.
DEVE-SE LER:
26.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
26.4.1. Registro ou inscrição da empresa licitante, que indique 
estar habilitada a exercer as suas atividades, expedida pelo 
CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia), ou órgão competente, em plena validade.
26.4.1.1. Na hipótese da licitante ser declarada vencedora e 
não possuir registro ou visto no CREA/PR (Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) do Paraná, deverá 
providenciá-lo antes da assinatura do contrato, sob a pena de 
serem aplicadas as sanções para inadimplência total.
26.4.2. Registro ou inscrição do responsável técnico, que in-
dique estar habilitada a exercer as suas atividades, expedida 
pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia), ou órgão competente, em plena validade.
26.4.2.1. Na hipótese da licitante ser declarada vencedora e 
o responsável técnico não possuir registro ou visto no CREA/
PR (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia) do Paraná, deverá providenciá-lo antes da assinatura 
do contrato, sob a pena de serem aplicadas as sanções para 
inadimplência total.
26.4.3. Comprovação da Capacitação Técnico-Operacional: 
mediante apresentação de um ou mais atestados de capaci-
dade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, devidamente, identificada, em nome do licitante, 
relativo à execução do objeto do edital, compatível em ca-
racterísticas, qualidades e prazos com o objeto da presente 
licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação;
26.4.4. Comprovação da Capacitação Técnico-Profissional: 
mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, 
expedida pelo CREA, nos termos da legislação aplicável, em 
nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe 
técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação 
de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Respon-
sabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços 
que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor 
significativo da contratação;
26.4.5. Indicação do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou mem-
bro(s) da equipe técnica para o acompanhamento dos serviços, 
objeto da presente licitação, conforme modelo do Anexo 01, 
deste Termo de Retificação, que seja(m) profissional(is) de 
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
competente e que tenha especialidade ou titulação compatível 
com o objeto da licitação.
26.4.5.1. O(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membro(s) da 
equipe técnica acima elencado(s) deverá(ao) pertencer(em) 
ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista 
para entrega da proposta, deverá(ao) ser(em) apresentado(s) 

ARAPOTI

um dos seguintes documentos:
a) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS 
(das seguintes anotações: identificação do seu portador, da 
página relativa ao contrato de trabalho) e cópia da ficha ou 
livro de registro de empregado; ou
b) Cópia do Contrato Social/Estatuto Social, em sendo o pro-
fissional integrante do quadro societário do licitante; o sócio 
que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/
estatuto social; ou
c) Cópia da ata de eleição da diretoria com a prova da publica-
ção, se for diretor, ou cópia do ato de eleição ou nomeação de 
administrador, em sendo administrador não sócio; ou
d) Cópia de Contrato de Prestação de Serviço regido pela 
legislação civil, celebrado entre o profissional e o licitante; ou
e) Declaração de compromisso de vinculação contratual futura, 
caso o licitante se sagre vencedor do certame.
A partir da presente data, ficam RATIFICADOS todos os itens 
e anexos constantes do Edital de Licitação do PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 75/2021, PROCESSO Nº 167/2021, que não 
foram alterados pelo presente TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 
001/2021, surtindo todos os efeitos administrativos e jurídicos 
legais. Como a modificação no edital afetou a formulação das 
propostas, fica alterando-se a data de recebimento dos enve-
lopes e início da sessão pública, a saber;
- RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO: Das 08h00min do dia 24/11/2021, até às 
17h30mim do dia 08/12/2021;
- ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 
18h00min do dia 08/12/2021, até às 08h30mim do dia 
09/12/2021;
- INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: Às 09h00min do dia 
09/12/2021.
Arapoti, em 24 de novembro de 2021.
Idineu Antonio da Silva - Pregoeiro

SÚMULA DE  CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA
O MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL, torna públi-
co que recebeu do Instituto Água e Terra – IAT, 
Regional de Jacarezinho – PR, a Licença Prévia,  
sob nº. 259096, com validade até 24/11/2026 para 
Implantação de Conjunto Habitacional  de Interesse 
Social “Morar Bem Jundiaí”, nos lotes localizados 
no prolongamento da Rua Frei Henrique, centro, em 
Jundiaí do Sul-PR.
Jundiaí do Sul, 24 de novembro de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal 

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE INSTA-
LAÇÃO
O MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL, inscrito no 
CNPJ nº. 76.408.061/0001-54, torna público que 
está requerendo junto ao Instituto Água e Terra – IAT, 
Regional de Jacarezinho – PR, a Licença de Insta-
lação, para Implantação de Conjunto Habitacional 
de Interesse Social “Morar Bem Jundiaí”, nos lotes 
localizados no prolongamento da Rua Frei Henrique, 
centro, em Jundiaí do Sul – PR.
Jundiaí do Sul/24 de novembro de 2021
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

JUNDIAÍ DO SUL

ONDE SE LEU “TERMO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº 51/2021”, LEIA-SE TERMO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 53/2021.
Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO 
DE GUARDA CORPO; EXECUÇÃO DE PASSEIO 
(CALÇADA); E, INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO 
EM PISO.
Do(s) Contratado(s): MARCIO APARECIDO 
DIAS30152936807, inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídica sob o n° 31.608.018/0001-49;
Do Valor: A presente contratação importa o valor total 
de R$4.850,00 (quatro mil e oitocentos e cinquenta 
reais). 
Da Dotação Orçamentária: A despesa decorrente 
desta contratação correrá sob a seguinte dotação 
orçamentária: 02.02.04.122.0002.2.002 - Manutenção 
da Administração Municipal.
Da Justificativa: Trata-se de contratação que não 
ultrapassa o valor estipulado legalmente.
Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Salto do Itararé/PR, 22 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, indepen-
dente de licitação.

Salto do Itararé/PR, 22 de novembro de 2021.

PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e atos preceden-
tes, face aos autos do presente Processo Licitatório, 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 51/2021, 
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA DIVERSOS SETORES 
DA MUNICIPALIDADE, HOMOLOGO o procedimento 
licitatório, com fundamento no Inciso VI, do art. 43, 
da Lei nº 8.666/93. 
Salto do Itararé/PR, de 24 de novembro de 2021.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SALTO DO ITARARÉ
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Política e

[OBRAS]

[NOVO DEBATE]

Romanelli defende 
novas audiências 

públicas nas cidades 
que serão cortadas 

pelo pedágio

O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) alertou nesta 
terça-feira (23) sobre a necessidade 
de audiências públicas nas cida-
des que terão suas áreas urbanas 
cortadas pelas rodovias que serão 
pedagiadas conforme proposto 
pelo governo federal. “Já identi-
ficamos que um dos problemas, 
objetivamente, é a ausência de 
audiência pública pela ANTT e 
pela EPL”, disse Romanelli.
“Os municípios paranaenses que 
serão cortados nas suas áreas 
urbanas pelas rodovias federais 
e estaduais que integrarão esse 

programa de concessão, não foram 
ouvidos nas suas áreas técnicas, 
não houve uma interface para dis-
cutir quais são as obras que serão 
realizadas”, completou o deputado.
A falta das consultas, entende 
Romanelli, pode gerar no futuro 
um problema grave. “Temos que 
propor no âmbito do TCU (Tribu-
nal de Contas da União) a realiza-
ção de audiências públicas regio-
nais para poder debater as obras 
de cada um dos municípios que 
têm parques industriais e áreas 
habitacionais. Eles não podem 
ficar seccionados”, disse.

Assessoria

O parlamentar destacou 
algumas obras que são importan-
tes para os municípios. “Temos 
muitas vias marginais que têm 
que ser construídas, trincheiras, 
passarelas. Esse é um tema que 
tem que ser discutido com os ges-
tores municipais. Esse é um ponto 
fundamental neste momento 
depois do fim do contrato”, aponta 
Romanelli. Romanelli apontou os 
erros, equívocos e as “malandra-
gens” que foram cometidas ao 
longo de 24 anos. “Foi um rastro de 
exclusão de obras tão importantes 
para o Paraná, duplicações, trevos, 
vias marginais, intersecções, 

enfim, tantas obras importantes 
que não foram realizadas”.
“Temos que construir soluções 
consensuadas para que todos os 
paranaenses possam de fato ter 
um modelo que tenha uma tarifa 
de pedágio justa e a garantia da 
realização da obra.  O passado está 
aí, nós vamos demonstrar, que 
não podemos deixar que isso seja 
repetido no futuro”, completou.
O deputado também disse que é 
preciso excluir do novo pedágio 
as obras que já foram pagas. “Não 
é justo ao usuário que já pagou 
por uma duplicação, pagar nova-
mente”, destaca Romanelli.

Para o Parlamentar, é importante que os 
municípios sejam ouvidos para que as 

demandas não fiquem de fora dos novos 
contratos com as concessionárias
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[PARTICIPAR É FÁCIL]

Campanha do Sicredi premia associada 
com meio milhão de reais

Sorteio especial da “Poupança Premiada” celebrou o mês da modalidade de investimento mais 
tradicional dos brasileiros. Até agora, mais de 180 associados já foram sorteados na campanha

A  m o r a d o r a  d o 
município paranaense de 
Figueira e associada da 
Sicredi Norte Sul PR/SP, 
Evanildes Granemann, 
foi a grande ganhadora 
do prêmio de R$ 500 mil 
da campanha “Poupança 
Premiada”, realizada pelo 
Sicredi nos estados do 
Paraná, São Paulo e Rio 
de Janeiro com objetivo de 
incentivar nos associados o 
hábito de poupar. O sorteio 
especial foi realizado no dia 
31 de outubro e celebrou o 
Dia Mundial da Poupança. 
O nome da vencedora foi 

divulgado após liberação 
por parte da auditoria 
externa que acompanha 
todas as apurações. 
A associada recebeu o 
cheque simbólico com o 
prêmio especial na agência 
de Figueira e celebrou a 
conquista. “Acredito que 
para cuidar do dinheiro 
temos que escolher um 
lugar em que a gente confia. 
Onde as pessoas orientam 
você, explicam tudo que a 
gente precisa saber. Por 
isso, escolhi o Sicredi. É 
muito importante que a 
gente guarde pelo menos 

um pouquinho de dinheiro 
todo mês, assim, se um dia 
precisar, terá esse amparo. 
Jamais imaginava ganhar 
esse prêmio, entre tantas 
pessoas que estavam con-
correndo, mas era para 
ser meu e agora estou aqui 
vivendo essa surpresa 
maravilhosa”, comenta.
O presidente da Sicredi 
Norte Sul PR/SP,  Paulo 
José Buso Júnior, des-
taca que a conquista da 
associada e o incentivo 
ao hábito de poupar estão 
entre os propósitos da 
instituição financeira coo-

perativa. “Nós estamos 
aqui para, de fato, fazer 
a diferença nas comuni-
dades onde atuamos. Nos 
preocupamos em levar aos 
nossos associados produtos 
e serviços que atendam 
suas necessidades. Temos 
grande comprometimento 
com cada associado que 
nos escolhe. E esse prêmio 
é uma maneira de retribuir 
a confiança que cada um 
tem em nossa instituição. 
Que a atitude de poupar 
da nossa associada, possa 
inspirar outras pessoas a 
fazer o mesmo. E o mais 

importante, acreditar, pois 
a sorte pode chegar a qual-
quer momento”, afirma. 
Ao todo, a campanha do 
Sicredi distribuirá R$ 2,5 
milhões em prêmios, em 
sorteios semanais de R$ 5 
mil, além do grande sorteio 
de R$ 1 milhão no fim da 
ação, em dezembro. Até 
agora, mais de 115 milhões 
de números da sorte já 
foram gerados e mais de 
180 associados já foram 
sorteados na promoção.

[SORTE GRANDE]

Assessoria

A cada R$ 100 aplicados na poupança do 
Sicredi, é gerado um número da sorte para 
concorrer aos sorteios realizados pela Loteria 
Federal. Se as aplicações forem na modalidade 
programada, quando o poupador autoriza o 

débito mensal da conta, as chances de ganhar 
são em dobro. A participação é automática nas 
duas modalidades, ou seja, o associado não pre-
cisa se cadastrar ou preencher cupons. No site 
da campanha é possível visualizar os números 

da sorte e conferir conteúdos específicos sobre 
finanças e dicas financeiras, além de conhecer 
o regulamento, os vencedores dos sorteios e 
outras informações sobre o Sicredi.

Especial e
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Da Redação

Da Redação

Da Redação

Criança vai parar no hospital 
após ser atacada por Pitbull 

Segundo relatos da mãe para polícia, proprietário do animal debochou 
da situação e disse que a menina teve sorte de não ter morrido

[CORNÉLIO PROCÓPIO]

Uma criança ficou 
ferida após ser atacada 
por um cachorro da raça 
Pitbull na tarde desta ter-
ça-feira (23) em Cornélio 
Procópio. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, a 
equipe foi acionada para 
prestar atendimento a 
uma ocorrência registrada 
em uma residência situada 
a Avenida XV de Novem-
bro onde uma mulher 
informava que sua filha 

havia sido atacada por um 
cachorro. Diante do cha-
mado, os policiais foram 
até o endereço informado 
para averiguar a situação. 
No local, os policiais se 
depararam com uma 
criança chorando e que 
apresentava um ferimento 
causado pela mordida de 
cachorro em suas costas. 
A mãe da menina relatou 
aos policiais que a menor 
foi atacada por um cão da 
raça PitBull e, ao perce-

ber a situação, o tutor do 
animal teria debochado 
dizendo “teve sorte de 
não morrer”. A menor foi 
socorrida pela equipe do 
SAMU (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência) 
e encaminhada ao Pronto 
Socorro para receber aten-
dimento médico. 
Os policiais realizaram 
diligência em busca do 
responsável pelo animal, 
mas o indivíduo não foi 
localizado. 

[JAGUARIAÍVA]
Adolescente é agredido 

pela população após 
tentativa de assalto 

com arma de brinquedo
Menor foi apreendido e encaminhado 
ao hospital para receber atendimento 

médico e, em seguida, levado a 
delegacia da Polícia Civil

Um adolescente foi 
apreendido nesta terça-
-feira (23) após realizar 
um assalto que acabou 
de maneira frustrada. A 
ocorrência foi registrada 
em Jaguariaíva. 
De acordo com informações 
da Polícia Militar, os poli-
ciais foram acionados para 
prestar atendimento a uma 
ocorrência onde um adoles-
cente estava sendo contido 
por populares após praticar 
um assalto. Diante do cha-
mado, os policiais foram até 
o endereço informado para 
averiguar a situação. 
No local, foi constatado 
a presença de um adoles-
cente de 15 anos o qual 
estava sendo contido por 
um homem. Indagado 
sobre a situação, o indiví-
duo contou aos policiais 
que ouviu sua mãe gritando 
por socorro e, em seguida, 
percebeu o menor correndo 

pela Rua. Na sequência, 
o menor acabou sendo 
contido por populares, 
momento em que sacou 
uma arma para ameaçar 
as pessoas, mas acabou 
se dando mal assim que a 
população percebeu que 
se tratava de uma arma de 
brinquedo. Com isso, ele 
acabou levando uma surra. 
Frente aos fatos, o menor 
foi apreendido e encami-
nhado ao Pronto Socorro 
para receber atendimento 
médico e, em seguida, 
levado a delegacia da Polí-
cia Civil para que fossem 
tomadas as providências 
cabíveis ao caso. Não foi 
possível identificar os 
autores das agressões, já 
que havia muitas pessoas 
no local. Os objetos da 
vítima foram recuperados 
ao serem deixados no meio 
da rua enquanto o adoles-
cente fugia. 

A advogada responsável 
pela defesa de Silvio José 
Barbosa, condenado a 12 
anos de prisão pelo assas-
sinato de Lucas Gonçalves 
de Lima ocorrido em 2013 
no município de Arau-
cária, procurou a repor-
tagem da Folha Extra 
para esclarecer algumas 
informações referentes à 
prisão de Silvio registrada 
na tarde da segunda-feira 
(22) em Wenceslau Braz. 
Pamela Camargo contou 
a reportagem que, na ver-
dade, Silvio não foi preso e 
sim conduzido a delegacia 
para cumprir sua pena em 

regime fechado. Segundo 
ela, após condenado Silvio 
teve o direito de responder 
em liberdade até que o caso 
tivesse todos os recursos 
esgotados. Com isso, foi 
estipulado no fim de 2020 
que Silvio começasse a 
cumprir sua pena de 12 
anos de prisão, porém, 
como ele apresenta pro-
blemas de Saúde e devido 
à pandemia da Covid-19, 
a defesa conseguiu que 
ele cumprisse a prisão em 
regime domiciliar a qual 
vinha sendo realizada em 
sua residência no municí-
pio brazense. 

A defensora ainda esclare-
ceu que Silvio não estava 
foragido e sim cumprindo 
sua pena em sua residên-
cia sendo monitorado por 
tornozeleira eletrônica. A 
advogada também infor-
mou que assim que sen-
tença para condução de 
Silvio da prisão domiciliar 
para o regime fechado foi 
dada, o homem colaborou 
com a Justiça e a Polícia 
sendo conduzido a carce-
ragem do Depen anexa a 
delegacia da Polícia Civil 
de Wenceslau Braz. 

Defesa se manifesta sobre prisão de 
homem condenado por matar adolescente
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Cidades e
UENP auxilia micro e pequenas empresas do 
Norte Pioneiro a se consolidar no mercado

Programa Apoio Jurídico e Desenvolvimento Empresarial, atende a micro e pequenas empresas e 
trabalhadores informais que almejam empreender, mas possuem dificuldades na gestão empresarial

Com o objetivo 
de auxiliar empreen-
dedores da região 
de Cornélio Procó-
pio, no Norte, o Pro-
grama Apoio Jurídico 
e Desenvolvimento 
Empresarial (Ajude) 
d a  U n ive r s i d a d e 
Estadual do Norte 
do Paraná (UENP), 
atende a micro e 
pequenas empresas e 
trabalhadores infor-
mais que almejam 
empreender, mas pos-
suem dificuldades na 
gestão empresarial.
Criado em 2016 por 
professores dos cursos 
de Economia, Ciên-
cias Contábeis e Admi-
nistração, o projeto de 
extensão assessora e 
presta consultoria em 

análises financeiras, 
balanço econômico, 
projetos, planeja-
mento e monitora-
mento de empresas, 
volume de investi-
mentos e estudos de 
retorno de capital, 
além de estudos de via-
bilidade econômica, 
administração e con-
trole de bens físicos e 
jurídicos.
“Por meio de mini-
cursos e de consul-
torias, as empresas 
e os microempreen-
dedores atendidos 
pelo Ajude podem ter 
um melhor resultado 
nos negócios e, com 
isso, há grande pos-
sibilidade de que eles 
prosperem. É possível 
gerar riqueza para 

a economia local”, 
diz o coordenador do 
projeto e professor 
da UENP, Fernando 
Antônio Sorgi.
Desde sua implanta-
ção, segundo o coor-
denador, o programa 
já atendeu, entre pes-
soas física e jurídica, 
cerca de 150 empreen-
dedores da região de 
Cornélio Procópio.
Os docentes minis-
tram minicursos na 
área de gestão empre-
sarial ,  economia 
doméstica e finanças 
pessoais para a comu-
nidade de Cornélio 
Procópio e dos muni-
cípios de sua abran-
gência como Santa 
Mariana, Assaí, Uraí, 

Bandeirantes e Con-
gonhinhas.
O professor afirma 
que, mesmo durante 
a pandemia, o atendi-
mento à comunidade 
continuou. “Impor-
tante ressaltar que, 
apesar das dificulda-
des relacionadas à 
crise sanitária, aten-
demos 14 empreen-
dedores na área de 
gestão, realizamos 
três minicursos e 
treinamentos para os 
estagiários do câmpus 
de Cornélio Procópio, 
sendo eles: Excelên-
cia no Atendimento, 
Finanças Pessoais e 
Empreendedorismo”, 
destaca.

O Ajude conta com a parceria do Sicredi 
(Cooperativa de Crédito do Paranapanema). 
O programa deverá atender aos clientes da 
instituição financeira. “Para o Sicredi, é muito 
gratificante poder fazer parte de um projeto 
como este, ainda mais com um parceiro de 
tanta grandiosidade como a UENP”, afirma o 
gerente da cooperativa, Nelson Luiz Mossato 
Cobianchi.
“A nossa missão como instituição financeira 
vai muito ao encontro daquilo que este projeto 
realiza, principalmente no que diz respeito à 
oferta de soluções financeiras para agregar 
renda e melhorar a qualidade de vida dos 
associados”, acrescenta Mossato.
A cooperativa de crédito fornece duas bolsas 
para alunos da UENP vinculados ao programa. 
Uma das alunas é a Larissa Christina de 
Moraes, acadêmica do curso de Administra-
ção da UENP. Ela destaca a importância do 
programa para a consolidação das empresas.
“Com o Ajude, auxiliamos empreendedores 
a se consolidarem no mercado, além dos 
pequenos produtores rurais, oferecendo con-
sultoria financeira e apoio jurídico para que 
eles possam estruturar o seu negócio”, afirma.

[PARCERIA]

Os interessados em solicitar atendimento 
do programa podem entrar em contato por 
meio do telefone (43) 3904-1922. A equipe é for-
mada pelo coordenador, Fernando Sorgi; pelos 
professores dos cursos de Administração, Lin-
coln Tutida, Denny Amari e Letícia Negreiros; 
pelo professor do curso de Ciências Contábeis, 
Mauro Norberto; pelo professor do curso de 
Letras Thiago Valente; pela professora do 
curso de Direito Ana Luiza Pulcinelli; além 
dos alunos bolsistas Giovana Calixto Liber-
man, Victor Cruz Gomes e Larissa Christina 
de Moraes.

[CONTATO]

AEN



PROPOSTA ALTERNATIVA
O senador Alvaro Dias defendeu o pagamento 

do Auxílio Brasil, porém por meio de uma proposta 
alternativa, elaborada pelo Podemos juntamente 
com economistas, que oferece fontes de recursos que 
viabilizam o benefício sem furar o teto de gastos ou 
dar calote no povo brasileiro. A proposta utiliza, por 
exemplo, recursos que eram destinados pelo governo 
para pagar “emendas de relator”, conhecidas como 
“orçamento secreto”.

PROPOSTA ALTERNATIVA II
“Alvaro Dias destacou ainda que a desarrumação 

das contas públicas “promove o aumento do endivi-
damento do país, e a dívida pública que já cresce de 
forma avassaladora será incontida, provocando alta de 
taxas de juros, inflação, recessão e mais desemprego”. 
“Somos favoráveis ao Auxílio Brasil sim, permanente. 
Mas somos contrários a furar o teto de gastos e dar 
calote nos brasileiros”, ressaltou Álvaro Dias, líder 
do Podemos.

COOP+10
O Sistema Ocepar promove, nesta quinta-feira 

(25/11), o Fórum de Educação Política, em conjunto 
com o Sistema OCB. De acordo com os organizadores, 
além de debater as perspectivas político-econômicas, 
considerando as eleições de 2022, o evento também 
marca o início das atividades do Programa de Educação 
Política parana.coop+10, iniciativa do Sistema Ocepar 
lançada em 2018, cujo objetivo é sensibilizar o público 
cooperativista para o exercício do voto consciente. O 
Fórum de Educação Política é dirigido a diretores, 
executivos e agentes das cooperativas do Paraná. A 
inscrição pode ser feita no site do Sistema Ocepar.

VICE-PRESIDÊNCIA
O deputado estadual Delegado Fernando Martins 

(PSL) foi eleito 3º vice-presidente da Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa do Paraná. O parlamentar, que 
está em seu primeiro mandato, foi eleito com 46 votos 
favoráveis. “Assumo com bastante honra e com bastante 
dedicação e espero poder contribuir bastante com os 
trabalhos da Assembleia e com o meu estado Paraná”, 
afirmou o novo 3º vice-presidente da Assembleia. A 
Mesa Diretora do atual biênio tomou posse em 1º de 
fevereiro deste ano. Devido à cassação do mandato 
do deputado estadual Fernando Francischini (PSL) 
e anulação de votos, outros três deputados estaduais 
também deixaram suas funções no Legislativo, entre 
eles Do Carmo, que ocupava a 2ª vice-presidência.

CONTAS 2020
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-

PR) marcou para o dia 1º de dezembro a sessão de jul-
gamento do Parecer Prévio sobre as contas de 2020 do 
governador Ratinho Júnior. A sessão extraordinária 
será realizada por videoconferência, terá início às 14 
horas do dia 1º, com transmissão ao vivo pelo canal 
do TCE-PR no YouTube. O relator do processo será o 
conselheiro Durval Amaral. O Parecer Prévio emitido 
pelo TCE-PR será encaminhado à Assembleia Legisla-
tiva do Paraná. A legislação determina que cabe aos 
deputados o julgamento das contas do chefe do Poder 
Executivo estadual.
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PINHALÃO

PINHALÃO

GOVERNO DO ESTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - ESTADO 
DO PARANÁ – HOMOLOGAÇÃO. O Prefeito Munici-
pal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista os Pareceres da 
Comissão de Licitação e da Consultoria Jurídica: 
RESOLVE Homologar o resultado da Licitação na mo-
dalidade de Edital de Pregão Eletrônico nº 100/2021 
de 05/11/2021 a FAVOR do Proponente: 1)LUIZ 
CARLOS MENON, CNPJ nº 11.567.863/0001-61, 
pelo valor total de R$ 13.999,99 (Treze mil novecentos 
e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão. Em 
24 de novembro de 2021.DIONISIO ARRAIS DE 
ALENCAR Prefeito Municipal

EDITAL N0 107/2021  - PREGÃO ELETRÔNICO – 
REGISTRO DE PREÇO - EXCLUSIVO PARA ME, 
EPP E MEI.
 A Comissão de Pregão, da Prefeitura Municipal de 
Pinhalão, no exercício das atribuições que lhe confere 
a Portaria nº 175/2021, de 15/07/2021, torna público, 
para conhecimento dos interessados que receberá 
até às 08:00:00 horas do dia 09/12/2021, propostas 
para: Objeto da Licitação: aquisição de materiais 
de limpeza destinados a todas as Secretarias do 
Município. 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 licitacaophl04@
gmail.com e no setor de licitações, localizado na 
Rua Geraldo Vieira, 410, Centro, Pinhalão-PR, no 
horário das 08:30 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 
horas.  Pinhalão, 24 de novembro de 2021. Mayara 
Almendanha Mota - Pregoeira

DECRETO 179/2021
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 2143/2021 de 24 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$ 619.549,51 (Seiscentos e Dezenove Mil Quinhentos 
e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavos ), conforme segue:

03-ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
01-ASSESSORAMENTO SUPERIOR
04.122.0006.2.007 Manutenção da folha de pagamento administração geral
525-3.1.90.11.00.00.00.00-3000-Vencimento e Vantagens Fixa........................R$ 149.549,51
526-3.1.90.13.00.00.00.00-3000-Obrigaçoes Patronais......................................R$ 200.000,00
04-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
03-URBANISMO
15.451.0008.1.008 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 
524-4.4.90.52.00.00.00.00-3000-Equipamentos e Material Permanente............R$ 270.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 619.549,51

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do Su-
perávit da Fonte 1000, como segue:
        Superávit Financeiro Fonte 1000............................................................................R$ 619.549,51

Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 24 de Novembro de 2021.
Dionísio Arrais de Alencar -Prefeito Municipal

DECRETO 180/2021
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 2144/2021 de 24 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$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), conforme segue:
05-EDUCAÇÃO 
03-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
12.365.0005.2.022 Manuenção das unidades escolares e ensino fundamental e infantil
527-3.3.90.30.00.00.00.00-3104-Material de Consumo......................................R$ 20.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 20.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes Da Re-
dução e Anulação da Fonte 3104
        05-EDUCAÇÃO 
03-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
12.361.0005.2.021 Manutenção do Ensino Fundamental 
460-3.1.90.11.00.00.00.00-3104-Vencimentos e Vantagens Fixa......................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 24 de Novembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR-Prefeito Municipalv

 

 

 
 

                                                                                                   
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO - 

SEJUF 
Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico nº 07/2021 – ID 909716 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, 
tratamento e destinação final dos resíduos sólidos dos serviços de 
saúde (RSS), para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do 
Paraná da SEJUF/PR. 
Valor Total Máximo: R$ 30.177.60 (trinta mil, cento e setenta e sete reais 
e sessenta centavos) 
Abertura da sessão pública: 07/12/2021 às 15:00 horas 
Edital/Anexos:www.licitacoes-e.com.br,www.justica.pr.gov.br,                                                                                                             
ou www.comprasparana.pr.gov.br – Consulta de Editais/Órgão – SEJUF  
Informações - Setor de Licitações na Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, 5º 
andar – Bloco B - Centro Cívico, telefone: (41) 3210-2473, (41) 3210-2479 e 
(41) 3210-2541 licitacao@sejuf.pr.gov.br 
           Comissão Permanente de Licitação - SEJUF 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

                                                                                                   
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO - 

SEJUF 
Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico nº 09/2021 – ID 909527 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
de dedetização, desratização e controle de pragas, das áreas internas e 
externas das Unidades Socioeducativas e Departamentos da Secretaria 
de Estado da Justiça, Família e Trabalho, conforme especificações e 
quantitativos do Termo de Referência da SEJUF/PR. 
Valor Total Máximo: R$ 403.834,29 (quatrocentos e três mil, oitocentos e 
trinta e quatro reais e vinte e nove centavos) 
Abertura da sessão pública: 07/12/2021 às 09:00 horas 
Edital/Anexos:www.licitacoes-e.com.br,www.justica.pr.gov.br,                                                                                                             
ou www.comprasparana.pr.gov.br – Consulta de Editais/Órgão – SEJUF  
Informações - Setor de Licitações na Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, 5º 
andar – Bloco B - Centro Cívico, telefone: (41) 3210-2473, (41) 3210-2479 e 
(41) 3210-2541 licitacao@sejuf.pr.gov.br 
           Comissão Permanente de Licitação - SEJUF 
 
 
 
 
 

 

DECRETO 181/2021
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 2145/2021 de 24 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$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), conforme segue:
05-EDUCAÇÃO 
03-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
12.361.0005.2.023 Manutenção do Programa Transporte Escolar
166-3.3.90.30.00.00.00.00-3152-Material de Consumo......................................R$ 20.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 20.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes Da Re-
dução e Anulação da Fonte 3152
        05-EDUCAÇÃO 
03-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
12.361.0005.2.023 Manutenção do Programa Transporte Escolar
173-3.3.90.39.00.00.00.00-3152-outros serviços de terceiros pessoa juridica....R$ 20.000,00
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ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 264/2021-Contratante: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: EDC 
COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-
-Valor: 20.000,00 (vinte mil reais)-Vigência: Início: 
23/11/2021 Término: 23/11/2022-Licitação: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº.: 91/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 
DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA MUNICIPALI-
DADE, ATRAVÉS DO MAIOR DESCONTO SOBRE 
AS TABELAS DAS MONTADORAS, PODENDO 
COMPROVAR OS PREÇOS DA TABELA DA MON-
TADORA PELOS DADOS FORNECIDOS, POR 
EXEMPLO, EM TABELAS OU SOFTWARE AUDA-
TEX, MOLICAR, CILIA, ORION OU OUTRO SIMILAR 
DE MESMA CONFIABILIDADE. (A VIGÊNCIA DO 
REGISTRO DE PREÇOS SERÁ POR 12 (DOZE) 
MESES) Pinhalão, 23 de Novembro de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato N°: 265/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada: MARCELO SIMONI-Valor: 11.179,70 (onze 
mil cento e setenta e nove reais e setenta centavos)-
-Vigência: Início: 24/11/2021 Término: 24/11/2022-Li-
citação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 101/2021-Re-
cursos: Dotação: 2.006.3.3.90.30.00.00.00.00 (49),2
.048.3.3.90.30.00.00.00.00 (360)
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 
PARA DECORAÇÃO NATALINA NO MUNICÍPIO DE 
PINHALÃO/PR. Pinhalão, 24 de Novembro de 2021

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 Pareceres 
da Comissão de Licitação e da Consultoria Jurídi-
ca: RESOLVE Homologar o resultado da Licitação 
na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico nº 
102/2021 de 08/11/2021 a FAVOR do Proponente: 
1)JULIO CESAR PINTO CORDEIRO, CNPJ nº 
20.965.430/0001-55, pelo valor total de R$ 7.530,00 
(Sete mil e quinhentos e trinta reais). Gabinete do 
Prefeito Municipal de Pinhalão. Em 24 de novembro 
de 2021.DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR Prefeito 
Municipal

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº: 01/2021 - Contrato Nº: 59/2021-Contra-
tante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS 
LORENCONE-Valor: 4.752,05 (quatro mil setecentos 
e cinquenta e dois reais e cinco centavos)-Vigência: 
Início: 24/11/2021 Término: 10/03/2022
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 10/2021-Ob-
jeto: Fica acrescentado ao contrato os itens número:
54/62/69/89/96/97/103/104/106/111/118. Diante 
do realinhamento citado acima, altera-se o valor 
contratual, acrescentado R$ 4.752,05, referente a 
diferença de valor dos referidos itens acrescentado, 
o valor total do contrato passa de R$ 70.006,55 para 
R$ 74.758,60.
Pinhalão, 24 de Novembro de 2021

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 24 de Novembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR- Prefeito Municipal

LEI 2143/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento geral do exercício de 2021, e dá outras providencias.
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná aprovou, e, Eu, Dionísio Arrais de Alencar, Prefeito Mu-
nicipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Especial, no Orçamento 
Geral do Município, no exercício de 2021, no valor de R$ 619.549,51 (Seiscentos e Dezenove Mil Quinhentos 
e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavos ), conforme segue:
03-ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
01-ASSESSORAMENTO SUPERIOR
04.122.0006.2.007 Manutenção da folha de pagamento administração geral
525-3.1.90.11.00.00.00.00-3000-Vencimento e Vantagens Fixa........................R$ 149.549,51
526-3.1.90.13.00.00.00.00-3000-Obrigaçoes Patronais......................................R$ 200.000,00
04-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
03-URBANISMO
15.451.0008.1.008 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 
524-4.4.90.52.00.00.00.00-3000-Equipamentos e Material Permanente............R$ 270.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 619.549,51

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do Su-
perávit da Fonte 1000, como segue:
        Superávit Financeiro Fonte 1000............................................................................R$ 619.549,51

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 24 de Novembro de 2021.
Dionísio Arrais de Alencar - Prefeito Municipal

LEI 2145/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento geral do exercício de 2021, e dá outras providencias.
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná aprovou, e, Eu, Dionísio Arrais de Alencar, Prefeito Mu-
nicipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Especial, no Orçamento 
Geral do Município, no exercício de 2021, no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), conforme segue:
05-EDUCAÇÃO 
03-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
12.361.0005.2.023 Manutenção do Programa Transporte Escolar
166-3.3.90.30.00.00.00.00-3152-Material de Consumo......................................R$ 20.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 20.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes Da Re-
dução e Anulação da Fonte 3152
        05-EDUCAÇÃO 
03-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
12.361.0005.2.023 Manutenção do Programa Transporte Escolar
173-3.3.90.39.00.00.00.00-3152-outros serviços de terceiros pessoa juridica....R$ 20.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 20.000,00

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 24 de Novembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR-Prefeito Municipal

LEI 2144/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento geral do exercício de 2021, e dá outras providencias.
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná aprovou, e, Eu, Dionísio Arrais de Alencar, Prefeito Mu-
nicipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Especial, no Orçamento 
Geral do Município, no exercício de 2021, no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), conforme segue:
05-EDUCAÇÃO 
03-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
12.365.0005.2.022 Manuenção das unidades escolares e ensino fundamental e infantil
527-3.3.90.30.00.00.00.00-3104-Material de Consumo......................................R$ 20.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 20.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes Da Re-
dução e Anulação da Fonte 3104
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LEI Nº. 2142/2021
Súmula: “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pinhalão, para o exercício financeiro de 2022, 
altera os anexos da lei 2058/2021-PPA 2022/2025 e da Lei 2119/2021-LDO para 2022 e dá outras providencias.
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná aprovou, e, Eu, DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR, 
Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1º. O orçamento fiscal do município de Pinhalão, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2022, 
abrangendo os órgãos de administração direta, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 23.156.250,00 
(Vinte e Três Milhões Cento e Cinquenta e Seis Mil e Duzentos e Cinquenta Reais).
TÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º. A Receita do Orçamento Fiscal decorrerá da arrecadação de tributos próprios e transferidos e demais 
Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:
1. Receitas Correntes R$ 21.801.750,00
Receita Tributária
Receita de contribuições

R$
R$

2.920.500,00
300.000,00

Receita Patrimonial R$ 40.000,00
Receita Agropecuária R$  25.000,00
Receita de Serviços R$ 12.500,00
Transferências Correntes R$ 18.433.750,00
Outras Receitas Correntes R$ 70.000,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL R$ 1.354.500,00
Alienações de bens móveis e imóveis R$ 250.000,00
Transferência de Capital R$ 1.004.500,00
Operação de crédito R$ 100.000,00
TOTAL LIQUIDO DAS RECEITAS R$ 23.156.250,00

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
DA DESPESA TOTAL
Art. 3º. A Despesa do Orçamento Fiscal será realizada segundo as discriminações previstas na legislação 
em vigor, conforme o seguinte desdobramento:
DESPESAS COM RECURSOS DO TESOURO E DE OUTRAS FONTES
I – Poder Legislativo R$ 1.127.000,00
Câmara Municipal R$ 1.127.0000,00
II – Poder Executivo R$ 22.029.250,00
02 – Executivo R$ 491.000,00
03 – Administração e Finanças R$ 4.771.000,00
04 – Viação e obras públicas R$ 1.334.000,00
05 – Educação R$ 6.777.775,00
06 – Esporte e Cultura R$ 495.000,00
07 – Saúde R$ 5.545.220,00
08 – Agropecuária R$ 1.168.555.00
09 – Assistência Social R$ 694.200,00
10 – Indústria e Comércio R$ 165.000,00
11 – Turismo e Meio Ambiente R$ 287.500,00
99 – Reserva de Contingência R$ 300.000,00
TOTAL DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL R$ 23.156.250,00

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS
ADICIONAIS SUPLEMENTARES
Art. 4º. A despesa fixada está distribuída por categorias econômicas e funções de governo de conformidade 
com os anexos integrantes desta lei.

Art. 5º. São aprovados os Planos de Aplicação dos seguintes Fundos Municipais de contabilização centra-
lizada, nos termos do parágrafo 2º do Artigo 2º da Lei Federal 4.320/64, de 17 de março de 1964, inseridos 
no orçamento geral do município:
I – do Fundo Municipal de Educação, que fixa sua despesa para o exercício de 2022 em R$ 2.828.972,50 
(Dois Milhões Oitocentos e Vinte e Oito Mil Novecentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos); 
II – do Fundo Municipal de Cultura de Pinhalão, que fixa sua despesa para o exercício de 2.022 em 14.000,00 
(Quatorze Mil Reais ).
III – do Fundo Municipal de Saúde, que fixa sua despesa para o exercício de 2022 em R$ 5.014.600,00(Cinco 
Milhões e Quatorze e Seissentos Reais);
IV – do Fundo Municipal de Assistência Social, que fixa sua despesa para o exercício de 2.022 em R$ 
330.200,00 (Trezentos e Trinta Mil e Duzentos Reais);
V – do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, que fixa sua despesa para o exercício de 2022 
em R$ 4.000,00 (Quatro mil reais);
VI – do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que fixa sua despesa para o exercício de 

        05-EDUCAÇÃO 
03-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
12.361.0005.2.021 Manutenção do Ensino Fundamental 
460-3.1.90.11.00.00.00.00-3104-Vencimentos e Vantagens Fixa......................R$ 20.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 20.000,00

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 24 de Novembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

2.022 em R$ 119.000,00 (Cento e Dezenove Mil), 
sendo que destes R$ 100.000,00 (Cem mil reais) 
são para o Consórcio Intermunicipal de Serviço 
Socioassistencial Casa Lar;
VII – do Fundo Municipal do Meio Ambiente, que 
fixa sua despesa para o exercício de 2.022 em R$ 
257.500,00 (Duzentos e Cinquenta e Sete Mil e 
Quinhentos Reais).
Art. 6º. Fica o poder executivo municipal autorizado 
a abrir créditos adicionais suplementares ao orça-
mento da administração e dos Fundos Municipais 
até o limite de 5,00% (cinco por cento) do total 
geral de cada um dos orçamentos, servindo como 
recursos para tais suplementações, quaisquer das 
formas definidas no parágrafo 1º do Artigo 43, da lei 
Federal 4.320/64, de 17 de março de 1964.
Parágrafo Único – Fica o poder legislativo municipal 
autorizado a proceder à abertura de créditos adicio-
nais suplementares através de resolução até o limite 
previsto no caput deste Artigo, servindo como recurso 
para tais suplementações somente o cancelamento 
de dotações de seu próprio orçamento.
Art. 7º. Fica o executivo autorizado a proceder por 
decreto até o limite de 5,00% (cinco por cento), das 
dotações definidas neste orçamento, a compensa-
ção, conversão ou criação de fontes de recursos 
ordinários, vinculados ou próprios dos projetos/ati-
vidades/operações especiais e das obras, sem lhes 
alterar o valor global, com a finalidade de assegurar 
a execução das programações definidas nesta lei.
Art. 8º. Fica também autorizado, não sendo com-
putado para fins do limite de que trata o artigo 6º 
desta lei:
I – entre os elementos, grupos e categorias de 
programação de despesa dentro de cada projeto 
ou atividade;
II – entre as fontes de recursos livres e/ou vincula-
dos dentro de cada projeto ou atividade para fins 
de compatibilização com a efetiva disponibilidade 
dos recursos.
III - Os Créditos Adicionais Suplementares abertos 
com recurso do excesso de arrecadação e superávit 
financeiro, na forma do Art. 43, Parágrafo Primeiro, 
Inciso I e II da Lei Federal 4.320/64;
Art. 9º. O poder executivo fica ainda autorizado 
a tomar as medidas necessárias para manter os 
dispêndios compatíveis com o comportamento da 
receita, nos termos da legislação vigente e a rea-
lizar operações de crédito até o limite fixado nos 
dispositivos legais vigentes.
Art. 10. Na abertura dos créditos adicionais autori-
zados no artigo 6º ou decorrentes de autorizações 
específicas com recursos provenientes de cancela-
mentos de dotações orçamentárias, ficam autoriza-
dos o executivo e o legislativo municipal a efetuarem 
o remanejamento, transposição ou transferências 
de dotações de uns para outros órgãos, fundos ou 
categorias de programação dentro da respectiva 
esfera de governo.
Art. 11. – O Executivo municipal, em cumprimento 
ao disposto no artigo 7º da Lei Federal nº. 4.320, de 
17 de março de 1964, fica autorizado por decreto a 
realizar manejo orçamentário, na forma de créditos 
adicionais suplementares, no orçamento da admi-
nistração direta, fundacional, autárquico e de fundos 
especiais, independentemente, até o limite de Cinco 
por cento do valor total atualizado do orçamento. 
§ 1º � O manejo orçamentário constitui-se na repro-
gramação ou reavaliação das prioridades das ações 
mediante a realocação de recursos de uma categoria 
de programação para outra, de um órgão para outro 
e de uma unidade orçamentária para outra, alterando 
e atualizando os Anexos de Metas e Prioridades do 
PPA e LDO.
§ 2º � A reprogramação referida no parágrafo anterior 
será realizada na forma de transferência, transposição 
e remanejamento dos recursos. 
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ERRATA
HOMOLOGAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura 
Municipal de Pinhalão, comunica que na homologa-
ção da Dispensa de Licitação n° 27/2021 de 22 de 
novembro de 2021, houve um erro na digitação do 
número do CNPJ da empresa vencedora do certame. 
Portanto, segue: 
Onde se lê: FOGACA TUR – EIRELI – ME, inscrita 
no CNPJ sob n° 36.050.165/0001-16, da cidade de 
SALTO DO ITARARE/PR (...).
Leia-se: FOGACA TUR – EIRELI – ME, inscrita no 
CNPJ sob n° 36.050.165/0001-15, da cidade de 
SALTO DO ITARARE/PR (...). 
                    Pinhalão, 24 de novembro de 
2021.
   DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR  
 
   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 os 
Pareceres da Comissão de Licitação e da Consultoria 
Jurídica: R E S O L V E Homologar o resultado da Li-
citação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico 
nº 99/2021 de 03/11/2021 a FAVOR do Proponente: 
1) AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 
LTDA, CNPJ Nº 01.318.721/0001-07, pelo valor total 
de R$ 3.302,00 (Três mil e trezentos e dois reais). 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão. Em 
24 de novembro de 2021. DIONISIO ARRAIS DE 
ALENCAR - Prefeito Municipal.

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICI-
PAL DE PINHALAO-EXTRATO DE RESCISÃO 
CONTRATUAL - TERMO DE RESCISÃO N°13 AO 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 232/2021 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALÃO E A EMPRESA O GARCIA CNPJ 
85.422.496/0001-59, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
91/2021, PROCESSO N° 135/2021.
 - Diante do pedido de desistência da empresa con-
tratada fica rescindido o presente contrato. Pinhalão, 
23 de novembro de 2021.

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 266/2021-Contratante: PREFEITURA MU-
NICIPAL DE PINHALAO-Contratada: M V MEDINA DE 
CARVALHO EIRELI – ME-Valor: 17.581,11 (dezessete 
mil quinhentos e oitenta e um reais e onze centavos)-
-Vigência: Início: 24/11/2021 Término: 24/11/2022-Li-
citação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 101/2021-Re-
cursos: Dotação: 2.006.3.3.90.30.00.00.00.00 (49), 
2.048.3.3.90.30.00.00.00.00 (360)-Objeto: AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA
DECORAÇÃO NATALINA NO MUNICÍPIO DE PI-
NHALÃO/PR.
Pinhalão, 24 de Novembro de 2021

§ 3º � Para efeito desta Lei, entende-se por: 
I � transferência, a realocação de recursos que ocorre 
dentro do mesmo órgão, num mesmo programa de 
trabalho, entre as categorias econômicas de despesa, 
mantendo-se o programa em funcionamento; 
II � transposição, a realocação de recursos que ocorre 
entre programas de trabalho, dentro do mesmo órgão 
ou de um órgão para outro, ampliando, desta forma, 
um programa previsto na lei orçamentária com re-
cursos de outro também nela previsto; 
III � remanejamento, a realocação de recursos em 
sede intra-organizacional, ou seja, de um órgão/enti-
dade para outro nos casos de reformas administrativas 
de que resulte a criação, extinção, fusão ou cisão. 
§ 4º � Excluem-se do limite de que trata o caput 
deste artigo os créditos adicionais suplementares que 
decorrem de leis municipais específicas aprovadas 
no exercício.
§ 5° -  Autoriza a proceder as alterações e atualizações 
por Decreto no PPA e LDO na legislação que estabelece 
as metas e prioridades da administração municipal 
para o exercício de 2021, além de orientações à ela-
boração do Orçamento-Programa do Município, para 
o exercício de 2022.
Art. 12. A inclusão, exclusão ou alteração de pro-
gramas, indicadores, resultados e montante de 
investimentos, serão propostos pelo Poder Execu-
tivo, por intermédio de projeto de lei específico, de 
decreto conforme art. 6°, Lei Orçamentária Anual 
ou de Créditos Adicionais Especiais.
 Art. 13. A inclusão, exclusão ou alteração de ações no 
Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
poderá ocorrer por intermédio de decreto conforme 
art. 6º, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos 
adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, 
as modificações conseqüentes.
Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput 
deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a 
adequar as ações orçamentárias, para compatibi-
lizá-las com as alterações de valor ou com outras 
modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual, 
homologando-se todas as autorizações legislativas 
mencionadas nesta lei.
Art. 14. O poder executivo fica ainda autorizado 
a tomar as medidas necessárias para manter os 
dispêndios compatíveis com o comportamento da 
receita, nos termos da legislação vigente e a rea-
lizar operações de crédito até o limite fixado nos 
dispositivos legais vigentes.
Art. 15. A Reserva de Contingência, além de aten-
der as determinações da letra “b”, do inciso III, do 
art. 5º, da Lei Complementar Federal nº. 101, de 
04 de maio de 2000, também poderá ser utilizada 
como recurso para abertura de Créditos Adicionais 
Suplementares e Especiais.
TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 16. Esta lei entrará em vigor em 1 de janeiro 
de 2022.
Pinhalão, 23 de novembro de 2021-DIONISIO AR-
RAIS DE ALENCAR -Prefeito Municipal

ARAPOTI

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

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

EXTRATO 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

Despacho do Prefeito Municipal. 
De 24/11/2021. 
Homologando e Adjudicando o procedimento licitatório 
realizado na modalidade de Inexigibilidade n° 08/2021, aos 
fornecedores: 

Fornecedores Valor (R$) 
Edilson Almeida Pontes  R$ 19.905,00 
Elias Almeida Pontes R$ 19.968,00 
Pricila Conceição dos Santos Pontes R$ 19.968,00 

Objeto: Chamada Pública para aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. 
 

IRANI JOSÉ BARROS 
Prefeita Municipal 

 

 
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 RATIFICAÇÃO 

Ratifico o Processo de Inexigibilidade sob o nº 08/2021, para 
Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 
destinado ao atendimento do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/PNAE, a favor dos fornecedores abaixo, 
e conforme proposta nos autos, em conformidade com o 
Artigo 25 da Lei nº 8.666/93. 

Produtores Valor R$ 
Edilson Almeida Pontes  R$ 19.905,00 
Elias Almeida Pontes R$ 19.968,00 
Pricila Conceição dos Santos Pontes R$ 19.968,00 
Arapoti, em 24 de Novembro de 2021. 

IRANI JOSÉ BARROS 
Prefeito Municipal 

 
 

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 RATIFICAÇÃO 

Ratifico o Processo de Inexigibilidade sob o nº 08/2021, para 
Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 
destinado ao atendimento do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/PNAE, a favor dos fornecedores abaixo, 
e conforme proposta nos autos, em conformidade com o 
Artigo 25 da Lei nº 8.666/93. 

Produtores Valor R$ 
Edilson Almeida Pontes  R$ 19.905,00 
Elias Almeida Pontes R$ 19.968,00 
Pricila Conceição dos Santos Pontes R$ 19.968,00 
Arapoti, em 24 de Novembro de 2021. 

IRANI JOSÉ BARROS 
Prefeito Municipal 

 
 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 CONTRATOS
Inexigibilidade n° 08/2021-PMA.
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.
Objeto: Chamada Pública para aquisição de gêneros alimen-
tícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/PNAE.

Contrato n° 313/2021-PMA.
Contratada: EDILSON ALMEIDA PONTES
Valor Global: R$ 19.905,00.
Contrato n° 314/2021-PMA.
Contratada: EDILSON ALMEIDA PONTES
Valor Global: R$ 19.968,00.
Contrato n° 315/2021-PMA.
Contratada: PRICILA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PONTES
Valor Global: R$ 19.968,00.

Dotação Orçamentária: 
08.002.12.306.0015.2090.3.3.90.32.00126
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses. 
Data da Assinatura: 24/11/2021

INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE ARAPOTI
RUA TELÊMACO CARNEIRO, Nº 531 - CENTRO 
CEP 84.990-000 - FONE (43) 3557-5962 
CNPJ Nº 05.493.720/0001-50

PORTARIA Nº 006/2021

SÚMULA: Dispõe sobre nomeação dos membros do 
Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servi-
dores Municipais de Arapoti – IPSM, e dá outras providências.
WELITON JOSÉ DO NASCIMENTO, Presidente do Instituto 
de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti - IPSM, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e
CONSIDERANDO o art. 3º-A da Portaria MPS nº 170, de 25 
de abril de 2012, com redação data pela Portaria MPS nº 440, 
de 09 de outubro de 2013;
CONSIDERANDO a necessidade de instituição do Comitê 
de Investimentos que visa auxiliar na gestão dos recursos 
previdenciários do Instituto de Previdência dos Servidores 
Municipais de Arapoti - IPSM;
CONSIDERANDO o princípio constitucional do concurso público 
(art. 37, inc. II, CF);
CONSIDERANDO a necessidade de nomeação dos membros 
para a composição do Comitê de Investimentos;
RESOLVE:
Artigo 1º - Nomear os membros para integrar o Comitê de 
Investimentos, do Instituto de Previdência dos Servidores 
Municipais de Arapoti – IPSM, abaixo relacionados;
Fabio Lopes Sampaio - RG. nº 6.982.236-3-SESP/PR
Kátia Carneiro Nunes Lemes - RG. nº 5.841.363-1-SESP/PR
Adão Rodrigues da Silva  - RG. nº 7.168.823-2-SESP/PR
§ 1º - Os Membros do Comitê de Investimentos terão mandatos 
de 11 de abril de 2021 a 11 de abril de 2023.
Artigo 2º - Esta Portaria terá efeito retroativo a partir de 11 
de abril de 2021, revogando-se as disposições em contrário, 
publique-se.
Arapoti, em 24 de novembro de 2021.
WELITON JOSÉ DO NASCIMENTO
Presidente

ARAPOTI
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No Paraná, no 
Brasil e no mundo, 
infelizmente algumas 
parcelas da popula-
ção, mesmo que baixa, 
ainda não tomou 
nenhuma dose ou não 
retornou para tomar 
as demais doses da 
vacina contra a Covid-
19. Um levantamento 
realizado pela Folha 
mostra que esta situa-
ção também tem sido 
registrada no Norte 
Pioneiro. 

Segundo dados da 19° 
Regional de Saúde de 
Jacarezinho, aproxi-
madamente 7.730 mil 
pessoas que tomaram 
a primeira dose da 
vacina contra Covid-
19 ainda não voltaram 
para tomar a 2° dose 
do imunizante. Cerca 
de 4.182 pessoas que 
tomaram a 1° dose do 
imunizante Corona-
vac não retornaram 
para a 2° dose, e dos 
demais imunizan-

tes 3.550 pessoas não 
remontaram. 
Ainda conforme os 
dados repassados pela 
Regional, tem sido 
registrado que as pes-
soas não imunizadas 
correspondem aos 
atuais casos positi-
vados graves. Já os 
que completaram a 
imunização e foram 
contaminados, estão 
apresentando apenas 
com sintomas leves. 
Apesar do total de pes-

soas que não comple-
taram o esquema vaci-
nal, o Norte Pioneiro 
vem comemorando 
sinais de que a pan-
demia está perdendo 
força. Cerca de 80% da 
população da região 
já completou o ciclo 
vacinal.
Segundo o Diretor 
Chefe da 19° Regional 
de Saúde de Jacare-
zinho, Marcelo Nas-
cimento e Silva, nas 
últimas quatro sema-

nas os principais indi-
cadores da doença 
vêm registrando uma 
queda sustentável, 
como no caso dos 
números de casos 
positivos, óbitos e 
taxa de ocupação de 
leitos de UTI. “Apesar 
da taxa de contami-
nação estar baixa no 
momento, sabemos 
que trata-se de uma 
doença extremante 
perigosa e incerta, 
por isso as medidas 
sanitárias devem con-
tinuar e a vacinação 
também. Aqueles que 
não completaram o 
ciclo vacinal, apesar 
de estarem em atraso, 
devem procurar o 
Posto de Saúde mais 
próximo para com-
pletar a imunização, 
esse gesto vai além da 
proteção individual, 
se trata de uma ação 
para saúde pública”, 
enfatiza o Diretor.
O mais novo indi-
cador positivo é em 
relação a taxa de posi-
tividade dos testes 
de Covid-19 que tive-
ram uma baixa con-
siderável em todos 
os municípios da 19° 
Regional de Saúde. 
Apenas 5% dos testes 

de Covid-19 feitos pela 
rede pública de saúde 
durante o mês de 
outubro deram resul-
tado positivo para o 
vírus. Esse número 
aponta para a menor 
taxa de transmissão 
da doença ao longo de 
toda a pandemia. 
O Diretor comenta 
ainda que, esses fatos 
são reflexos da vacina-
ção que esta intensa 
em todo estado do 
Paraná. “Conforme a 
vacinação foi aumen-
tando nas faixas etá-
rias, podemos per-
ceber uma redução 
drástica no número 
de casos confirmados. 
Os casos mais graves 
que vemos no período 
atual, são de pessoas 
que não tomaram a 
vacina, isso reflete 
ainda mais o poder 
que a vacinação está 
tendo na queda de 
casos. Mais uma vez 
friso que aqueles que 
não se vacinaram 
ainda podem com-
pletar a imunização 
procurando seu Posto 
de Saúde, e evitar todo 
o sofrimento que a 
doença causa”, con-
clui o Diretor. 

Assim como em todo Paraná, região ainda soma pessoas que não tomaram nenhuma 
dose da vacina, o que aumenta os riscos de contaminação e evolução da doença

Da redação

Norte Pioneiro 
tem quase 8 
mil pessoas 
que não 
tomaram a 
segunda dose 
da vacina


