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anos de olho no futuro e com 
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Município brazense tem se destacado na produção de grãos e atraindo 
cada vez mais empresas e produtores do setor do agronegócio

Investigações apontam que jovem encontrada 
morta teve barriga aberta e feto retirado

Casal é preso por participar 
de assalto à mão armada onde 
vítimas foram amarradas
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ACESSE-ME

Estado e PRF 
organizam fluxo de 
veículos nas praças 
desativadas; veja 
como vai funcionar

[FIM DAS CONCESSÕES]

Com fim das 
concessões, forças de 
segurança reforçam 
atuação nas rodovias 
do Anel de Integração

Assembleia inicia 
discussão de 
projeto que institui 
o Programa de 
Energia Solidária

[EM DEBATE]
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Geral e
[TRANSIÇÃO]

Assim que termi-
narem as concessões de 
pedágio às 23h59 de sexta-
-feira (26), em 14 praças, e 
de sábado (27), nas outras 
13, as equipes da segurança 
pública do Paraná entra-
rão em ação para apoiar a 
Polícia Rodoviária Federal. 
Policiais militares, rodo-
viários e bombeiros – com 
o suporte de equipes da 
Saúde, Polícia Civil, Polícia 
Científica e da Defesa Civil 
– serão os responsáveis 
pela operacionalização, 
de forma emergencial, de 
parte dos serviços que até 
então eram exercidos pelas 

concessionárias. 
Para alinhar todo esse 
trabalho, representantes 
da Polícia Militar, Polícia 
Rodoviária Federal, Corpo 
de Bombeiros, Departa-
mento de Estradas de 
Rodagem (DER/PR), Polí-
cia Civil, Polícia Científica, 
Defesa Civil e o Departa-
mento Penitenciário do 
Paraná (Depen) se reuni-
ram, nesta quarta-feira 
(24), na sede da Secretaria 
de Estado da Segurança 
Pública.
O objetivo foi ajustar as 
operações de guinchos 
mecânicos, ambulâncias, 

inspeção de tráfego, aten-
dimentos em casos de 
acidentes ou paralisação 
das pistas, canalização de 
fluxo nas praças de pedágio, 
entre outros serviços. Eles 
serão prestados nos 2,5 mil 
quilômetros de rodovias 
estaduais e federais que 
compõem o Anel de Inte-
gração, até o início das 
novas concessões. 
“Estamos fechando esse 
planejamento, com todas as 
forças e secretarias integra-
das. O reforço dos serviços 
e o planejamento já estão 
consolidados. A partir de 
sábado e domingo, vamos 

substituir as concessioná-
rias, pelo tempo necessário, 
na execução desses servi-
ços”, afirmou o secretário 
estadual da Segurança 
Pública, Romulo Marinho 
Soares. “Com essa inte-
gração, vamos conseguir 
dar uma pronta resposta à 
sociedade, em um trabalho 
que envolve tanto a área 
federal como a estadual”.
Haverá um reforço no 
efetivo de todas as forças. 
No caso da Polícia Rodo-
viária Federal, também 
está previsto o aumento de 
equipes, podendo chegar 
a uma ampliação de 100% 

do efetivo nos pontos mais 
críticos. 
“Teremos uma primeira 
etapa, até o dia 9 de dezem-
bro, em que haverá um 
reforço variável de cerca 
de 50% e, em alguns locais, 
de 100% de efetivo. A partir 
de 10 dezembro, em uma 
segunda etapa, o reforço 
será em locais e momen-
tos específicos conforme 
os indicadores de fluxo de 
veículos, ocorrência de aci-
dentes de trânsito e demais 
ocorrências”, explicou o 
chefe de Operação da PRF 
no Paraná, Elton Scremin. 

Neste primeiro momento, 
de forma emergencial, a 
remoção dos veículos para 
desobstrução das pistas 
em casos de acidentes será 
feita pelos guinchos da Polí-
cia Militar. O DER/PR já 
lançou um edital para con-
tratação dos serviços de 
guincho leve e pesado, que 
estarão disponíveis em 
todas as rodovias do Anel 
de Integração pelo período 

de um ano.“Faremos o que 
é atribuição do Estado, que 
é a segurança pública e a 
prestação de serviços para 
a coletividade. Iremos até 
o local para socorro das 
vítimas, para retirar os 
veículos de locais de risco e 
fazer o levantamento de aci-
dentes. O deslocamento dos 
veículos sinistrados será 
por conta dos motoristas, 
através dos seus seguros 

ou pela contratação de 
guinchos terceirizados”, 
explicou o comandante-
-geral da PMPR, coronel 
Hudson Leôncio Teixeira.
Quando a situação é de 
falha elétrica ou mecânica 
do veículo, a responsabili-
dade pela remoção será do 
usuário. A PRF está com 
uma campanha em suas 
redes sociais para orientar 
os motoristas sobre os pro-

cedimentos de sinalização 
para esses casos. 
“Alguns serviços que eram 
prestados pelas concessio-
nárias serão interrompi-
dos. Em acidentes leves, 
que não tenham vítimas, 
o motorista pode retirar o 
veículo da pista e sinalizar, 
podendo entrar em con-
tato com a PRF para tirar 
dúvidas quanto ao proce-
dimento”, explicou Maciel 

Junior, da comunicação 
social da PRF.
“Tem atitudes que o usuá-
rio pode tomar, não precisa 
esperar alguém acompa-
nhá-lo para retirar o carro 
da rodovia e sinalizar com o 
triângulo. Essa campanha 
ensina como fazer essa 
sinalização, para relem-
brar os conhecimentos 
que ele teve quando tirou 
a habilitação”, disse.

[GUINCHOS]

O Corpo de Bombeiros 
sempre atuou no atendimento 
pré-hospitalar das vítimas de 
acidentes rodoviários, com a 
mobilização das ambulâncias 
do Siate. Esse trabalho será 
reforçado tanto com a amplia-
ção do efetivo, como também 
com a participação da Secre-
taria de Estado da Saúde, com 
a inclusão das bases do Samu 
nesse atendimento. 
Ao todo, serão 35 bases de 

atendimentos – 14 do Corpo 
de Bombeiros (Siate) e 19 do 
Samu – com cobertura de toda 
a malha rodoviária. “O Corpo 
de Bombeiros sempre atuou 
nas rodovias auxiliando as 
concessionárias. A diferença 
é que agora vamos absorver as 
demandas que elas recebiam 
pelo 0800 e atuar juntamente 
com o Samu”, destacou o 
comandante do Corpo de 
Bombeiros do Paraná, coro-

nel Manoel Vasco de Figuei-
redo Júnior. 
“Para isso, vamos aumentar 
o efetivo das ambulâncias 
e dos ABTRs (Auto Bomba 
Tanque e Resgate), para caso 
de vítimas enclausuradas. 
Quando houver incêndios 
nas margens que possam 
ocasionar acidentes, vamos 
manter o trabalho que sempre 
fizemos”, disse. 

[AMBULÂNCIAS]
A Defesa Civil Estadual manterá o trabalho 

que já desenvolvia junto às concessionárias, 
em casos de acidentes com cargas perigosas ou 
interrupção das pistas em casos de desmorona-
mentos e outros desastres.
A Polícia Civil dará prioridade às demandas dos 
policiais rodoviários em casos, por exemplo, de 
flagrantes que sejam levados às delegacias, para 
liberar o agente para retomar o policiamento 
nas vias. Já a Polícia Científica também ganhará 
reforço para celeridade em casos de acidentes 
com vítimas fatais, que demandam atendimento 
do Instituto Médico Legal (IML).

[OUTRAS FORÇAS]

Com fim das concessões, forças de segurança reforçam 
atuação nas rodovias do Anel de Integração

AEN
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Política e

[REQUISITOS]

Assembleia inicia discussão de projeto que 
institui o Programa de Energia Solidária

Benefício pretende ampliar número de famílias de baixa renda favorecidas com o 
pagamento da conta de luz pelo Governo

Assessoria

[EM DEBATE]

Os deputados estaduais 
paranaenses vão iniciar o debate 
do projeto de lei 695/2021, proto-
colado na Assembleia Legislativa 
do Paraná pelo Poder Executivo, 
que estabelece as regras para o 
pagamento do consumo de energia 
elétrica para as famílias de baixa 
renda residentes no Paraná. O Pro-
grama Energia Solidária beneficia 
famílias cujas unidades consumi-
doras sejam utilizadas exclusiva-
mente para fins residenciais e que 
atendam uma série de requisitos 
estabelecidos na legislação.
O projeto de lei 695/2021 institui o 
Programa Energia Solidária por 
meio da revogação da Lei Estadual 
n° 17.639/2013, que trata do Pro-
grama Luz Fraterna. De acordo 
com o Governo, devido à fragili-
dade socioeconômica imposta pela 
pandemia da Covid-19, há uma 
necessidade de ampliação do bene-
fício. Em setembro de 2021, o Luz 
Fraterna atingiu 187 mil famílias 
de baixa renda, com investimento 
do Governo do Estado de R$ 5,5 
milhões. Com a nova proposta, o 
Governo pretende ampliar a con-

cessão de desconto no pagamento 
de energia elétrica para residên-
cias que consumam até o limite de 
150kWh, alcançando aproximada-
mente 289 mil famílias.
  “Em virtude do aumento no 
número de famílias em situação 
de vulnerabilidade social, carac-
terizada como pobreza ou extrema 
pobreza, houve um acréscimo 
no número de beneficiários dos 
programas sociais do Estado. 
Ainda, além de garantir conforto 
no acesso à energia elétrica, 
representando segurança social 
para aqueles que se encontram 
em situação de vulnerabilidade 
social, propõe-se a alteração do 
nome do programa, que passa a 
ser denominado Energia Solidá-
ria”, argumenta o Governo na 
justificativa da matéria.
O projeto inicia sua tramitação na 
Comissão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ), quando será analisada 
a constitucionalidade e legalidade 
da matéria. Caso aprovado, o 
projeto poderá ser apreciado nas 
demais Comissões da Assembleia 
antes de seguir ao plenário.

O projeto de lei proposto pelo 
Governo determina que, para ser 
tornar beneficiário do Programa 
Energia Solidária, o consumidor 
deve preencher cumulativamente 
alguns requisitos, como possuir 
unidade consumidora classificada 
como residencial; possuir uni-
dade consumidora beneficiária da 
Tarifa Social de Energia Elétrica 
do Governo Federal; que a família 
seja inscrita no Cadastro Único com 
renda per capita menor ou igual a 
meio salário mínimo nacional, ou 
que possua quem receba o Beneficio 
da Prestação Continuada.
O projeto diz ainda que o consumo 
de energia elétrica do ciclo de fatu-
ramento mensal deve ser igual ou 
inferior a 150 kWh, além de não 
possuir mais de uma unidade de 
consumo de energia elétrica sob 
a mesma titularidade. O beneficio 
é limitado a apenas um membro 
da família registrada sob mesmo 
Código Familiar no Cadastro Único.
Estes requisitos não valem para a 
unidade consumidora que, cumula-

tivamente, seja habitada por famí-
lia inscrita no Cadastro Único, com 
renda familiar mensal de até três 
salários mínimos nacional e que 
tenha entre seus residentes pessoa 
com patologia cujo tratamento 
médico requer o uso continuado de 
aparelhos ou equipamentos essen-
ciais à sobrevivência humana e de 
alto consumo de energia elétrica.
Também ficam excluídas dos 
benefícios previstos as unidades 
consumidoras em que sejam desen-
volvidas outras atividades que não 
a residencial, em que o consumidor 
beneficiário não reside no imóvel, 
que não se caracterizam como 
domicilio particular permanente 
ou em que o consumo mensal seja 
igual a zero.
O projeto diz ainda que o Programa 
Energia Solidária não cobre valo-
res referentes à contribuição para 
custeio do serviço de iluminação 
pública, valores de multas, juros 
e correção monetária devidas em 
razão de atraso de pagamento.



FOLHA EXTRA sexta-feira, 26 de novembro de 2021 - Edição 2631

4Cidades e
ENCONTRO PSD

O PSD Nacional deu uma mostra de força 
política e união ao reunir mais de 3 mil filiados, 
líderes, prefeitos, deputados e senadores durante 
encontro nacional da legenda realizado em Bra-
sília. O partido deixou claro que pretende entrar 
na disputa pela presidência da República como 
protagonista. O partido quer ser uma alternativa 
ao eleitor – a chamada terceira via. O PSD do 
Paraná foi representado pelo deputado federal 
Ney Leprevost, um dos fundadores do partido, 
presidente do PSD de Curitiba e secretário de 
Justiça, Família e Trabalho do governo estadual.

ENCONTRO PSD II
“O partido vai sim apresentar um programa 

para o futuro do país. O Brasil precisa de solidarie-
dade, de diálogo, de respeito. O Brasil precisa de 
liberdade e democracia”, disse Leprevost durante 
o discurso. O presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco, é quem deve encabeçar a candidatura 
presidencial do PSD.

“TEM SAÍDA”
A Assembleia Legislativa aprovou a reda-

ção final do projeto de lei 193/2019, do deputado 
Anibelli Neto (MDB), que busca fomentar ações 
voltadas à promoção da autonomia financeira 
das mulheres em situação de violência doméstica 
e familiar. O projeto institui a campanha “Tem 
Saída” no Estado do Paraná. A proposta prevê 
alternativas na busca de autonomia financeira, 
estimulando a qualificação e capacitação profis-
sional, ações e estudos com foco no empreendedo-
rismo feminino e propiciando medidas que visem 
a geração de emprego e renda para as mulheres 
que sofreram qualquer tipo de violência.

NÃO SE SUSTENTA!
O líder do governo na Câmara, deputado 

federal Ricardo Barros (PP) e outras quatro pes-
soas viraram réus em um processo na Justiça 
Eleitoral que apura um suposto esquema de 
pagamento de propinas e lavagem de dinheiro em 
contratos Copel. A defesa do deputado Ricardo 
Barros informou que a denúncia não se sustenta. 
E, conforme declarou Barros, os depósitos cita-
dos pelo Ministério Público no texto são lícitos e 
estão declarados no imposto de renda dele ou das 
empresas que possui. 

DEMANDA
Em quase um mês de funcionamento, os 

atendimentos no posto da Defensoria Pública 
dentro da Assembleia Legislativa do Paraná 
cresceram cinco vezes. Saltaram de dez em uma 
semana para dez por dia. “Nossa proposta aqui é 
que tudo que possa ser feito sem demandar um 
processo judicial, iremos realizar. Não vamos 
medir esforços para fazer. E percebemos isso em 
80% dos atendimentos nestes primeiros dias”, 
comemora o defensor público, Matheus Munhoz, 
coordenador de projetos especiais da Defensoria 
Pública do Paraná e que atua no posto de atendi-
mento na Assembleia Legislativa.

[OPORTUNIDADE]
Cisnorpi realiza processo seletivo 

com salário de R$ 3,5 mil
Vaga disponível é no regime temporário para função de 

advogado com carga horária de 20 horas semanais

Estão abertas as 
inscrições do Processo 
Seletivo Simplificado para 
função de advogado no Cis-
norpi (Consórcio Intermu-
nicipal de Saúde do Norte 
Pioneiro) em Jacarezinho. 
A vaga disponível é para 
função de advogado com 
carga horária de 20 horas 
semanais e salário de R$ 
3.563,26. A contratação 
será realizada por meio 
de PSS e de forma tempo-
rária. 
Para participar do con-
curso, os interessados 
devem atender aos seguin-
tes requisitos: ser brasi-
leiro, nato ou naturali-
zado, estar em dia com 
seus direitos civis e polí-
ticos (estar em dia com 
a Justiça Eleitora), estar 
quite com as obrigações 
militares em caso de can-
didatos do sexo masculino, 
ser graduado em curso 
superior de Direito e estar 
devidamente inscrito na 
OAB (Ordem dos Advoga-
dos do Brasil), não estar 

respondendo a processos 
criminais nem ter sido 
penalizado por atos pra-
ticados no exercício da 
atividade profissional. 
Para os candidatos que se 
enquadram nestes requi-
sitos, as inscrições foram 
abertas nesta quarta-feira 
(24) e seguem até o próximo 
dia 01 de dezembro. Para 
realizar a inscrição, os 
interessados devem com-
parecer presencialmente a 
sede do Cisnorpi situada a 
Rua Paraná, 1261, Centro 
de Jacarezinho. 
No ato da inscrição, o 
candidato deve apresen-
tar a ficha de inscrição 
preenchida, cópia do docu-
mento de identidade (RG) 
com foto ou documento 
equivalente, cópia do CPF, 
cópia do diploma de con-
clusão do curso superior 
de Direito, cópia da car-
teira de inscrição na OAB 
autenticada e reconhecida 
em cartório, cópia do com-
provante de vacinação 
referente a imunização 

contra a Covid-19, compro-
vante de residência, cópia 
da documentação atinente 
aos títulos de lato e stritu 
sensu autenticadas em 
cartório, cópia do currí-
culo atualizada, cópia dos 
comprovantes de serviço 
público autenticadas. 
A classificação dos candi-
datos será realizada atra-
vés da avaliação de títulos, 
os quais devem ser entre-
gues no ato da inscrição. 
A avaliação vai levar em 
conta o grau de escolari-
dade do candidato, tempo 
de serviço e experiência 
profissional. O total de 
pontos pode chegar a 50.
A vigência do PSS é de um 
ano podendo ser prorro-
gada pelo mesmo período. 
Os interessados podem 
conferir todas as informa-
ções sobre o processo no 
edital que está disponível 
no site da Cisnorpi no 
endereço www.cisnorpi.
com.br.

Da Redação
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Equipes policiais 
seguem investigando o 
assassinato de uma jovem 
de 22 anos que estava 
grávida e revelando fatos 
chocantes. O crime acon-
teceu em Bandeirantes 
e causou forte comoção 
entre amigos, familiares e 
comunidade em geral. 
Tudo começou na sexta-
-feira (12) quando Larin 
Kathleen Oliveira da Silva, 
de 22 anos, desapareceu 
após deixar seu serviço. 
Após três dias desapare-
cida, o corpo da jovem que 
estava grávida foi encon-
trado em uma mata as mar-
gens de uma estrada rural 
no bairro Água Branca. 
Com decorrer das investi-

gações, detalhes chocantes 
e cruéis vêm sendo reve-
lados. Conforme apurado 
pelo jornal Folha de Lon-
drina, Laurin foi morta 
com um tiro na cabeça, 
além de ter seu abdômen 
aberto e o bebê que espe-
rava foi retirado. Outro 
detalhe que gerou revolta 
é que o principal suspeito 
do crime é o pai da criança 
que a jovem esperava. 
Fernando Amaro, de 24 
anos e que teve um relacio-
namento com a vítima, foi 
preso dias depois do crime. 
Ele estava no escritório 
de um advogado quando 
foi flagrado por amigos e 
familiares da vítima que 
participavam de um pro-

testo pedindo Justiça por 
Larin. Ele acabou sendo 
agredido e preso. Agora, 
permanece em uma car-
ceragem na cidade de 
Londrina a disposição da 
Justiça. 
Familiares de Larin dis-
seram em entrevistas que 
Fernando não queria ter 
o filho e teria dito várias 
vezes para jovem abortar 
a criança. Até o momento, 
segue sendo o principal 
alvo das investigações que 
ainda buscam apurar as 
causas da morte e se houve 
mais pessoas envolvidas 
no crime. 
O caso segue sendo inves-
tigado.

Vítima estava desaparecida e corpo foi localizado em uma 
estrada rural do município de Bandeirantes no dia 15 de 

novembro; pai da criança está preso e é o principal suspeito

Investigações apontam que 
jovem encontrada morta teve 
barriga aberta e feto retirado

[NORTE PIONEIRO]

Da Redação

Da Redação

Um casal foi preso na 
manhã desta quarta-feira 
(24) suspeito de participar 
de um assalto registrado 
no município de São Sebas-
tião da Amoreira. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, por 
volta das 10h00 a equipe 
foi acionada para prestar 
atendimento a uma ocor-
rência de assalto a mão 
armada registrado em um 
salão de beleza situado a 
Rua Osvaldo Cruz. Diante 
do chamado, a equipe foi ao 
endereço informado para 
averiguar a situação. 
Em contato com as víti-
mas, estas relataram que 
dois indivíduos em posse 
de uma arma chegaram 
ao local e anunciaram o 
assalto. As vítimas foram 
levadas para uma casa 
anexa ao salão e amar-
radas. Já os suspeitos 
fugiram levando dinheiro, 

uma arma e joias. 
Os policiais realizaram 
diligências e analisaram 
imagens de câmeras de 
segurança onde foram 
identificados três morado-
res do município partici-
pando da ação facilitando 
a fuga dos criminosos. 
Assim, os policiais foram 
até a casa de um casal que 
confessaram a participa-
ção e relataram que fica-
ram com R$ 1 mil e algu-
mas joias. Após o crime, 
todos os envolvidos foram 
até Londrina, cidade onde 
residem os assaltantes, 
para partilhar os objetos 
roubados. 
Frente aos fatos, os dois 
foram detidos. A PM ainda 
entrou em contato com 
policiais de Londrina que 
foram até a residência dos 
demais envolvidos sendo 
recuperada a arma e uma 
maleta de joias. 

Casal é preso por 
participar de assalto 

à mão armada 
onde vítimas foram 

amarradas

[VIOLÊNCIA]

Criminosos invadiram um salão 
de beleza e fugiram levando 
dinheiro, uma arma e joias; 

policia investigou e encontrou a 
ligação do casal com o crime
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Relax e

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 46

"Quem te
viu, quem

te (?)",
expressão 

Estojo de
couro para
revólver

Militar
bom de

mira, que
atua só

(?) sincro-
nizado,
esporte
olímpico

Massa (?):
resulta da
perda de
gordura

Fator de-
terminante
no preço
do carro 

Forma
da boca
aberta

Antônio
Olinto,
escritor
"imortal"

"(?)
Kombat",
jogo de 

videogame

Célula re-
produtiva
madura
(Biol.)

Nome
frequente

entre
islâmicos

Membro
do corpo
discente
(fem.)

Pedra
preciosa,
em inglês

Vento
brando 

e intermi-
tente

Resultado
esperado
de equipe
de vendas 

Exemplo
de prepo-

sição
essencial

Área
anunciada
nos classi-

ficados
Mesquita

de (?),
postal de

Jerusalém

Anseio 
do órfão 

Cão
brasileiro

Rodrigo (?),
apresen-

tador
Usufruir

Jardim
bíblico

Alimento
pastoso

A lacraia, por sua
classe zoológica

A Cidade Cultura, no
Rio Grande do Sul 

Valor desprezado 
pelo homem-bomba
Resposta cortês a

"Com licença?"

Cetáceo
como a

jubarte ou
a franca

Time, em
inglês

Peça de 
guindastes
Trabalho do
pedreiro

Processo intensificado
pela queima de com-

bustíveis
fósseisPoder (?):

diminui
com o

aumento
da inflação

Habitat 
da rena

As
pessoas
que são
inimigas

da religião

Casaco,
em inglês

(?) Espe-
cial: resol-
ve casos
de menos
comple-
xidade

Elfo, em
inglês

Sufixo de
"boiada"

Significado
do "O" na
sigla ONS

Corta (a
grama)

André (?),
ex-tenista

Dedo do
pé, em
inglês

Entidade
feminina

da
Umbanda

(?)-
cadáver:

exala
cheiro

ruim (Bot.)

QVC
AQUISITIVO

JUIZADOELF
ELNADODR
COATAPARA
IMPIASEDEN
EOMAGRAC

TUNDRAEAAO
TOEROLDANA
DOIEOOT

POMBAGIRAI
FLORAALAR

ARAGEMFILA
NTMETAUD

TEAMTERRENO
BALEIAOMAR

3/elf — gem — toe. 4/coat — team. 6/geleia. 9/quilópode. 10/santa maria.

Arthur Picoli, ex-BBB, está 
aproveitando alguns dias de folga 
em um resort na Bahia ao lado 
de Viih Tube e Thais Braz. O 
influenciador digital fez questão 
de brincar com Viih relembrando 
um antigo hábito que ela tinha 
no confinamento: evitar banhos.
“Fui tomar café e topei com a Viih 
Tube. Aí, ela pegou e falou ‘nossa, 
gente, não deu pra tomar banho 

que não tem água no resort. Estou-
rou um cano”, começou Arthur 
nos stories do Instagram. “Che-
guei no quarto, liguei o chuveiro, 
escovei os dentes e [tinha] água 
pra quebrar com pau e ela falou 
que não tomou banho”, comple-
tou. “Não tinha água”, justificou 
Viih. “Algumas coisas nunca 
mudam”, finalizou o ex-BBB.

‘Nunca muda’, diz Arthur Picoli 
brincando sobre Viih Tube não 

tomar banho em viagem

O jogador de vôlei italiano 
Roberto Cazzaniga, de 42 anos, 
caiu em um catfishing (quando 
uma pessoa cria um perfil falso 
nas redes sociais e engana outras). 
O atleta foi vítima de uma qua-
drilha que fez ele acreditar que 
namorava a modelo Alessandra 
Ambrosio. O “namoro” durou 
15 anos e, nesse tempo, Roberto 
perdeu cerca de 700 euros (pouco 
mais de R$ 4 milhões).
Por trás do perfil de Alessandra 
Ambrosio (que se destaca por 
sua beleza e estilo) estava uma 
mulher italiana que, dizendo que 
precisava resolver diversos tipos 
de problemas, pedia dinheiro a 
ele. Apaixonado, o atleta doava 
as quantias solicitadas.
Segundo Roberto, em 2008, uma 

amiga dele passou o número de 
uma mulher chamada Maya, que 
disse que gostaria de conhecê-lo.
Depois de uma troca de mensa-
gens, Maya teria revelado que se 
tratava de Alessandra. Inicial-
mente, ela pediu dinheiro ale-
gando que o caixa eletrônico havia 
sido bloqueado. Depois, porque 
teve problemas com herança de 
família e, por fim, devido a uma 
doença cardíaca.
“Não, nós nunca nos conhece-
mos. Ela deu mil desculpas, como 
doença e trabalho. E ainda assim 
me apaixonei por aquela voz, uma 
chamada após a outra. Os con-
tatos eram apenas pelo celular, 
quase que diariamente”, disse 
Roberto ao “Corriere della Sera”.

Jogador de vôlei passa 15 anos 
achando que namora Alessandra 
Ambrosio e perde R$ 4 milhões



AEN

[FIM DAS CONCESSÕES]
Estado e PRF organizam fluxo de veículos nas praças 

desativadas; veja como vai funcionar
Ao transitar pelas praças de pedágio desativadas, veículos não vão mais passar pelas 

cancelas das pistas centrais, e sim pelas suas laterais

Com o fim da conces-
são das rodovias do Anel 
de Integração do Paraná, 
um novo fluxo de tráfego 
será organizado, a partir 
deste final de semana, nas 
27 praças de pedágios que 
serão desativadas até a 
implementação de um novo 
modelo. O objetivo é garan-
tir a segurança do usuário 
e evitar a formação de filas.
Ao transitar por esses 
locais, os veículos não vão 
mais passar pelas cancelas 
das pistas centrais, e sim 
pelas suas laterais — des-
viando da infraestrutura 

do pedágio em si. As pistas 
centrais, onde ficam as 
cabines, terão o tráfego 
bloqueado em ambos os 
sentidos.
Para isso, será instalada 
uma nova sinalização. A 
nova canalização de trá-
fego será implantada pelas 
concessionárias e operada 
pelas Polícia Rodoviária 
Federal e Polícia Rodoviá-
ria Estadual, articuladas 
pela Secretaria Estadual 
de Segurança Pública. 
“Com isso, a gente pretende 
evitar qualquer tipo de aci-
dente nas praças de pedá-

gio”, explica o comandan-
te-geral da PMPR, coronel 
Hudson Leôncio Teixeira.
A mudança é válida a partir 
de sábado (27) nos pedágios 
de Jacarezinho, Jataizi-
nho, Sertaneja (relativos 
à Econorte); Arapongas, 
Mandaguari, Presidente 
Castelo Branco, Floresta, 
Campo Mourão, Corbélia 
(relativos à Viapar); e São 
Miguel do Iguaçu, Céu 
Azul, Cascavel, Laranjei-
ras do Sul e Candói (rela-
tivos à EcoCataratas).
A partir de domingo (28), 
a nova lógica também será 

aplicada para os pedá-
gios de Prudentópolis/
Relógio, Irati, Porto Ama-
zonas, Imbituva, Lapa 
(relativos à Caminhos do 
Paraná); Balsa Nova, Pal-
meira, Carambeí, Jagua-
riaíva, Tibagi, Imbaú, 
Ortigueira (relativos à 
Rodonorte); e São José dos 
Pinhais (Ecovia).
Alexandre Fernandes, 
diretor de operações do 
Departamento de Estradas 
de Rodagem do Paraná 
(DER/PR), reforçou que é 
necessária a colaboração 
e atenção da população, 

sobretudo neste momento 
de transição. “Pedimos que 
os usuários evitem parar 
nas praças de pedágio, para 
não causar transtornos no 
tráfego. Esses são pontos 
de risco potencial para 
ocorrência de acidentes. 
Por isso, a gente pede 
cooperação da população, 
respeitando os limites de 
velocidade e redobrando 
a atenção no momento da 
travessia das praças de 
pedágio”, enfatizou.

No momento em que a operação das con-
cessionárias for encerrada, haverá equipes da 
PRF nas praças de pedágio das rodovias federais 
e da PRE nas praças das rodovias estaduais 
para coordenar a sinalização e organizar a 
canalização do fluxo. Os oficiais estarão veri-
ficando os primeiros momentos do trânsito 
sem concessão.
Segundo Elton Scremin, chefe de operações 
da PRF no Paraná, haverá duas etapas de 
atuação do órgão com relação à canalização. 
A primeira, mais intensa, será realizada até o 
dia 9 de dezembro. “Haverá um reforço variável 
de cerca de 50% do efetivo, podendo chegar a 
100% em locais de maior demanda”, aponta.
A partir do dia 10, na segunda etapa, o reforço 
será em locais e momentos específicos con-
forme indicadores de fluxo de veículos como 
de ocorrência de acidentes. Também haverá 
um novo reforço no período das festas de fim 
de ano, período em que se espera um aumento 
de tráfego.
Da parte da Polícia Militar, será empregado um 
reforço operacional. “Os policiais vão reforçar 
a malha viária tanto nas rodovias estaduais 
quanto nas federais, em apoio à Polícia Rodo-
viária Federal”, complementa coronel Hudson.

[ETAPAS DE ATUAÇÃO]
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Terminam na pró-
xima terça-feira (30) as 
inscrições para habilitação 
dos interessados em par-
ticipar da seleção das 40 
moradias do condomínio 
para idosos em construção 
em Cornélio Procópio, no 

Norte Pioneiro. O empreen-
dimento recebeu mais de 
R$ 3,3 milhões do Governo 
do Estado por meio do pro-
grama Casa Fácil Paraná, 
na modalidade Viver Mais, 
e as obras já ultrapassaram 
52% de conclusão.

Podem participar do pro-
cesso seletivo pessoas casa-
das ou sozinhas com mais 
de 60 anos, que possuam 
renda comprovada de um a 
seis salários mínimos e que 
não tenham casa própria 
ou restrições de crédito em 

seu nome. Os interessados 
devem se cadastrar pelo 
site  cohapar.pr.gov.br/
cadastro.
Quem for selecionado 
poderá residir nos imó-
veis pelo tempo que quiser 
com o pagamento de um 

aluguel mensal de 15% de 
um salário mínimo, o que 
equivale atualmente a R$ 
165. O dinheiro será utili-
zado para manutenção do 
condomínio.

Inscrições para o condomínio do idoso de 
Cornélio Procópio terminam dia 30

Construção do Residencial Pioneiro João Rocha recebe mais de R$ 3,3 milhões de 
investimento do Governo do Estado, além de contrapartidas do município

AEN

[HABITAÇÃO]

Idosos com dificul-
dade de acesso à internet ou 
no uso de aparelhos eletrô-
nicos podem obter auxílio 
de técnicos municipais 
para se cadastrar. “Temos 
uma parceria com a Prefei-
tura de Cornélio Procópio 
com o atendimento pre-
sencial para pessoas que 
não têm computador, que 
podem se dirigir na Ação 
Social, em frente à Praça 
Botafogo, das 8h às 12h 
e das 13h30 às 17h”, diz o 
coordenador regional da 
Cohapar, Michael Faleiros.
Quem tiver dúvidas sobre 
o projeto ou a seleção 
pode entrar em contato 
com o escritório regional 
da Cohapar pelo telefone 

(43) 3520-8500, que também 
funciona para atendimento 
por WhatsApp.
Segundo o representante 
da companhia, a análise dos 
pretendentes será iniciada 
logo após o término das 
inscrições. “Vamos enca-
minhar os dados cadastrais 
para classificação dos pre-
tendentes de acordo com os 
critérios do programa e, na 
sequência, começaremos a 
notificar os primeiros colo-
cados por telefone para que 
compareçam ao escritório 
regional da Cohapar com 
horário agendado para 
apresentação dos docu-
mentos comprobatórios”, 
explica Faleiros.

[ATENDIMENTO PRESENCIAL]

O projeto conta com casas 
adaptadas para a terceira 
idade em um condomí-
nio fechado e com segu-
rança 24 horas, além de 
diversas estruturas de uso 
comum aos moradores, 
como ambulatório, salão de 
festas, horta comunitária, 
biblioteca, quiosques de 
jogos e academia ao ar livre. 
De acordo com o prefeito de 
Cornélio Procópio, Amin 
Hannouche, os futuros 
moradores do condomínio 
de Cornélio Procópio ainda 

contarão com mais um 
espaço fornecido como con-
trapartida administração 
municipal.
“O município providenciou 
a construção, em conjunto 
com a construtora contra-
tada, de um lago artificial 
com pista de caminhada 
em sua volta, em um novo 
espaço muito bonito da 
cidade”, informa o prefeito, 
que também garantiu que 
os beneficiários terão um 
acompanhamento perió-
dico de profissionais muni-

cipais.
“Vamos manter visita-
ções semanais de médicos, 
enfermeiros, assistentes 
sociais e técnicos da área 
jurídica, para que façam 
um acompanhamento per-
manente dessas pessoas”, 
diz Hannouche. “A prefei-
tura como um todo estará 
à disposição dessa comuni-
dade e o município vai dar 
toda a estrutura necessária 
para que elas possam viver 
com qualidade neste condo-
mínio” acrescenta.

[INFRAESTRUTURA]

Além do condomínio 
para idosos, a parceria 
entre Estado e município 
já resultou na entrega de 
outras 47 casas populares 
no distrito de Congonhas, 
em 2019. Os órgãos também 
trabalham com a expecta-

tiva de contratação de mais 
85 moradias financiadas à 
população em geral com 
recursos do FGTS, o que 
depende da liberação de 
recursos pela Caixa Eco-
nômica Federal.

[CORNÉLIO PROCÓPOIO]

Cornélio Procópio 
deverá ser a quarta cidade 
a receber um conjunto 
do programa Viver Mais 
Paraná. Além da cidade, 
duas unidades já foram 
entregues, em Jaguariaíva, 
nos Campos Gerais, e Foz 
do Iguaçu, na região Oeste. 

A terceira deverá ser inau-
gurada ainda em 2021 em 
Prudentópolis, na região 
Centro-Sul, e o objetivo 
do Governo do Estado é 
chegar a 21 condomínios 
construídos até o fim de 
2022.

[VIVER MAIS]
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ARAPOTI

JUNDIAÍ DO SUL

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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Ata de Registro de Preços n° 323/2021. 
Pregão Presencial (Registro de Preços) n° 67/2021. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti. 
Contratada: M. A. Francatto & Cia Ltda. 
Itens Registrados: 

Item Produto Marca Unidade  Quantidade Preço Unitário  
R$ 

Preço Total 
 R$ 

01 Gasolina  Rodoil Litros 185.000 6,40 1.184.000,00 
02 Etanol Rodoil Litros 20.500 5,38 110.290,00 
04 Diesel S10 Rodoil Litros 612.000 5,28 3.231.360,00 

 
 
Validade da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses. 
Data da assinatura: 25/11/2021. 

 
 

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 
 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Ata de Registro de Preços n° 324/2021. 
Pregão Presencial (Registro de Preços) n° 67/2021. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti. 
Contratada: Auto Posto Paranazão Ltda. 
Itens Registrados: 

Item Produto Marca Unidade  Quantidade Preço Unitário 
R$ 

Preço Total 
 R$ 

03 Diesel S 500 Shell Litros 411.000 4,74 1.948.140,00 
 
 
Validade da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses. 
Data da assinatura: 25/11/2021. 

 
 

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 
 

EXTRATO 
EDITAL DE HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 
Edital de Pregão Presencial nº 67/2021. 
Processo nº 146/2021. 
A Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto n° 
6.121/2021, comunica aos interessados no objeto da licitação supra 
referenciada, que após a análise e verificação da documentação de 
habilitação, decidiu habilitar as seguintes empresas licitantes: 

Nº Empresa 
01 M. A. Francatto & Cia Ltda 
02 Auto Posto Paranazão Ltda 

 
Ainda, a Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto 
n° 6.121/2021, comunica aos interessados no objeto da licitação 
supra referenciada, a presente classificação: 
LOTE 01 

Empresa Valor R$ 
M. A. Francatto & Cia Ltda 4.525.650,00 
Auto Posto Paranazão Ltda 1.948.140,00 

 

Comunica, outrossim, que o(s) representante(s) da(s) proponente(s) 
participante(s) do certame em sessão pública, renunciou(aram) 
expressamente a intenção de interposição de recurso. 
 

Arapoti, em 25 de novembro de 2021. 
Luciano Aguiar Rocha 

Pregoeiro 
 

 

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 

 
Edital de Pregão Presencial nº 67/2021. 
 

Objeto: Registro de preços para contratação de pessoa jurídica 
especializada para fornecimento parcelado de combustíveis, 
destinados a manutenção da frota de veículos oficiais da Prefeitura 
Municipal de Arapoti. 
Despacho do Prefeito Municipal 
 

De 23/11/2021. 
 

Homologando o procedimento licitatório realizado na modalidade 
em supramencionada. 
 
Despacho do Pregoeiro 

De 23/11/2021. 
 

Adjudicando o procedimento licitatório realizado na modalidade 
supramencionada, às empresas: 
 

Empresa Valor R$ 
M. A. Francatto & Cia Ltda 4.525.650,00 
Auto Posto Paranazão Ltda 1.948.140,00 

 

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
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEM-
PRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, 
INCLUSIVE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL – MEI
Pregão Eletrônico nº 77/2021.

Processo nº  164/2021.

Objeto: Formação de Registro de Preços para futuras e even-
tuais aquisições de refeições individuais (marmitex).

Local: www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado”

Recebimento das Propostas: A partir 08:00min do dia 29/11/2021 
até às 08:30min do dia 09/12/2021.

Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08:30min até às 
09:00min do dia 09/12/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: 09h:00min do dia 
09/12/2021.
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).
Prazo de Execução/Vigência: 12 (Doze) Meses.
Valor Máximo: R$ 231.790,00 (duzentos e trinta e um mil e 
setecentos e noventa reais).
Informações e Retirada do Edital: Maiores informações poderão 
ser obtidas na Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 180 - Centro 
Cívico, Arapoti, Paraná, telefones: (43) 3512-3032/3000, no 
horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h30min 
/ site: www.arapoti.pr.gov.br / email: licitacao@arapoti.pr.gov. 
Data Edital: 25/11/2021.

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

TERMO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N° 60/2021
PROCESSO N° 143/2021
O Município de Arapoti, Estado do Paraná, através de seu 
pregoeiro, nomeado por força das disposições contidas no 
Decreto Municipal nº 6.122/2021, no uso de suas atribuições, 
TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que 
SUSPENDE o PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 143/2021 – 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 60/2021, cujo objeto consiste 
na aquisição de Câmara Fria para conservação de vacinas 
para atender as necessidades da Atenção Básica, para fins 
de análise de impugnação ao edital interposto pela empresa 
REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. Informamos 
aos interessados que o conteúdo da presente impugnação en-
contra-se disponível no link da Prefeitura Municipal de Arapoti 
(www.arapoti.pr.gov.br).
O Município comunicará aos interessados quanto a eventuais 

retificações ao edital, e nova data de abertura da sessão pública 
para recebimento das propostas e documentos de habilitação.
Arapoti, 25 de novembro de 2021.
Idineu Antonio da Silva - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL - PR

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº 40/2021

Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada 
através da Portaria nº. 56/2021 de 05 de abril de 2021, 
que declarou dispensável a licitação para aquisição 
de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para 
as Escolas Municipais, a serem retirados conforme a 
necessidade, nos termos da Lei n° 11.947 de 16 de 
junho de 2009 e Resolução n° 38 do FNDE de 16 de 
julho de 2009, durante o período de 12 (doze) meses, 
solicitada pelo Departamento Municipal de Educação, 
Cultura e Esporte, com fundamento no art. 24, inciso 
II da Lei 8.666/93. 
O valor da aquisição do item totalizou em R$92.888,00 
(noventa e dois mil e oitocentos e oitenta e oito reais), 
conforme classificação final por produtor abaixo:
Nº Nome da Produtor (a) VALOR R$

01 Associação de Produtores da Agricultura Familiar 
de Ribeirão do Pinhal – CNPJ 02.075.313/0001-34 20.258,12

02 Maria Aparecida Albano - CPF: 017.361.209-13 14.673,09

03 Sabrina Xavier de A. Soares – CPF: 074.679.459-
22 6.838,36

04 Clarice Aparecida Resende – CPF: 032.108.089-02 16.413,19
05 Lucimar Aparecido da Silva - CPF: 878.678.429-34 13.600,64
06 Renato Jose de Souza - CPF 088.634.369-08 5.244,85

07 Irene Cardoso de Oliveira Silva – CPF: 268.120.068-
74 5.217,75

08 Elcione Sales Fiel Soares - CPF: 274.602.488-86 6.299,49

09 Sônia Maria da Silva Andrade - CPF: 319494.908-
07 4.342,51

Valor Total Geral entre os Produtores: 92.888,00
Verifica-se que o presente procedimento encontra-se 
devidamente instruído com os requisitos previstos no 
art. 26 da Lei 8.666/93.
Publique-se.

Jundiaí do Sul – PR, 25 de novembro de 2021.

Eclair Rauen
Prefeito Municipal
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JUNDIAÍ DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL – PR

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº 43/2021

Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada 
através da Portaria nº. 56/2021 de 05 de abril de 
2021, que declarou dispensável a licitação para aqui-
sição de bolas em vinil, tipo praia, colorida em cores 
variadas para ser entregue no dia da chegada do 
Papai Noel, solicitada pelo Departamento Municipal 
de Assistência Social, com fundamento no art. 24, 
inciso II da Lei 8.666/93. 
O valor da aquisição do item totalizou em R$ 6.400,00 
(seis mil e quatrocentos reais), em favor da empresa 
Roseli da Silva Inácio - Bazar.
Verifica-se que o presente procedimento encontra-se 
devidamente instruído com os requisitos previstos no 
art. 26 da Lei 8.666/93.
Publique-se.

Jundiaí do Sul – PR, 25 de novembro de 2021.

Eclair Rauen
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ-CONSÓRCIO INTERMUNICI-
PAL PARA DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO 
DO VALE DO RIO CINZAS - CIVARC -EXTRATO 
CONTRATUAL-Contrato Nº: 017/2021-Contratante: 
CIVARC-Contratada: FOLHA DA DIVISA LTDA -Valor: 
R$ 1.415,00 (um mil, quatrocentos e quinze reais) 
-Vigência: Início: 25/11/2021 Término: 24/11/2021-Li-
citação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 007/2021. 
Objeto: Contratação de empresa jornalística para 
publicação de atos oficiais do Consórcio Intermuni-
cipal de Desenvolvimento Território do Vale do Rio 
Cinzas - CIVARC, representados por: leis, decretos, 
editais, balanços, balancetes, portarias, contratos, 
assim como de outros documentos decorrentes, 
cujas publicações se tornam obrigatórias. Japira, 25 
de novembro de 2021

PINHALÃO

PINHALÃO

WENCESLAU BRAZ

WENCESLAU BRAZ

OUTRAS PUBLICAÇÕES

SANTANA DO ITARARÉ

SANTANA DO ITARARÉ

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 
Jurídica: R E S O L V E Homologar o resultado da Li-
citação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico 
nº 103/2021 de 10/11/2021 a FAVOR da Proponente: 
1) M V MEDINA DE CARVALHO EIRELI, CNPJ Nº 
28.388.533/0001-01, pelo valor total de R$ 5.987,29 
(Cinco mil novecentos e oitenta e sete reais e vinte 
e nove centavos). Gabinete do Prefeito Municipal de 
Pinhalão. Em 25 de novembro de 2021. DIONISIO 
ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITA-
RARÉ – PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO N° 021/2021

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

EDER DE JESUS SILVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preço nº 07/2021 - Processo adminis-
trativo nº 123/2021

OBJETO: “A contratação de empresa para a reali-
zação dos serviços de Construção de Pontes em 
concreto nos bairros 400 Alqueires, Paradão, São 
Miguel e demais bairros lindeiros de Wenceslau Braz 
e municípios limítrofes, conforme Contrato de Repas-
se n.° 907821/2020/MAPA/CAIXA, pela Secretaria 
Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos.”

O Prefeito do Município de Wenceslau Braz-PR, no 
uso de suas atribuições legais, comunica aos inte-
ressados no fornecimento do objeto da Tomada de 
Preço nº. 007/2021, que após a análise e verificação 
das propostas e documentação e recursos apresen-
tados pelas proponentes, decidiu por dar provimento 
e adjudicar o objeto da presente licitação, conforme 
autos do processo, as seguintes proponentes:

ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA EPP – CNPJ: 
12.279.137/0001-06, pelo MENOR PREÇO GLOBAL 
referente aos serviços supra, com o valor total de 
R$ 584.347,40 (quinhentos e oitenta e quatro mil, 
trezentos e trinta e sete reais e quarenta centavos).

Wenceslau Braz - PR, 24 de novembro de 2021.

Atahyde Ferreira dos Santos Junior
Prefeito

TERMO DE HABILITAÇÃO
Tomada de Preço nº 007/2021 - Processo adminis-
trativo nº 123/2021

OBJETO: “A contratação de empresa para a reali-
zação dos serviços de Construção de Pontes em 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tomada d Preço nº 007/2021 - Processo administrativo 
nº 123/2021
OBJETO: “A contratação de empresa para a realização 
dos serviços de Construção de Pontes em concreto nos 
bairros 400 Alqueires, Paradão, São Miguel e demais bair-
ros lindeiros de Wenceslau Braz e municípios limítrofes, 
conforme Contrato de Repasse n.° 907821/2020/MAPA/
CAIXA, pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e 
Serviços Urbanos.”
Face ao contido no Parecer do Departamento Jurídico, o 
Excelentíssimo Senhor Atahyde Ferreira dos Santos Ju-
nior, Prefeito do Município de Wenceslau Braz, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, especificamente 
pelo contido na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, 
torna público para todos os efeitos e fins legais, principal-
mente para intimação das partes, terceiras e eventuais 
interessados, que HOMOLOGA o presente procedimento 
licitatório, para o fim de adjudicar seu objeto as empresas: 

ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA EPP – CNPJ: 
12.279.137/0001-06, com o valor total de R$ 584.347,40 
(quinhentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e sete 
reais e quarenta centavos).

Wenceslau Braz - PR, 24 de novembro de 2021.

Atahyde Ferreira dos Santos Junior
Prefeito

concreto nos bairros 400 Alqueires, Paradão, São 
Miguel e demais bairros lindeiros de Wenceslau 
Braz e municípios limítrofes, conforme Contrato 
de Repasse n.° 907821/2020/MAPA/CAIXA, pela 
Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços 
Urbanos.”

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
do Município de Wenceslau Braz-PR, no uso de 
suas atribuições legais, comunica aos interessados 
no fornecimento do objeto do Tomada de Preço nº 
007/2021, que após a análise e verificação das 
propostas e documentação apresentada pelas pro-
ponentes, decidiu habilitar a seguinte proponente:

ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA EPP – CNPJ: 
12.279.137/0001-06

Wenceslau Braz - PR, 24 de novembro de 2021.

Mateus Moreton
Presidente Substituto da Comissão Permanente 
de Licitação

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 269/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: AGILE 
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-Valor: 
3.302,00 (três mil trezentos e dois reais)-Vigência: 
Início: 25/11/2021 Término: 25/04/2022-Licitação: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 99/2021
Recursos: Dotação: 2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (2
86),2.032.3.3.90.39.00.00.00.00 (486)
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS 
UNIDADES DE PINHALÃO E NO DISTRITO DA 
LAVRINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE.
Pinhalão, 25 de Novembro de 2021
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Lei/Ato nº 12419 - Decreto nº 55/2021 de 25/11/2021 Nº AnoEscopo

Autorização: 11254 Lei ordinária Lei Orçamentária Anual - LOA 616 2020
Crédito adicional Recurso do crédito adicional Previsto Realizado

Anulação de Dotações 937.600,00937.600,00Suplementar 

Despesa
05

05.001
04.122.0010.2011

3.3.90.39.00.00
460 00000 Recursos Ordinários (Livres)

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento Municipal de
Administração Geral
Departamento Municipal de Administração 3.000,00 Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

06
06.001

04.121.0010.2028
3.1.90.11.00.00

940 00000 Recursos Ordinários (Livres)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
Manutenção e Coordenação das Atividades do Departamento Municipal de
Gabinete do Diretor
Departamento Municipal de Planejamento e Orçamento 13.000,00Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

06
06.001

04.121.0010.2028
3.1.90.13.00.00

950 00000 Recursos Ordinários (Livres)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Manutenção e Coordenação das Atividades do Departamento Municipal de
Gabinete do Diretor
Departamento Municipal de Planejamento e Orçamento 2.400,00 Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

09
09.001

12.122.0010.2043
3.1.90.94.00.00

1540 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento Municipal de
DEC - Divisão de Educação
Departamento Municipal de Educação 5.000,00 Anulação 

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

09
09.001

12.122.0010.2043
3.3.90.30.00.00

1570 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
MATERIAL DE CONSUMO 
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento Municipal de
DEC - Divisão de Educação
Departamento Municipal de Educação 15.000,00Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

09
09.001

12.122.0010.2043
3.3.90.30.00.00

1580 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
MATERIAL DE CONSUMO 
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento Municipal de
DEC - Divisão de Educação
Departamento Municipal de Educação 15.000,00Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

09
09.001

12.122.0010.2043
4.4.90.51.00.00

1640 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
OBRAS E INSTALAÇÕES
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento Municipal de
DEC - Divisão de Educação
Departamento Municipal de Educação 32.000,00Anulação 

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

09
09.001

12.122.0010.2043
4.4.90.51.00.00

1650 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
OBRAS E INSTALAÇÕES
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento Municipal de
DEC - Divisão de Educação
Departamento Municipal de Educação 20.000,00Anulação 

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

09
09.001

12.122.0010.2043
4.4.90.61.00.00

1700 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento Municipal de
DEC - Divisão de Educação
Departamento Municipal de Educação 50.000,00Anulação 

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

09
09.001

12.361.0016.2049
3.1.90.11.00.00

1850 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
Manutenção do Programa de Transporte Escolar
DEC - Divisão de Educação
Departamento Municipal de Educação 44.000,00Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

i  

JUNDIAÍ DO SUL
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09
09.001

12.361.0016.2049
3.1.90.13.00.00

1860 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Manutenção do Programa de Transporte Escolar
DEC - Divisão de Educação
Departamento Municipal de Educação 13.000,00Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

09
09.001

12.361.0016.2049
3.3.90.30.00.00

1900 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
MATERIAL DE CONSUMO 
Manutenção do Programa de Transporte Escolar
DEC - Divisão de Educação
Departamento Municipal de Educação 10.000,00Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

09
09.001

12.361.0016.2049
3.3.90.30.00.00

1910 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
MATERIAL DE CONSUMO 
Manutenção do Programa de Transporte Escolar
DEC - Divisão de Educação
Departamento Municipal de Educação 10.000,00Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

09
09.001

12.361.0016.2049
3.3.90.30.00.00

1930 00123 Transferências Voluntárias Públicas Federais
MATERIAL DE CONSUMO 
Manutenção do Programa de Transporte Escolar
DEC - Divisão de Educação
Departamento Municipal de Educação 3.000,00 Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

09
09.001

12.361.0016.2049
3.3.90.39.00.00

1990 00123 Transferências Voluntárias Públicas Federais
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Manutenção do Programa de Transporte Escolar
DEC - Divisão de Educação
Departamento Municipal de Educação 3.000,00 Anulação 

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

09
09.001

12.361.0016.2051
3.1.90.11.00.00

2110 00101 Fundeb 60%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%
DEC - Divisão de Educação
Departamento Municipal de Educação 205.000,00Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

09
09.001

12.361.0016.2051
3.1.90.13.00.00

2120 00101 Fundeb 60%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%
DEC - Divisão de Educação
Departamento Municipal de Educação 63.000,00Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

09
09.001

12.361.0016.2051
3.1.90.94.00.00

2130 00101 Fundeb 60%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%
DEC - Divisão de Educação
Departamento Municipal de Educação 11.600,00Anulação 

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

12
12.001

10.122.0010.2073
3.3.90.30.00.00

2790 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
MATERIAL DE CONSUMO 
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento Municipal de
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Municipal de Saúde 30.000,00Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

12
12.001

10.122.0010.2073
3.3.90.39.00.00

2810 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento Municipal de
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Municipal de Saúde 20.000,00Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

12
12.001

10.301.0021.2084
3.1.90.11.00.00

2990 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
Manutenção do Programa Agentes Comunitários da Saúde
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Municipal de Saúde 15.000,00Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:
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12
12.001

10.301.0021.2084
3.1.90.13.00.00

3010 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Manutenção do Programa Agentes Comunitários da Saúde
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Municipal de Saúde 4.000,00 Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

12
12.001

10.301.0021.2084
3.1.90.94.00.00

3030 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Manutenção do Programa Agentes Comunitários da Saúde
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Municipal de Saúde 5.300,00 Anulação 

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

12
12.001

10.301.0021.2087
3.3.70.41.00.00

3440 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
CONTRIBUIÇÕES
Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde (CISNORPI)
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Municipal de Saúde 10.000,00Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

12
12.001

10.301.0021.2088
3.3.70.41.00.00

3450 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
CONTRIBUIÇÕES
Convênios com Instituições / Entidades Médicas, Filantrópicas e/ou Privadas com
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Municipal de Saúde 50.000,00Anulação 

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

12
12.001

10.301.0021.2092
3.1.90.11.00.00

3510 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
Manutenção do Gabinete Dentário Municipal - Programa Saúde Bucal
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Municipal de Saúde 15.000,00Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

12
12.001

10.301.0021.2092
3.1.90.13.00.00

3530 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Manutenção do Gabinete Dentário Municipal - Programa Saúde Bucal
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Municipal de Saúde 3.700,00 Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

12
12.001

10.301.0021.2092
3.1.90.94.00.00

3540 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Manutenção do Gabinete Dentário Municipal - Programa Saúde Bucal
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Municipal de Saúde 6.000,00 Anulação 

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

12
12.001

10.302.0021.2093
3.1.90.11.00.00

3750 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
Manutenção do Pronto Atendimento Municipal e Ambulatório
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Municipal de Saúde 100.000,00Anulação 

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

12
12.001

10.302.0021.2093
3.1.90.94.00.00

3790 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Manutenção do Pronto Atendimento Municipal e Ambulatório
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Municipal de Saúde 44.000,00Anulação 

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

12
12.001

10.302.0021.2093
3.3.90.39.00.00

3860 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Manutenção do Pronto Atendimento Municipal e Ambulatório
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Municipal de Saúde 50.000,00Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

12
12.001

10.302.0021.2093
3.3.90.39.00.00

3870 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Manutenção do Pronto Atendimento Municipal e Ambulatório
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Municipal de Saúde 25.000,00Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:
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12
12.001

10.302.0021.2094
3.3.90.39.00.00

4060 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Enfrentamento ao CORONAVÍRUS - COVID 19
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Municipal de Saúde 50.000,00Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

14
14.001

08.122.0010.2098
3.3.90.14.00.00

4420 00934 Transferências Voluntárias Públicas Federais
DIÁRIAS - CIVIL
Manutenção e Coordenação das Atividades do Departamento Municipal de
Gabinete do Diretor
Departamento Municipal de Assistência Social 3.000,00 Anulação 

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

14
14.001

08.122.0010.2098
3.3.90.30.00.00

4450 00000 Recursos Ordinários (Livres)
MATERIAL DE CONSUMO 
Manutenção e Coordenação das Atividades do Departamento Municipal de
Gabinete do Diretor
Departamento Municipal de Assistência Social 15.000,00Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

14
14.001

08.122.0010.2098
3.3.90.30.00.00

4460 00934 Transferências Voluntárias Públicas Federais
MATERIAL DE CONSUMO 
Manutenção e Coordenação das Atividades do Departamento Municipal de
Gabinete do Diretor
Departamento Municipal de Assistência Social 7.500,00 Anulação 

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

14
14.001

08.122.0010.2098
3.3.90.36.00.00

4520 00934 Transferências Voluntárias Públicas Federais
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Manutenção e Coordenação das Atividades do Departamento Municipal de
Gabinete do Diretor
Departamento Municipal de Assistência Social 3.000,00 Anulação 

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

14
14.001

08.122.0010.2098
3.3.90.39.00.00

4560 00000 Recursos Ordinários (Livres)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Manutenção e Coordenação das Atividades do Departamento Municipal de
Gabinete do Diretor
Departamento Municipal de Assistência Social 5.000,00 Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

14
14.001

08.244.0024.2104
3.3.90.36.00.00

4810 00934 Transferências Voluntárias Públicas Federais
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Contraturno Social do Centro de Convivência da Criança e do Adolescente
Gabinete do Diretor
Departamento Municipal de Assistência Social 5.000,00 Anulação 

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

14
14.001

08.244.0024.2108
3.1.90.11.00.00

5290 00934 Transferências Voluntárias Públicas Federais
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças 
Gabinete do Diretor
Departamento Municipal de Assistência Social 15.000,00Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

14
14.001

08.244.0024.2108
3.1.90.13.00.00

5310 00934 Transferências Voluntárias Públicas Federais
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças 
Gabinete do Diretor
Departamento Municipal de Assistência Social 3.500,00 Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

14
14.001

08.244.0024.2110
3.3.90.39.00.00

5540 00000 Recursos Ordinários (Livres)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Programa de Guarda Temporária subsidiada para Crianças e Adolescentes em
Gabinete do Diretor
Departamento Municipal de Assistência Social 8.000,00 Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

15
15.002

15.122.0010.2113
3.3.90.30.00.00

5610 00000 Recursos Ordinários (Livres)
MATERIAL DE CONSUMO 
Manutenção e Coordenação das Atividades da Divisão de Urbanismo
Divisão de Urbanismo
Departamento de Habitação, Urbanismo e Obras Públicas 25.000,00Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:
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Artigo  1º  ‐  Fica  aberto  no  atual  orçamento  vigente  um  Crédito  Adicional  Suplementar  no  valor  de  R$  937.600,00 
(Novecentos e trinta e sete mil e seiscentos reais) para reforço das dotações acima: 

Artigo  2º  ‐  Servirá  como  recursos  os  cancelamentos  das  seguintes  dotações  do  atual  orçamento  vigente  conforme 
descritos acima: 

Artigo 3º ‐ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando‐se as disposições ao contrário. 

Jundiaí do Sul, 25 de Novembro de 2021. 

 
_______________________ 

ECLAIR RAUEN 
                              Prefeito Municipal 
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15
15.002

15.122.0010.2113
3.3.90.39.00.00

5630 00000 Recursos Ordinários (Livres)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Manutenção e Coordenação das Atividades da Divisão de Urbanismo
Divisão de Urbanismo
Departamento de Habitação, Urbanismo e Obras Públicas 22.000,00Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

15
15.003

10.451.0027.1003
4.4.90.51.00.00

5850 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
OBRAS E INSTALAÇÕES
Reforma da Estrutura Física do Prédio do  Hospital Municipal
Divisão de Obras
Departamento de Habitação, Urbanismo e Obras Públicas 90.000,00Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

15
15.003

17.451.0027.1004
4.4.90.51.00.00

5980 00000 Recursos Ordinários (Livres)
OBRAS E INSTALAÇÕES
Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário
Divisão de Obras
Departamento de Habitação, Urbanismo e Obras Públicas 592.200,00Anulação 

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

16
16.001

26.122.0010.2123
3.1.90.11.00.00

6020 00000 Recursos Ordinários (Livres)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
Manutenção e Coordenação das Atividades do Departamento Municipal de
Divisão do Serviço Rodoviário
Departamento Municipal de Transporte Rodoviário 100.000,00Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

16
16.001

26.122.0010.2123
3.3.90.30.00.00

6070 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 
MATERIAL DE CONSUMO 
Manutenção e Coordenação das Atividades do Departamento Municipal de
Divisão do Serviço Rodoviário
Departamento Municipal de Transporte Rodoviário 15.000,00Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

16
16.001

26.122.0010.2123
3.3.90.30.00.00

6080 00511 Taxas - Prestação de Serviços
MATERIAL DE CONSUMO 
Manutenção e Coordenação das Atividades do Departamento Municipal de
Divisão do Serviço Rodoviário
Departamento Municipal de Transporte Rodoviário 20.000,00Acréscimo

Abertura 

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional:

Resumo acumulado Recurso do crédito adicional Previsto RealizadoTipo de alteração
Suplementar 
Suplementar 

Anulação de Dotações
Anulação de Dotações

937.600,00
937.600,00

937.600,00
937.600,00

Acréscimo
Anulação

  

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-EXTRATO 
CONTRATUAL
Contrato Nº: 267/2021-Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada: JULIO CESAR PINTO CORDEIRO-Valor: 7.530,00 (sete mil qui-
nhentos e trinta reais)
Vigência: Início: 25/11/2021 Término: 25/01/2022-Licitação: PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº.: 102/2021
Recursos: Dotação: 1.003.4.4.90.52.00.00.00.00 (41) Saldo: 12.132,82-Objeto: 
AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE LED A SER INSTALADO NO TOTEM LOCALI-
ZADO NA RUA GERALDO VIEIRA.
Pinhalão, 24 de Novembro de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-EXTRATO 
CONTRATUAL

Contrato Nº: 268/2021-Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-
-Contratada: LUIZ CARLOS MENON-Valor: 13.999,99 (treze mil novecentos e 
noventa e nove reais e noventa e nove centavos)-Vigência: Início: 25/11/2021 
Término: 25/01/2022-Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 100/2021-Recursos: 
Dotação: 2.048.3.3.90.39.00.00.00.00 (521) Saldo: 50.000,00-Objeto: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL 
NATALINA, COM ARTISTAS CARACTERIZADOS E PAPAI NOEL.
Pinhalão, 25 de Novembro de 2021

PINHALÃO
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Nesta sexta-feira (26), o 
município de Wenceslau Braz 
comemora seu 86º aniversário. 
Com uma história rica de tradição 
nas atividades do campo, o agro-
negócio tem crescido considera-
velmente fomentando a economia 
e gerando emprego e renda para 
população do município. 
Se na zona urbana da cidade a 
economia gira em torno do comér-
cio, no campo as atividades são 
impulsionadas principalmente 
pela plantação de grãos, como no 

caso do milho e da soja. Com isso, a 
produção das lavouras gera valores 
que movimentam a economia do 
município. 
De acordo com dados do Ipardes 
(Instituto Paranaense de Desen-
volvimento Econômico e Social) 
quase 400 produtores trabalham 
com lavouras temporárias em 
uma área que ocupa quase 19 mil 
hectares de plantação no municí-
pio. No caso das lavouras perma-
nentes, são mais de 200 hectares. 
Outras atividades do agronegócio 

realizadas no município são nas 
áreas de horticultura, agricultura, 
pecuária entre outras. 
Das áreas de estabelecimentos 
agropecuários, os dados mostram 
que quase mil proprietários utili-
zam mais de 31 hectares, além de 
outros 2,3 mil hectares utilizados 
através do arrendamento que gera 
renda para o produtor e para o 
proprietário da terra. 
Entre os produtos mais produzidos 
no município, está a soja com quase 
70 toneladas por safra, o milho com 
quase 35 mil toneladas, o trigo com 
mais de 13 mil toneladas e o tomate 
com quase 12 mil toneladas. Na 
área de fruticultura, destaca-se 
a produção de banana em cacho, 
maracujá e limão. 
Na área de pecuária e aves, os dados 
do Ipardes apontam a criação de 

gado com quase 19 mil animais, 
mais de mil vacas leiteiras e de 
aves com quase 400 mil animais. Há 
ainda criações de equinos, ovinos, 
bubalinos e caprinos. 
O desenvolvimento dos produ-
tores do município através do 
agronegócio também tem atraído 
empresas que atuam no setor, 
além de instituições de ensino 
que estão investindo em cursos 
profissionalizantes e superiores 
para profissionais que desejam se 
aperfeiçoar para atuar no setor. 
Assim, a dedicação do brazense 
segue sendo combustível para que 
a cada ano o município continue 
se desenvolvendo com trabalho no 
presente e foco no futuro. A Folha 
Extra deseja ao município e a toda 
população um feliz aniversário. 

Wenceslau Braz 
completa 86 anos 
de olho no futuro 
e com a força do 
Agrobusiness

Município brazense 
tem se destacado na 
produção de grãos 
e atraindo cada vez 
mais empresas e 
produtores do setor do 
agronegócio


