
ANO XXXVI 
Nº  8040 R$ 3,50PATO BRANCO, SÁBADO E DOMINGO, 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2021 | diariodosudoeste.com.br | @diariodsudoeste

HÁ 35 ANOS CONTANDO A HISTÓRIA DO SUDOESTE DO PARANÁ 

Ciruspar completa 10 anos de 
existência na segunda-feira

A partir de sua constituição é possível a operacionalização do Samu 192 na região Sudoeste. 
Em média, o consórcio recebe cinco mil ligações ao mês e atende mais de duas mil 

ocorrências, todos serviços feitos pelas suas equipes do Samu espalhadas no Sudoeste. PÁG. 7 

Pato Futsal 
oficializa a 
contratação 
do goleiro 
Alê Falcone
Goleiro artilheiro 
da LNF 2020, Alê 
Falcone atuou no 
Paraná nas equipes do 
Guarapuava, Cascavel, 
Umuarama e deixou o 
Marreco para defender 
o Pato Futsal. PÁG. 19

Assessoria Pato Futsal

GERAL

REGIONAL

CIDADE

Já sabe como vai 
gastar o 13º?
Cenário econômico 
desanimador pede que o 
benefício seja utilizado com 
inteligência. Especialista 
dá dicas de como eliminar 
dívidas e ainda fazer o 
dinheiro render. PÁG. 8

IBGE abre editais 
para contratação 
temporária de 
pessoal
Dentre os 13 municípios 
de abrangência da Agência 
de Pato Branco do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística, são 274 vagas 
disponíveis, distribuídas em 
três editais. Os selecionados 
irão atuar na realização do 
Censo 2022. PÁG. 12B

Escritório de 
Pato Branco é 
premiado em 
concurso de 
arquitetura PÁG. 4

Carreteando 
a Saudade 
homenageia 
os Irmãos 
Bertussi PÁG. 4



Empresas devem investir na melhoria de processos, redução de custos e 
aumento da capacidade
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Assessoria
Apesar de um cenário econômico ain-

da marcado por incertezas, a indústria do 
Paraná prevê a ampliação de investimen-
tos em 2022. A 26ª edição da Sondagem 
Industrial, pesquisa realizada anualmen-
te pela Federação das Indústrias do Para-
ná (Fiep), mostra que 72,9% das empresas 
pretendem investir no próximo ano.

A maioria dos recursos será aplicada 
na melhoria de processos, produtos ou ser-
viços, apontada por 64,5% dos entrevista-
dos, e na implantação de medidas que re-
duzam custos de produção, prioridade 
para 48,7%. O aumento da capacidade pro-
dutiva também está nos planos de 45,4% 
das indústrias.

“A indústria paranaense é a quarta 
maior do Brasil e, mesmo diante de incer-
tezas que ainda existem em relação aos ru-
mos da economia, o desempenho do setor 

ao longo de 2021 faz com que a maioria 
dos empresários tenha confiança para rea-
lizar investimentos”, afirma o presidente da 
Fiep, Carlos Valter Martins Pedro.

A pesquisa revela, ainda, que 68,7% 
dos entrevistados estão otimistas ou mui-
to otimistas em relação ao desempenho de 
suas empresas, apostando principalmente 
no aumento de vendas. Apesar disso, exis-
tem fatores que causam preocupações. En-
tre os principais estão a crise hídrica e a 
consequente insegurança energética cau-
sada por ela. O aumento dos custos e es-
cassez de matérias-primas tem sido outra 
dificuldade, assim como há incertezas em 
relação ao ambiente político em um ano 
eleitoral.

Os resultados completos da pesquisa, 
inclusive com recortes de diferentes ma-
crorregiões do Estado, estão disponíveis 
em agenciafiep.com.br.

Indústria do Paraná 
pretende ampliar 
investimentos 
em 2022

Gelson Bampi/sistema Fiep

Alep
Mudanças no comando, sessões híbridas 

e muitos projetos relevantes no encerramen-
to do ano marcaram as atividades da Comis-
são de Constituição e Justiça (CCJ) em 2021. 
A porta de entrada de todos os projetos na 
Assembleia Legislativa fechou o balanço com 
649 propostas analisadas em 59 sessões – 
39 ordinárias e 20 extraordinárias.

Este ano, houve uma incomum troca na 
condução do grupo de trabalho. O deputado 
Nelson Justus (DEM) reassumiu a presidên-
cia da CCJ em novembro, após decisão pro-
ferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
que cassou o mandato do ex-deputado Dele-
gado Francischini (PSL), à frente da Comis-
são desde 2019.

“Presidi essa comissão inúmeras vezes 
e assumi desta feita numa situação comple-
tamente diferente. Mas é sempre uma ale-
gria muito grande, porque além de ser a Co-
missão mais importante da Casa, é formada 
por deputados que entendem do riscado, 
conhecem o regimento interno, conhecem a 
Constituição e sabem o que estão fazendo”, 
elogiou Justus. Ele está no seu sétimo man-
dado na Assembleia e já esteve por oito anos 
à frente da CCJ, entre 2011 e 2018.

Após o primeiro ano pandêmico, em que 
as atividades da Comissão foram incorpora-

das às sessões plenárias devido às medidas 
de isolamento social, os trabalhos foram re-
tomados em 2021 na modalidade híbrida. 
O novo formato não impediu, mas alterou 
o que muitos consideram um diferencial da 
CCJ: o intenso debate jurídico, constitucio-
nal e técnico promovido pelos parlamenta-
res membros.

“Foi um ano difícil em todos os sentidos. 
Tivemos de enfrentar a falta de sessões pre-
senciais em virtude da pandemia e isso difi-
culta as conversas, os entendimentos”, pon-
derou Justus.

Ainda assim, ele avaliou como muito po-
sitiva a produtividade da Comissão e o com-
prometimento dos parlamentares. “Tivemos 
sessões extraordinárias a todo o momento 
e nenhuma suspensa no que diz respeito ao 
quórum. Isso é muito bom, mostra o desejo 
e a vontade dos deputados de estarem pre-
sentes e atuando efetivamente. Os partidos 
escolheram os seus representantes nesta 
Comissão de maneira muito positiva”, disse.

No balanço divulgado nesta semana, fo-
ram analisados 298 projetos de autoria par-
lamentar e 180 do Executivo, 26 decretos 
legislativos, além de emendas parlamenta-
res e iniciativas encaminhadas por outros 
poderes como o Tribunal de Justiça e Minis-
tério Público, por exemplo.

Com mudanças, CCJ analisa mais de 
600 proposições em 2021

Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

A Câmara Municipal de Mariópolis 
aprovou recentemente o projeto de lei nº 
52/2021, que denomina o plenário da casa 
de “Irmã Regina”, em homenagem a madre 
católica Regina Costa, que por cerca de 15 
anos realizou a leitura bíblica junto ao le-
gislativo.

Também conhecida como Irmã Iolanda 
e Santinha de Mariópolis, a religiosa possui 
uma extensa contribuição para a história do 
município, entre elas a composição da letra 
de seu hino. O projeto foi apresentado pelo 
presidente da câmara, vereador Solismar 

Germiniani de Souza, aprovado por unani-
midade, e sancionado pelo prefeito Mario 
Paulek.

Mesa diretora
Na sessão da última segunda-feira (13), 

a câmara também elegeu a mesa direto-
ra para o ano de 2020. O vereador Ademir 
Basso (PV) será o presidente; a vice-presi-
dência será do vereador Solismar Germinia-
ni de Souza (PSB). Os vereadores Pedro Viei-
ra dos Santos (PDT) e Luciano Belle (PDT), 
foram eleitos, respectivamente primeiro 
e segundo secretário. A nova mesa direto-
ra tomará posse em primeiro de janeiro de 
2022.

Plenário da Câmara de 
Mariópolis recebe o 
nome de Irmã Regina

RepRodução/FaceBook

Religiosa foi a autora do hino do município de Mariópolis
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Vai à sanção 
projeto 
que prevê 
parcelamento 
de dívidas 
de micros e 
pequenas 
empresas
Agência Senado

Será enviado a san-
ção presidencial o Pro-
jeto de Lei Complemen-
tar (PLP 46/2021) que 
cria um novo progra-
ma de parcelamento de 
dívidas de micros e pe-
quenas empresas par-
ticipantes do Simples 
Nacional, inclusive os 
microempreendedores 
individuais (MEI) e as 
empresas em recupe-
ração judicial. Na quin-
ta-feira (16), a Câmara 
dos Deputados aprovou 
a proposta.

De autoria do Sena-
do, o texto foi aprovado 
com emenda de redação 
do relator, deputado Mar-
co Bertaiolli (PSD-SP). O 
parcelamento, chamado 
de Programa de Reesca-
lonamento do Pagamento 
de Débitos no Âmbito do 
Simples Nacional (Relp), 
dirige-se às empresas en-
dividadas, que poderão 
aderir a ele até o último 
dia útil do mês seguinte 
ao de publicação da fu-
tura lei, devendo pagar 
a primeira parcela nes-
ta data para ter o pedido   
deferido.

Pelo texto, o con-
tribuinte terá descon-
tos sobre juros, multas e 
encargos proporcional-
mente à queda de fatu-
ramento no período de 
março a dezembro de 
2020 em comparação 
com o período de mar-
ço a dezembro de 2019. 
Empresas inativas no 
período também pode-
rão participar.

Depois dos descon-
tos e do pagamento de 
uma entrada, o saldo res-
tante poderá ser par-
celado em até 180 me-
ses, vencíveis em maio 
de cada ano. Entretanto, 
para dívidas com a Previ-
dência Social, o parcela-
mento será em 60 meses.

Assessoria
Eleito para seu primei-

ro mandato, o professor 
da UTFPR e vereador Mar-
cos Marini (Podemos) re-
aliza seu primeiro ano de 
mandato aproximando a 
área Acadêmica da Legisla-
tiva, facilitando o diálogo 
e oportunizando a criação 
de novos modelos de tra-
balho, onde o conhecimen-
to gerado na Universidade 
colabore técnica e profis-
sionalmente na elaboração 
de leis e ações que aten-
dam a comunidade. Mari-
ni é o décimo vereador a 
participar da série de ma-
térias, que estão sendo rea-
lizadas com todos os vere-
adores da Câmara, com o 
objetivo de apresentar os 
trabalhos feitos durante o 
ano e garantir a transparên-
cia das ações do Legislativo 
para os cidadãos.

“Meu compromisso, en-
quanto vereador, é aplicar o 
conhecimento adquirido em 
minha formação acadêmica 
na área de tecnologia, com 
doutorado e pós-doutorado 
na área de Políticas Públi-
cas para o desenvolvimen-
to local e regional. Durante 
todo o ano e nos próximos 
do meu mandato, buscarei 
sempre reiterar a importân-
cia da conexão em rede en-
tre diversas entidades locais 
e regionais, como a ACEPB, 
Sindicomércio, IRDES, SE-
BRAE, UTFPR, UNIMATER, 
UNIDEP e as empresas, para 
o desenvolvimento de Pato 
Branco, sempre pautado no 
conhecimento, na ética e na 

responsabilidade”, afirmou 
Marini.

Comissões
Durante o primeiro ano, 

atuou ativamente em várias 
comissões instaladas na Câ-
mara de Vereadores, parti-
cipando como membro da 
Comissão Orçamento e Fi-
nanças (COF); presidente da 
Comissão de Políticas Públi-
cas (CPP); membro da Comis-
são Especial do PELOM (Lei 
Orgânica Municipal); mem-
bro da Comissão Especial da 
Consolidação das Leis; e, tam-
bém, membro da Comissão 
Especial de Inquérito (CEI).

Leis aprovadas
Neste primeiro ano, de 

sua autoria, foram sanciona-
das a Lei nº 5.787, de 02 de 
julho de 2021, disciplinan-
do o envio de proposições 
legislativas de iniciativa do 
Prefeito ao Poder Legislati-
vo, e a Lei nº 5.817, de 27 
de setembro de 2021, alte-
rando a denominação do ae-
roporto, passando para Ae-
roporto Regional de Pato 
Branco. Adicionalmente, em 
uma proposição legislati-
va com a vereadora Maria 
Cristina de Oliveira Rodri-
gues Hamera (PV) e o vere-
ador Romulo Faggion (PSL), 
foi coautor da Lei nº 5.790, 
de 12 de julho de 2021, in-
cluindo na gratuidade do 
Transporte Coletivo Urba-
no de Pato Branco (TUPA), 
os pacientes ostomizados. 
Ainda, com os vereadores 
Eduardo Dala Costa (MDB), 
Januário Koslinski (PSDB), 

Maria Cristina de Oliveira 
Rodrigues Hamera (PV) e 
Romulo Faggion (PSL), foi 
coautor da Lei nº 5.834, de 
03 de novembro de 2021, 
institucionalizando, no âm-
bito do Município de Pato 
Branco, a adoção oficial do 
Título de Capital Tecnológi-
ca e Inovadora do Estado do 
Paraná.

Projetos em 
tramitação

Ainda de sua autoria e 
tramitando pela Casa, es-
tão o Projeto de Lei nº 124, 
de 2021, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade da divul-
gação de informações re-
ferentes às obras públicas 
municipais em andamento e 
as paralisadas, no Portal da 
Transparência do Município 
de Pato Branco; e o Proje-
to de Lei nº 200, de 2021, 
que dispõe sobre a institu-
cionalização de conteúdo 
trilíngue nos portais eletrô-
nicos da Administrações Di-
reta e Indireta do Municí-
pio, bem como a colocação 
de placas de sinalização tri-
lingue em vias públicas e lo-
cais de grande circulação no 
âmbito municipal. Essa pro-
posta integra o Projeto Whi-
te Duck Connection (WDC).

Em couatoria com o ve-
reador Claudemir Zanco - 
Biruba (PL), está o Proje-
to de Lei nº 168, de 2021, 
declarando de Utilidade Pú-
blica Municipal o Clube Pi-
nheiros, e, em parceria com 
os vereadores Claudemir 
Zanco - Biruba (PL), Joe-
cir Bernardi (PSD), Lindo-

mar Brandão (DEM), Maria 
Cristina de Oliveira Rodri-
gues Hamera (PV), Rafael 
Celestrin (PSD) e Thania Ca-
minski (DEM), o Projeto de 
Lei nº 177, de 2021, modi-
ficando a Lei nº 2.284, de 
13 de outubro de 2003, que 
autorizou o Município de 
Pato Branco a doação a títu-
lo gratuito, a moradores do 
Bairro São João, bem como, 
efetuar a regularização com 
a averbação do Título e Pro-
priedade junto ao Registro 
Geral de Imóveis.

Vereador nos 
bairros

A partir do projeto “Ve-
reador Marini nos Bairros”, 
o vereador está atuando 
junto à população, ouvindo 
as demandas e as necessida-
des dos pato-branquenses. 
Assim, ao longo do ano, re-
alizou diversas visitas e reu-
niões em alguns bairros da 
cidade, destacando: sede da 
União de Bairros, com a pre-
sidente Mari Colla; bairro 
Santa Terezinha, juntamen-

te com o presidente Adil-
son Stanqueviski;  bairro 
Vila Isabel, com o presiden-
te Francisco Chimelo; bair-
ro Industrial, com o presi-
dente Valter Tensini; bairro 
Cristo Rei, com o  presidente 
Darci Antonio Molineti; bair-
ro Menino Deus, com a pre-
sidente Lurdes de Miranda; 
bairro Pagnoncelli, com os 
moradores; bairro Planalto, 
com moradores e empresá-
rios; bairro Gralha Azul, jun-
tamente com o presidente 
Máximo e moradores.

Além de apresentar re-
querimentos e indicações, 
atendendo demandas dos 
munícipes em diversas áre-
as e segmentos, também 
realizou a entrega de Mo-
ções de Aplauso, para o 
atleta Lucas de Krishna Os-
tapiv e para a Faculdade 
Mater Dei (Unimater), e de 
um Título de Cidadão Ho-
norário, para Luiz Francis-
co Silva (Pernambuco), o 
qual foi autor da arte grá-
fica usada na Bandeira de 
Pato Branco.

Aproximando a área Acadêmica da 
Legislativa, Marcos Marini realiza seu 
primeiro ano de mandato

AssessoriA

“Meu compromisso, enquanto vereador, é 
aplicar o conhecimento adquirido em minha 
formação acadêmica, na área de Políticas 
Públicas”, revelou Marini



diariodosudoeste.com.br    18 e 19 de dezembro de 2021A4 cidade

O Centro de Tradições 
Gaúchas (CTG) Carreteando 
a Saudade promoveu recen-
temente uma apresentação 
artística em homenagem a 
obra do conjunto Os Bertus-
si e de seus fundadores. A 
apresentação aconteceu na 
sede do CTG, em Pato Bran-
co, e contou ainda com jan-
tar e baile com o conjunto 
homenageado.

De acordo com André 
Gabrielli, patrão do Carre-
teando a Saudade, o even-

to foi chamado de Show Tri-
logia aos Irmãos Bertussi, e 
mostrou por meio da músi-
ca e da dança a trajetória de 
Adelar e Oneide Bertussi, os 
fundadores do conjunto que 
criou o baile como o conhe-
cemos hoje. Segundo André, 
os grupos tradicionalistas 
geralmente se apresenta-
vam com gaita, violão e um 
instrumento de percussão, 
como o pandeiro. Os Bertus-
si teriam sidos os pioneiros 
em adicionar instrumentos 
como bateria, contrabaixo e 
guitarra elétrica à composi-
ção do conjunto. “Toda mú-
sica gaúcha deve muito aos 
Bertussi”, disse o patrão do 
CTG.

O grupo se separou na 
década de 70, quando os ir-
mãos seguiram em proje-
tos solo. Anos depois, o gru-
po voltou a atividade e hoje 
conta com o músico Gilney 
Bertussi, filho de Adelar.

A apresentação foi en-
cenada pelas invernadas ar-
tísticas do Centro, que per-
formaram seis coreografias 
que ilustraram toda a traje-
tória da banda e dos irmãos 
até os anos 70. “(Gilney) re-
latou que essa foi a melhor 
homenagem que os irmãos 

já receberam. Ele ficou ex-
tremamente emocionado e 
agradecido por poder ani-
mar um baile onde seu pai 
e seu tio foram tão brilhan-
temente lembrados”, disse o 
patrão do CTG.

Patronagem
No fim de novembro foi 

realizada a assembleia de 
eleição da nova patronagem 
do Carreteando a Saudade 
para o biênio 2022-2023. 
Os eleitos foram Edson Get-
ten (patrão); Elvis Cegat-
to (vice-patrão); Rosimar 
de Lurdes Cadorin Cegatto 
(secretário); Celso Sbarde-
lotto (segundo secretário); 
Edevaldo André Gabrielli 
(Guaiaca – Tesoureiro); Del-
ci de Col (segundo guaiaca).

“A nova patronagem as-
sume com o compromisso 
de continuar fortalecendo 
a cultura gaúcha e parana-
ense, representando nosso 
município nos festivais e ro-
deios. O CTG Carreteando a 
Saudade é o atual campeão 
paranaense do Festival Pa-
ranaense de Arrte e Tradi-
ção – FEPART e vai em bus-
ca de manter as conquistas”, 
informou a nova patrona-
gem por meio de nota.(NLJ)

Nelson da Luz Junior
nelson@diariodosudoeste.com.br

O escritório Michel Ma-
cedo Arquitetos, de Pato 
Branco, teve um projeto 
vencedor na Premiação IA-
Bpr 2021 - Edição do Cen-
tenário, concurso de proje-
tos promovido pelo Instituto 
de Arquitetos do Brasil, por 
ocasião do aniversário de 
100 anos da entidade.

A casa Angicos foi pre-
miada na categoria desta-
que habitação entre os con-
correntes do Paraná, e deve 
seguir para a etapa nacio-
nal do concurso. O projeto é 
assinado pelo arquiteto Mi-
chel Macedo, com a colabo-
ração de Jean Grando e João 
Pedro Cecco.

Edificada em Francis-
co Beltrão, a casa é compos-
ta por materiais como tijolo 

aparente, vidro e concreto. 
“Isso porque desde o come-
ço o desejo dos clientes é 
que ela fosse sustentável. 
Então as soluções que a 
gente adotou foram os ma-
teriais mais simples e tra-
dicionais que a gente tem 
na região”, explica Michel 
Macedo.

Pensando no uso ra-
cional de recursos naturais, 
a casa foi projetada com a 
face leste para melhor apro-
veitamento da luz solar. A 
estrutura também favorece 
a ventilação natural, a reu-
tilização da água da chu-
va para uso cotidiano dos 
moradores, como em vasos 
sanitários, e a geração de 
energia elétrica por meio de 
painéis fotovoltaicos.

“A estrutura também é 
bem interessante. Ela é pra-
ticamente um quadrado, 

com pilares periféricos. Só 
que os cantos não tem pilar. 
Então de um lado tem um 

balanço de sete metros, e no 
outro um balanço de três e 
meio. Então dá a sensação 

de que a casa está flutuan-
do”, diz o arquiteto.

Além deste, o escritó-

rio também já se destacou 
em outros prêmios ante-
riormente, como o concur-
so para escolher o projeto 
da nova sede do Clube Curi-
tibano, quando ficou entre 
os três finalistas, e o tercei-
ro lugar no concurso nacio-
nal para escolher o projeto 
da praça dos três poderes, 
em Florianópolis.

Macedo comenta a im-
portância do prêmio para a 
arquitetura local: “Ganhar 
um prêmio no nosso contex-
to, com as particularidades 
do nosso lugar, mostra que 
tem coisa boa acontecendo 
fora dos grandes centros”.

“A casa Angicos 
foi premiada na 

categoria destaque 
habitação”

Escritório de Pato Branco é premiado em 
concurso do IABpr

Divulgação/Michel MaceDo arquitetos

A casa Angicos venceu na categoria destaque habitação

Carreteando a Saudade homenageia Os Bertussi

Invernadas 
artísticas 
relembraram 
a trajetória 
dos Irmãos 
Bertussi

Fotos: eva Marchesi

Noite também contou com jantar e baile com Os Bertussi
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Segunda parcela 
do 13º injeta mais de 
R$ 3,6 milhões 
na economia 
pato-branquense
Assessoria

Os servidores públicos municipais de Pato 
Branco receberam na sexta-feira (17), a segun-
da parcela do 13º salário. A liberação represen-
ta o montante de mais de R$ 3,6 milhões, bene-
ficiando 2.593 servidores.

Com a medida, a Administração Municipal 
de Pato Branco tem como objetivo valorizar o 
servidor e ajudá-lo na organização orçamentá-
ria familiar neste final de ano, além de fomen-
tar o comércio do município.

“2021 foi um ano que enfrentamos inúme-
ras dificuldades em nosso município, a pandemia 
atingiu as famílias, o comércio, enfraquecendo a 
economia”, destacou o prefeito, Robson Cantu.

Neste ano, a Administração antecipou a 
primeira parcela para o mês de maio, junto com 
o salário, injetando cerca de R$ 4,5 na econo-
mia local. “Geralmente, a primeira parcela era 
paga no final do mês de junho, em 2021 anteci-
pamos em um mês, como uma alternativa para 
favorecer o processo de recuperação do nosso 
comércio”, lembra o prefeito.

Ainda, o pagamento do salário referente ao 
mês de dezembro, será feito na próxima quin-
ta-feira (23). Geralmente é disponibilizado até o 
último dia útil do mês vigente. A medida, tam-
bém visa a valorização do servidor.

“É uma forma de auxiliar os nossos servi-
dores, para que utilizem esses valores neste 
final de ano, seja nas festividades de Natal e 
Ano Novo, nas férias ou no planejamento para 
2022”, finaliza o prefeito.

Assessoria
A Atlas Eletrodomésticos 

apoia constantemente pro-
jetos culturais e incentiva o 
desenvolvimento da cultura 
regional por meio do investi-
mento em ações e no trabalho 
de artistas brasileiros. Este 
ano, para comemorar o seu 
71º aniversário, os 69 anos 
do município e ainda presen-
tear a população pato-bran-
quense com muita música em 
uma época tão importe como 
o Natal, a empresa junto com 
a FIEP, Sesi Cultura e Prefei-
tura de Pato Branco traz para 
Pato Branco (PR) a unidade 
móvel SESI Cultura.

A Unidade Móvel (UMO), 
que percorre o Paraná des-
de 2019, permanecerá de 21 
a 23 de dezembro, na praça 
Presidente Vargas e sediará 
o show de bandas renomadas 
como TOM Brasil, Garrafão 
e Baquetinhá. Durante a pro-
gramação, o público poderá 
ser presenteado com produtos 
Atlas. Durante os três dias os 
shows serão gratuitos e terão 
início às 20h30.

“Em Pato Branco fica a 

nossa sede, fica a nossa his-
tória, não podemos deixar de 
trazer projetos como este que 
além de diversão, oferecem 
cultura e alegria a todas as fa-
mílias”, afirmou o CEO da com-
panhia Márcio Veiga.

“Este ano o Natal será 
muito especial, as famílias vol-
tarão a se reunir, as ruas esta-
rão mais movimentadas e não 
poderíamos deixar de trazer 
essas atrações em uma época 
que une tantas comemorações, 
esperamos que todos possam 
se divertir com a programação 
da Unidade Móvel do SESI”, 
concluiu Márcio.

A Unidade Móvel do Sesi 
Cultura é uma carreta que se 
transforma em palco itineran-
te. Com infraestrutura de ilu-
minação e de som para espe-
táculos, o veículo leva peças, 
shows, palestras e eventos 
para qualquer lugar. O veícu-
lo leva cadeiras para 100 pes-
soas e conta com 2 camarins 
e palco climatizado, de 8 me-
tros de largura por 5 metros 
de profundidade e 2,2 metros 
de altura, que fica a 1,5 metros 
do chão.

Música e prêmios são atrações da Unidade 
Móvel do SESI Cultura trazida pela Atlas 
Eletrodomésticos a Pato Branco

Serviço
Unidade Móvel (UMO) SeSi CUltUra eM PatO BranCO

21/12 – 20h30 – tOM BraSil / MPB Clássico: especial para 
toda a família

22/12 – 20h30 – Banda Garrafão/ Música Gaúcha, sertanejo: 
especial para jovens e adultos

23/12 – 20h30 –  Grupo Baquetá: espetáculo Baquetinhá /es-
pecial para toda família, especialmente para crianças

AssessoriA

A Unidade Móvel do Sesi Cultura é uma carreta que se transforma 
em palco itinerante
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Em Pato Branco, a cam-
panha ‘Natal de Todos os 
Jojocas’, do projeto Jojoca, 
arrecadou alimentos sufi-
cientes para realizar a entre-
ga de 100 ceias natalinas às 
famílias em situação de vul-
nerabilidade social.

O objetivo da campa-
nha, que já chegou ao fim, 

é proporcionar às famílias 
do município, em situação 
de vulnerabilidade social, 
uma ceia de Natal completa. 
A ideia é que todos tenham 
uma ceia com tudo que tem 
de direito, ou seja, com pra-
tos tradicionais e de ótima 
qualidade.

A ceia preparada pelos 
próprios voluntários conta 
com uma ave natalina, arroz 
a grega, farofa, salada, bolo 

recheado, panetone, refrige-
rante e chocolates.

Além da refeição, o Jojo-
ca também dará um presen-
te de Natal a cada criança da 
família. Neste ano, os volun-
tários conseguirão entregar 
presentes a 416 crianças e 
187 adultos.  No ano pas-
sado, o projeto entregou 85 
cestas prontas [ceias] de Na-
tal. A ação contemplou 216 
crianças com presentes.

Campanha de Natal do Projeto Jojoca é um sucesso
Projeto Jojoca

O projeto Jojoca existe há dois anos. Na época os voluntários começaram suas ati-
vidades entregando cestas de alimentos. Hoje, mensalmente, o projeto entrega ces-
tas que contém carnes, iogurtes, leites, produtos de higiene e de necessidade básica.

“Todo esse projeto começou com os trabalhadores do Núcleo. Mas depois senti-
mos a necessidade de abrir para a população porque muita gente gostaria de ajudar 
e não sabia como. O projeto Jojoca é uma porta para o voluntariado. Hoje estamos 
lutando por um espaço físico, entre São João e a Vila São Pedro, que é justamente 
para termos uma ponte de referência para esses voluntários. Queremos colocar re-
forço escolar, psicóloga, entre outros serviços. Todos esses trâmites já estamos fa-
zendo mas de uma forma muito pequena”, explica Marina Bertol Preisler, presidente 
do projeto, comentando que o Jojoca já conta com auxílio odontológico às crianças.

Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

Na noite de quarta-fei-
ra (15), a Associação Regio-
nal de Engenheiros e Arqui-
tetos de Pato Branco (Area) 
realizou uma cerimônia de 
descerra-mento da placa do 

novo ambiente da associa-
ção, construído em anexo a 
sede. Hoje a associação está 
situada na rua Itabira, esqui-
na com Tapa-jós.

O novo ambiente leva o 
nome de ‘Espaço Engenhei-
ro Juarez Reinaldo da Cos-
ta’. A nomenclatura é uma 

homenagem ao engenheiro 
mecânico que faleceu, víti-
ma da covid-19, em março 
deste ano, aos 61 anos de 
idade.

De acordo com o en-
genheiro eletrônico, Sér-
gio Luiz Masutti, presiden-
te da associação, o ambiente 

leva o nome de Juarez por 
ter sido uma pes-soa alegre, 
festiva e que sempre partici-
pou, ativamente, das direto-
rias de sua classe.

“No fim de 2019 resol-
vemos fazer uma cobertu-
ra e uma grade nesse novo 
espaço, pois, entendíamos 

ser uma área que poderia 
ser mais utili-zada. Na épo-
ca encomendamos o traba-
lho com Juarez, que tinha 
uma metalúrgica e era nos-
so associado. Ele executou a 
cobertura. Porém, por conta 
da pandemia, infelizmente, 
não conseguimos inaugu-
rar o espaço com a presença 
dele, que veio a falecer nes-
te ano”, conta.

Segundo Masutti, Ju-
arez foi o engenheiro res-
ponsável por solucionar 
o problema na cobertura 
da Igreja Matriz São Pedro 
Apóstolo. “Foi solici-tado a 
diversos engenheiros algu-
ma solução. E ele foi quem 
deu a melhor a alternativa e 
criou uma estrutura”.

Durante a cerimônia de 
inauguração do novo am-
biente, Joana Maria da Cos-
ta, filha do engenheiro ho-

menageado, falou sobre a 
trajetória do pai. Com um 
emocionante texto relem-
brou o amor de Juarez pela 
profissão, pela vida e por 
sua família.

“Lembra de quando 
você batia no meu peito e 
dizia ‘eu sou engenheiro’? 
Nós lembramos e em for-
ma de gratidão e reconhe-
cimento da pessoa e pro-
fissional que você foi, hoje 
a Area Pato Branco recebe 
seu nome” disse, finalizan-
do com um agradecimen-
to. “Obrigada por terem fei-
to parte da vida do meu pai, 
pelo reconhecimento e aci-
ma de tudo, por terem sido 
amigos de verdade. Que 
continuemos a caminha-
da lembran-do do meu pai, 
uma pessoa alto-astral, com 
o sorriso largo e dos bons 
momentos”.

Area Pato Branco realiza cerimônia de inauguração de ‘Espaço Engenheiro Juarez Reinaldo da Costa’
Divulgação

Homenagem contou com a presença da esposa e filhas de Juarez

Assessoria
A Confederação dos 

Engenheiros Agrônomos 
do Brasil (Confaeab), reali-
zou na tarde na quinta-fei-
ra (16), a eleição da direto-
ria executiva da entidade. 
O atual presidente da enti-
dade, Kleber Santos, foi re-
conduzido ao cargo para a 
gestão 2022 - 2024. A dire-
toria executiva da entidade 
é composta ainda por vice-
-presidentes (Região Norte, 
Nordeste, Centro Oeste, Su-
deste e Sul), secretários, te-
soureiros e Conselho Fiscal. 

Para a região Sul do 
Brasil, foi eleito como vi-
ce-presidente, o Engenhei-
ro Agrônomo Clodomir As-
cari. Atualmente, Ascari é 
presidente da Federação 
dos Engenheiros Agrôno-
mos do Paraná (FEAPR) e 
vice-presidente do Conse-
lho Regional de Engenha-
ria e Agronomia do Paraná 
(Crea-PR). A posse aconte-
ceu em Brasília, na sede da 
entidade, transmitida tam-
bém pelos canais oficiais 
da Confederação. 

Presidente eleito, San-

tos, enfatizou que a entida-
de continuará com o com-
promisso de fortalecer a 
agronomia. 

“As eleições são um 
momento em que podemos 
avançar ainda mais em nos-
sos preceitos de democra-
cia e por uma agronomia 
ainda mais forte. Começa-
mos agora uma nova ges-
tão, repleta de luta, renova-
ção, mobilização e muitos 
desafios em prol da agricul-
tura brasileira e da nossa 
tão importante profissão”. 

De acordo com Ascari, 

representar a entidade no 
Sul do Brasil será motivo de 
muita satisfação e respon-
sabilidade. 

“Primeiro, gostaria de 
agradecer a todos pela con-
fiança. Agora, começamos 
um trabalho nos três es-
tados em que, juntamen-
te com as demais entida-
des, trabalharemos com 
o intuito de enraizar ain-
da mais a profissão do en-
genheiro agrônomo e com 
isso contribuir para que 
tenhamos uma agronomia 
mais forte”. 

Confaeab elege presidente e Ascari é eleito para a 
vice-presidência da região Sul do Brasil

Divulgação

Clodomir Ascari passa a ser o vice-presidente da região Sul
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Na quarta-feira (15), o 

governador Ratinho Junior 
autorizou em ato no Palá-
cio Iguaçu, a liberação de 
R$ 13.318.574,55 para pa-
vimentar mais 36,3 quilô-
metros de estradas rurais 
de 11 municípios do Para-
ná. Serão implementadas 
nas vias pedras irregulares 
ou blocos de concreto sexta-
vado, dependendo da região 
do Estado.

Vitorino foi o único mu-
nicípio do Sudoeste contem-
plado com a autorização do 
governador na lista que ain-
da contempla Barbosa Fer-
raz (Centro-Oeste), Itagua-
jé, Querência do Norte e São 
Jorge do Ivaí (Noroeste), 
Mato Rico (Centro), Porto 
Amazonas (Campos Gerais), 
Rolândia (Norte), Santa Lú-
cia (Oeste), São Mateus do 
Sul (Sul) e Teixeira Soares 
(Centro-Sul). O programa 
Estradas Rurais é coordena-
do pela Secretaria de Esta-
do da Agricultura e Abaste-
cimento (Seab).

“É o maior programa de 
investimento em pavimen-
tação rural da história do 
Paraná. Serão mais de 700 
quilômetros apenas neste 
ano. Ações para fortalecer 
a comunidade do agronegó-
cio paranaense, a agricul-
tura familiar, tão importan-
te para a nossa economia. 
Mas também para facili-
tar o deslocamento de estu-
dantes para as escolas e dos 
doentes em busca de aten-
dimento médico”, afirmou 
Ratinho Junior. “É um pro-
grama que transforma uma 
cidade e muda a vida das 
pessoas”.

Até o momento, em 
2021, o Governo do Estado 
assinou 186 convênios para 
a melhoria das condições de 
estradas rurais em todas as 
regiões do Paraná. No total, 
697,96 quilômetros de vias 
foram autorizados a receber 
nova pavimentação. O in-
vestimento é de R$ 224 mi-
lhões. “Contribui ainda para 
melhorar a chegada de insu-
mos e o escoamento do que 

se produz no interior dos 
municípios paranaenses”, 
disse o governador.

Os investimentos, ex-
plicou o secretário de Esta-
do da Agricultura e Abaste-
cimento, Norberto Ortigara, 
fazem parte do Programa 
Estradas Rurais Integra-
das aos Princípios e Siste-
mas Conservacionistas ‒ Es-
tradas da Integração. Além 
das melhorias na trafegabi-
lidade, ele também visa ao 
controle da erosão por meio 
da redução da poluição dos 
cursos de água e contribui 
para a conservação dos so-
los das propriedades.

 “A visão do Estado é 
de melhorar a infraestrutu-
ra rural. São trechos impor-
tantes, que facilitam a vida 
das pessoas. Pela primeira 
vez na história há uma fon-
te permanente de recursos 
para essa iniciativa”, desta-
cou Ortigara. “Temos mais 
22 convênios prontos, com 
dinheiro empenhado, que 
serão finalizados nos próxi-
mos dias”.

Vitorino recebe recursos para pavimentação 
de estrada rural

Jéssica Procópio e asses-
soria 
jessica@diariodosudoeste.com.br

Na segunda-feira (20), 
o Consórcio Intermunicipal 
da Rede de Urgências do Su-
doeste do Paraná (Ciruspar) 
̶ órgão que administra o 
Samu 192 na região ̶  com-
pleta 10 anos de existência.

Constituído com a fina-
lidade de gerenciar o Servi-
ço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) 192 no Su-

doeste, região com 42 mu-
nicípios, o consórcio fun-
ciona com uma estrutura 
semelhante a uma prefeitu-
ra. No local existe o setor de 
licitação, compras, financei-
ro e RH. 

Na prática, sua fun-
ção é garantir o bom fun-
cionamento do Samu. Ou 
seja, providenciar que a par-
te administrativa do servi-
ço aconteça com excelência, 
uma vez que o Samu não é 
mantido pelo Estado ou por 

um município em especí-
fico, mas sim pelo próprio 
consórcio, que conta com 
recursos da União (29,6%), 
do Estado (20,6%) e dos 42 
municípios (49,8%) para 
funcionar. 

A constituição do Cirus-
par é quem permite a ope-
racionalização do Samu 192 
na região. 

Em média, o consórcio 
recebe cinco mil ligações ao 
mês e atende mais de duas 
mil ocorrências, todos ser-

viços feitos pelas suas equi-
pes do Samu espalhadas no 
Sudoeste. 

Abrangência
Com abrangência em 

toda região, o Ciruspar con-
ta com 13 bases descen-
tralizadas ̶ Chopinzinho, 
Clevelândia, Coronel Vivi-
da, Dois Vizinhos, Francisco 
Beltrão, Mangueirinha, Pal-
mas, Pato Branco, Realeza, 
Santo Antonio do Sudoeste, 

Itapejara D’Oeste, Ampére e 
Planalto. 

Ao longo de seus 10 
anos o consórcio adquiriu 
quatro ambulâncias do tipo 
USA ̶ Unidade de Suporte 
Avançado ̶ que funcionam 
como uma UTI móvel e 15 
ambulâncias do tipo USB ̶
Unidade de Suporte Básico 
̶ que são responsáveis por 
90% das ocorrências atendi-
das pelo Samu. 

O consórcio também 

possui um Núcleo de Edu-
cação Itinerante (NEI)  que 
propicia o treinamento per-
manente de suas equipes, 
além da capacitação e orien-
tação em urgência e emer-
gência para profissionais de 
saúde, escolas e comunida-
de em geral da região.

Hoje a sede regional 
do Ciruspar está situada 
em Pato Branco, na rua As-
sis Brasil, nº 622, no bairro 
Vila Isabel.

Ciruspar completa 10 anos de atuação no Sudoeste
 

A constituição do Ciruspar é quem permite a operacionalização do Samu 192 na região; aniversário da instituição é marcado 
pela conquista de um terreno que alocará todas as estruturas vinculadas à sede do Samu 192

DIVULGAÇÃO/ CIRUSPAR 

Visando ampliar e modernizar a estrutu-
ra do consórcio, já foi aprovado, por duas vo-
tações, na Câmara Municipal de Vereados de 
Pato Branco a doação de um terreno para o Ci-
ruspar. Com aproximadamente 9 mil metros 
quadrados ele está localizado em um ponto 
estratégico do município ̶ rua Ivaí, em frente 
ao Parque da Pedreira. 

Com o novo espaço será possível abrigar, 
em um mesmo local, todas as estruturas vincu-
ladas à sede do Samu 192 ̶ Central de Regu-
lação de Urgências, base para três equipes de 
ambulâncias, garagens, almoxarifado regional, 
sede do Ciruspar e a sede do NEI. 

Em novembro deste ano, uma matéria do 
Diário do Sudoeste, trouxe a informação de 
que o consórcio havia recebido a autorização 
do Legislativo para doação de um imóvel da 
nova sede. 

Naquele período, Gerson Luiz Leonarski, 
coordenador de Enfermagem, destacou que a 
doação do terreno representa a consolidação 
do serviço, que completa 10 anos de ativida-
des na próxima segunda.

“Nesses 10 anos foram realizadas 600 mil 
ligações atendidas pela Central de Regulação 

do Samu. A construção da sede é um sonho 
não só para a parte administrativa, mas para 
todos os quase 400 funcionários do Ciruspar, 
e da parte política atual e dos que já deixaram 
seus mandatos. Isso porque nesses 10 anos de 
Samu houve empenho de muitos políticos, 
gestores, secretários de Saúde, para a conso-
lidação do Ciruspar, que atende os 42 municí-
pios do Sudoeste”, ressaltou.

Ainda conforme a publicação, “Gerson 
enfatizou ainda a satisfação dos funcionários 
com a expectativa de uma sede organizada, 
com fluxos apropriados dentro de cada pro-
posta de trabalho. “Esse terreno representa o 
reconhecimento pelo trabalho que vem sen-
do realizado. E também, em relação a parte 
técnico-administrativa, com a sede própria 
unificada será possível anexar no mesmo 
espaço de trabalho os setores administrati-
vo e operacional, e o núcleo de educação, 
onde será implantado um centro de simula-
ção realística, onde os 42 municípios serão 
contemplados. Atualmente esses departa-
mentos atuam separadamente. Com a uni-
ficação haverá também a redução de   cus-
tos”,    completou.”

Planos para o futuro

Ciruspar possui 13 bases descentralizadas, porém sua sede é em Pato Branco
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Mariana Salles
mariana@diariodosudoeste.com.br

Fim de ano chegou e, 
com ele, o benefício mais es-
perado dessa época: o 13º 
salário. A expectativa é que, 
com o pagamento a 83 mi-
lhões de trabalhadores do 
mercado formal, a econo-
mia receba uma injeção de 
R$ 233 bilhões, conforme 
o Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), 
acrescentando em média R$ 
2.251,00 a renda dessas fa-
mílias em dezembro.

Em via oposta, o cres-
cimento da informalida-
de impede um impacto ain-
da maior. Cerca de 40% dos 
empregos gerados no Bra-
sil são informais, ou seja, 
37,4 milhões de trabalhado-
res não receberão o benefí-
cio trabalhista. Há ainda que 
destacar que 13,2% da po-
pulação está desempregada 
e que houve queda na ren-
da média do brasileiro. De 
acordo com os dados do Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), em 
2020 a renda média mensal 
das famílias passaram de R$ 
2.290 para R$ 2. 200. Ain-
da, de acordo com dados do 
Serasa, 74,6% das famílias 
estão endividadas.

Mesmo com todos esses 
índices alarmantes, segundo 
uma pesquisa da Confedera-
ção Nacional do Consumo 
de Bens, Serviços e Turismo, 
neste ano de 2021, 78,2% 
dos brasileiros devem usar 
o 13º salário para consumo 
imediato, como as compras. 
Outros 14,4%, para o paga-

mento de dívidas. E 7,4% 
dos entrevistados dizem que 
pretendem poupar e aplicar 
o dinheiro.

Conforme o administra-
dor Rodrigo Caetano da Sil-
va, assessor de Investimen-
tos no Sicredi Parque das 
Araucárias, o que chama 
mais atenção sobre os dados 
de endividamento divulga-
dos pelo Serasa, além da mé-
dia das dívidas, que gira em 
torno de R$ 4 mil, é a faixa 
etária que mais acumula dí-
vidas: são os jovens, entre 26 
e 40 anos. Eles também são a 
terceira que mais renegocia.

É uma boa ideia 
gastar o 13º com 
compras?

Para Rodrigo, a melhor 
maneira de gastar o benefí-
cio depende da situação fi-
nanceira em que a pessoa 
ou a família se encontra. “Se 
está endividada, não faz sen-
tido usar aquele 13º para se 
endividar mais”, avalia.

O especialista elenca 
quatro passos inteligentes 
para usar esse dinheiro:

Primeiro passo: 
pagar as dívidas

Mesmo que não der para 
pagar todas as dívidas, o ide-
al é começar pelas que têm 
maior taxa juros, como cartão 
de crédito, cheque especial. 
“Sempre olhe, analise e tome 
consciência das dívidas e pa-
gue-as primeiramente”.

Segundo passo: 
fazer uma reserva 
para os gastos de 
2022

Todo ano começa com 

gastos com IPTU, IPVA, es-
cola dos filhos e material 
escolar. “Reserve um valor 
pensando no planejamento 
de 2022 porque janeiro vai 
chegar”.

Terceiro passo: 
Reserva de 
emergência

Como o próprio nome 
diz, essa é uma reserva para 
algo que saiu do controle, 
que foi inesperado. “A orien-
tação é tentar formar uma 
reserva de seis vezes o seu 
gasto mensal. Coloque no 
papel o quanto você gastou 
nos últimos três meses, faça 
uma média e tente guardar 
seis vezes o valor daque-
las despesas mensais”, reco-
menda. Conforme o especia-
lista, esse vai ser um valor, 
que estará guardado para 
uma eventual dificuldade, é 
realmente muito importan-
te.

Quarta: Invista na 
renda passiva

Rodrigo explica que a 
renda ativa é aquela que a 
maioria dos brasileiros têm, 
que conseguem com esfor-
ço do seu trabalho, como 
o salário. Já a renda pas-
siva é a que não depende 
de um esforço, ou seja, ela 
vem de aplicações. “Você 
vai pegar um dinheiro, co-
locar em uma aplicação, 
que pode ser um fundo de 
investimento, título do go-
verno ou mesmo poupança, 
a depender do nível de co-
nhecimento. Aquele dinhei-
ro vai trabalhar para você, 
vai render sem nenhum es-
forço seu”.

Você já sabe o que fazer com o seu 13º?
Especialista dá dicas de como gastar com inteligência o benefício

REpRodução/IntERnEt

COM ESTE CENÁRIO PESSIMISTA, 
É POSSÍVEL FAZER SOBRAR?

Para Rodrigo, mesmo que o cenário não seja favorável, é possível fazer sobrar um 
dinheiro do 13º, mas isso requer disciplina e muita vontade. “Vai ser necessário colo-
car no papel o quanto entrou e para onde vai esse recurso. O grande segredo não é o 
quanto você ganha, mas como e onde você gasta esse dinheiro”.

O especialista indica que, antes de comprar qualquer coisa, que o consumidor se 
pergunte: eu quero esse produto/serviço que estão me oferecendo ou preciso desse 
produto/serviço? Essa é uma forma de refletir o que é realmente necessário. “Nessa re-
flexão, inevitavelmente serão cortados alguns gastos”, reflete.

Outra dica de Rodrigo é buscar promoções e pesquisar os preços mais baixos. 
“Mas é preciso muito cuidado com essa questão de promoções natalinas, por exem-
plo, ou black friday.

QUAL O MELHOR INVESTIMENTO PARA QUEM NÃO 
ENTENDE NADA DO ASSUNTO?

O melhor investimento para quem não entende nada do assunto, pensa Rodrigo, 
é buscar conhecimento sobre ele. “Pesquise, aprenda com livros, busque informação 
na internet, que tem muita coisa boa”, avalia.

Ele cita o site do banco central que traz assuntos como planejamento financeiro, 
como começar a investir e até como liquidar dívidas. O endereço de acesso é https://
www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira.

Depois, o especialista diz que não existe o melhor investimento de uma forma ge-
ral, e sim o mais adequado para cada situação e nível de conhecimento. “A reserva de 
emergência, por exemplo, deve ser colocada em um investimento que não tenha ris-
co e que você possa resgatar quando precisar. É o caso da poupança, de fundos de in-
vestimento de renda fixa, que tem um prazo de resgate de um dia, assim como títu-
los do governo”.

PERGUNTAMOS AOS NOSSOS LEITORES COMO ELES 
PRETENDEM GASTAR SEU 13º SALÁRIO. CONFIRA AS 
RESPOSTAS:

“Já gAstEi PAgANDO cONtAs E NEM Vi PRA ONDE fOi”
Rosana Costa

“A tENtAtiVA É NãO gAstAR E iNVEstiR, MAs Está Difícil”
Thaís Cecchin

“PREtENDO ViAJAR DEPOis DO ANO NOVO E DAR uM bôNus PARA MiNhA fAxiNEiRA”
Mariana Pedron

“QuANDO Vi, Já AcAbOu. tODO ANO É AssiM”
Ricardo Prates

“VOu PAgAR As cONtAs QuE fiz PENsANDO NO 13º”
Natália Gnoato

”QuERiA gAstAR cOM bOARDgAMEs, MAs VAi sER cOlOcANDO cONtA EM DiA MEsMO” 
Maikon Nora

Segunda parcela do 13º precisa ser depositada até a próxima segunda-feira (20), em horário bancário
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O prefeito de Honório Serpa, Luciano Dias, esteve 
na quarta-feira (15) na capital do estado, onde assinou 
convênio com o Governo do Estado para obras de asfal-
tamento urbano. 

O recurso de quase R$ 1,5 milhão será repassado ao 
município para investimento em obras de asfaltamento 
das ruas João Ozório; José Ramos; Sebastião Eleutério; 
Antônio Menegatti; Araucária; Tiradentes; Antônio An-
gelo Preto; Rony Luiz Boldori; Rua das Rosas; Rio de Ja-
neiro; São Sebastião; Elpidio dos Santos; além das aveni-
das São Francisco - Parte I; São Francisco - Parte II; e São 
Francisco - Parte III.

O recurso deve ser depositado na conta do municí-
pio ainda neste mês; e, após o processo licitatório e con-
tratação de empresa, as obras de pavimentação devem 
se iniciar.

“Agradecemos o presidente da Assembleia Legislati-
va (deputado Ademar Traiano), pelo empenho em desti-
nar estes recursos ao nosso município. Com a sua ajuda, 
nosso município avança e faz melhorias que beneficiam 
toda a população”, afirma Dias.

Redação*
redacao@diaridosudoeste.com.br

 
Na última quarta-feira 

(15), Meda Matilde Ferrazza 
̶ idosa com 98 anos de ida-
de ̶ recebeu uma moção 
de aplausos da Câmara de 
Vereadores de Coronel Vivi-
da, pelos serviços prestados 
à comunidade vividense.

Dona Matilde, como é 
conhecida na cidade, é apo-
sentada e moradora da co-
munidade do Alto Pinhal, no 
interior do município. Sua 
popularidade no município 
e reconhecimento pela po-
pulação local se dá por seus 
serviços prestados, ao longo 
de anos, às gestantes de Co-
ronel Vivida e região.

Durante um período em 
Pato Branco teve a experi-
ência de ser parteira. Incen-
tivada por colegas, inves-
tiu no trabalho e tornou-se 
referência em toda região, 
principalmente depois de 
se mudar para Coronel em 
uma época que havia muita 
necessidade de cuidados na 
área da saúde, especialmen-
te para as gestantes.

Dona Matilde prestou 
por muitos anos esse ser-
viço de parteira na região. 

Quando menos esperava, 
alguém a chamava para 
acompanhar um novo nas-
cimento. Nunca negou au-
xílio aos que precisavam de 
ajuda. “Recebi convite para 
trabalhar no hospital, mas 
com o grande número de fi-
lhos, preferi ficar cuidando 
da família”.

Matilde foi casada com 
Primo Domingos Ferrazza, 
com quem viveu por 58 
anos. Tiveram 13 filhos, 36 
netos, 37 bisnetos e qua-
tro tataranetos. Construí-
ram uma família alicerçada 
na fé e na amizade com os 
vizinhos. Sempre partilhan-
do e ajudando nos trabalhos 
comunitários, auxiliando as 
pessoas nas doenças, na es-
cola e na igreja.

Dona Maltide conta que 
quando chegaram na comu-
nidade, não havia escola, 
igreja e nem estradas. Para 
catequizar seus filhos, fez 
curso de catequista e assim 
acabou sendo a primeira ca-
tequista da comunidade que 
se formava. Viu ser constru-
ída a primeira igreja, tendo 
como padroeira Nossa Se-
nhora do Perpétuo Socorro, 
que por mais de 30 anos ze-
lou nos mínimos detalhes.

Idosa com 98 anos é homenageada na 
Câmara de Vereadores de Coronel Vivida

Honório Serpa 
receberá recursos para 
asfalto urbano

ASSESSORIA

RENAN OLDONI/ PALLOTTI FM

Um pouco mais sobre sua história
A idosa nasceu no dia 22 de julho de 1922, em Cruz Alta 

(RS). Filha de uma família muito pobre, aos 20 anos casou-
-se com Primo Domingos Ferrazza, em Catuípe (RS). Depois 
de casados moraram oito anos para lá para cá. “Nós não tí-
nhamos terra e meu sogro era muito pobre. Meu pai tam-
bém não tinha propriedade. Casamos com nada, foi só no 
amor e na coragem”.

Moravam em propriedades arrendadas e pagavam por-
centagem de toda a produção agrícola. Quando nasceram os 
três meninos e uma menina, resolveram arriscar a vida no su-
doeste do Paraná. Um primo da família comprou um peda-
ço de terra no Paraná e os convidou a se mudarem com ele. 
Fizeram a mudança em três famílias num caminhãozinho e 
chegaram em Pato Branco, onde moraram por quatro anos.

Em Pato Branco seu Primo Domingos exerceu a profis-
são de carpinteiro e construiu muitas casas. Em 1955 resol-
verem mudar-se para Coronel Vivida. Foram morar na loca-
lidade de Alto Pinhal, onde a matriarca permanece até hoje.

* Conteúdo produzido pela Rádio Pallotti FM e 
   editado pelo Diário do Sudoeste

Gaúcha, Meda Matilde Ferrazza reside em Coronel Vivida desde 1955



Indicadores Econômicos: elaboração da agência
Dossiê:Dinheiro. Fone: (41) 99632-7866

Índices em % jun jul ago set out nov ano 12m 

INPC (IBGE) 0,60 1,02 0,88 1,20 1,16 0,84 9,36 10,96

IPCA (IBGE) 0,53 0,96 0,87 1,16 1,25 0,95 9,26 10,74

IPCA-15 (IBGE) 0,83 0,72 0,89 1,14 1,20 1,17 9,57 10,73

IPC (FIPE) 0,81 1,02 1,44 1,13 1,00 0,72 9,10 9,96

IGP-M (FGV) 0,60 0,78 0,66 -0,64 0,64 0,02 16,77 17,89

IGP-DI (FGV) 0,11 1,45 -0,14 -0,55 1,60 -0,58 16,28 17,16

IPA-DI (FGV) -0,26 1,65 -0,42 -1,17 1,90 -1,16 18,80 19,61

IPC-DI (FGV) 0,64 0,92 0,71 1,43 0,77 1,08 8,72 9,89

INCC-DI (FGV) 2,16 0,85 0,46 0,51 0,86 0,67 13,46 14,25

out nov dez
TJLP (%) 5,32 5,32 5,32
Sal. mínimo 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FGTS (%) 0,2466 0,2466 0,2466
UPC 23,54 23,54 23,54
TAXA SELIC ANUAL: 9,25%

Facultativo
Contribui com 20% sobre qquer valor entre R$ 1.100,00 (R$
220,00) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71), por carnê .

Empregados - taxas de desconto
Taxa até R$ 1.100,00 (sal. mínimo) 7,5%
Taxa entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48 9%
Taxa entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22 12%
Taxa entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: é preciso calcular o valor da taxa
para cada intervalo de salário, e depois somar os va lores obti-
dos. 

EMPREGADOR  Pessoas físicas e empresas não optantes do
Simples pagam uma taxa de 12%

BASE (R$) Alíquota Parc. a
% deduzir

Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36

Deduções: a) Assalariados: 1-R$ 189,59 por dependente;
2 - pensão alimentícia; 3 - contribuição à Prev. Social; 4 - R$
1.903,98 por aposentado a partir de 65 anos; 5 - contri bui ções
à previdência privada e aos Fapi pagas pelo contribuinte; b)
Carne Leão: itens de 1 a 3 mais as despesas escrituradas no
livro-caixa.

Período POUP POUP REMUN
ANTIGA NOVA BÁSICA

1/11 a 1/12 0,5000 0,4412 0,0000
2/11 a 2/12 0,5000 0,4412 0,0000
3/11 a 3/12 0,5000 0,4412 0,0000
4/11 a 4/12 0,5000 0,4412 0,0000
5/11 a 5/12 0,5000 0,4412 0,0000
6/11 a 6/12 0,5000 0,4412 0,0000
7/11 a 7/12 0,5000 0,4412 0,0000
8/11 a 8/12 0,5000 0,4412 0,0000
9/11 a 9/12 0,5000 0,4412 0,0000
10/11 a 10/12 0,5000 0,4412 0,0000
11/11 a 11/12 0,5000 0,4412 0,0000
12/11 a 12/12 0,5000 0,4412 0,0000
13/11 a 13/12 0,5000 0,4412 0,0000
14/11 a 14/12 0,5000   0,4412   0,0000
15/11 a 15/12 0,5000   0,4412   0,0000 
16/11 a 16/12 0,5144   0,4556   0,0143
17/11 a 17/12 0,5166   0,4578   0,0165
18/11 a 18/12 0,5174   0,4586   0,0173
19/11 a 19/12 0,5000   0,4412   0,0000
20/11 a 20/12 0,5000   0,4412   0,0000
21/11 a 21/12 0,5000   0,4412   0,0000
22/11 a 22/12 0,5158   0,4570   0,0157
23/11 a 23/12 0,5171   0,4583   0,0170
24/11 a 24/12 0,5195   0,4607   0,0194
25/11 a 25/12 0,5208   0,4620   0,0207
26/11 a 26/12 0,5000   0,4412   0,0000
27/11 a 27/12 0,5000   0,4412   0,0000
28/11 a 28/12 0,5000   0,4412   0,0000
1/12 a 1/1 0,5490   0,4902   0,0488
2/12 a 2/1 0,5328   0,4739   0,0326
3/12 a 3/1 0,5160   0,4572   0,0159

TR MÊS % ano 12 m

Novembro/21 0,00 0,00 0,00
Dezembro/21 0,00 0,00 0,00

Fonte: Sinduscon/PR e Sinduscons regionais - R8N
R$/m2 OUT NOV %m %ano %12m

Paraná 1.987,39 1.995,80 0,42 16,03 17,66
Norte 2.097,17 2.107,67 0,50 19,52 20,67
Noroeste 1.932,09 1.948,58 0,85 23,02 27,36
Oeste 2.027,94 2.032,44 0,22 15,56 17,25

SOJA - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Paranaguá 173,50 2,7% 6,4%
Ponta Grossa 170,00 3,7% 4,9%
Maringá 170,00 3,7% 4,9%
Cascavel 170,00 4,3% 4,3%
Sudoeste 170,00 3,7% 4,3%
Guarapuava 170,00 3,7% 4,9%

MILHO - saca 60kg
Paranaguá 88,00 0,0% 1,1%
Sudoeste 89,00 0,0% 4,7%
Cascavel 87,00 0,0% 2,4%
Maringá 87,00 0,0% 3,6%
Ponta Grossa 88,00 0,0% 2,3%
Guarapuava 88,00 0,0% 3,5%

TRIGO - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Curitiba 99,00 0,0% 0,0%
Ponta Grossa 98,00 0,0% 0,0%
Maringá 96,00 0,0% 1,1%
Cascavel 96,00 0,0% 1,1%

SALÁRIO FAMÍLIA 2021
- 
Salários até R$ 1.503,25  51,27  

Venc.: empresas 20/12, pes.físicas 15/12, emp. do més ticos 06/12. Atraso gera multa 4% a 100%+juros.

Empresário/empregador

Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$ 1.100,00
(R$ 121,00) e  R$ 6.433,57 (R$ 707,69), através de GPS

Autônomo
1) Quem só recebe de pessoas físicas: recolhe por carnê 20%
sobre os limites de R$ 1.100,00 (R$ 220,00) a R$ 6.433,57 (R$
1.286,71). 

2) Quem só recebe de pessoas jurídicas: a empresa recolhe
11%  sobre o máximo de R$ 6.433,57 (R$ 707,69) e desconta
do autônomo
3) Quem recebe de jurídicas e físicas: des conto de 11% sobre
as jurídicas, até R$ 6.433,57 (R$ 707,69). Se não atingir este
teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a dife rença até R$
6.433,57.

4) Aut. especial: sobre R$ 1.100,00, recolhe 5% (donas de casa,
Lei 12.470/2011) ou 11% (demais especiais), mas a aposenta-
doria é por idade..

SOJA - US$cents por bushel  (27,216 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

jan/22 1.285,25 8,00 1,4% 0,6%
mar/22 1.288,50 10,25 1,1% 0,0%

MILHO - US$cents por bushel  (25,4 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

mar/22 593,25 2,00 0,6% 2,0%
mai/22 594,25 1,50 0,4% 1,5%

FARELO - US$ por tonelada curta (907,2kg)

jan/22 379,50 7,20 3,5% 3,0%
mar/22 376,50 7,80 2,9% 3,2%

TRIGO - US$cents por bushel  (25,4 kg)

mar/22 775,00 4,50 -1,3% -7,0%
mai/22 778,50 3,50 -1,5% -7,0%

Ações % R$

Petrobras PN -2,36% 28,99 
Vale ON -1,58% 79,17 
ItauUnibanco PN -2,19% 21,45 
Bradesco PN -2,80% 19,82 
Magazine Luiza ON +2,81% 6,58 
BRF ON +6,27% 21,68 
Yduqs ON -8,29% 21,69 
Natura ON +5,91% 27,96

INDICE BOVESPA 

Baixa: 1,04% 107.200 pontos

Volume negociado: R$ 37,93 bilhões

*Diferença sobre dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 na soja, milho e trigo e US$ 1,00 no farelo

IR 2021 - A oitava parcela do Imposto de Renda 2021
(base 2020) vence em 30/12, com a incidência de taxas de
juros Selic de 3,62%.

MÊS TAXA SELIC
Set/21 0,44%
Out/21 0,49%

MÊS TAXA SELIC
Nov/21 0,59%
*Dez/21 1,00%

*No mês corrente a Selic é sempre 1,00%

CÂMBIO 17/12/21

Indicadores Econômicos Mercado Agropecuário
BOVESPA 17/12/21

IR

POUPANÇA, TR

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

LOTES - ATACADO 17/12/21

Soja, milho e trigo: fonte Dossiê:Dinheiro; Cepea/Esalq: mais informações em www.cepea.esalq.usp.br

PREVIDÊNCIA COMPETÊNCIA NOVEMBRO

SELIC/IR

REAJUSTE ALUGUÉIS

SAL. MÍNIMO - PARANÁ

OUTROS INDICADORES
Índice out nov dez
INPC (IBGE) 1,1078 1,1108 1,1096
IPCA (IBGE) 1,1025 1,1067 1,1074
IGP-M (FGV) 1,2486 1,2173 1,1789
IGP-DI (FGV) 1,2864 1,2095 1,1716
* Correção anual. Multiplique  valor pelo fator acima

CUB PARANÁ

POUP. ANTIGA % ano 12 m

Novembro/21 0,5000 5,64 6,17
Dezembro/21 0,5490 6,22 6,22

NOVA POUPANÇA % ano 12 m

Novembro/21 0,4412 2,48 2,60
Dezembro/21 0,4902 2,99 2,99

Produto unidade média var. var. var. F Belt. Pato B.
PR - R$ diária 7 dias 30 dias R$ R$

SOJA saca 60 kg 160,53 0,1% 3,7% 4,7% 162,00 162,50 

MILHO saca 60 kg 81,82 1,0% 1,0% 7,1% 83,50 84,50 

TRIGO saca 60 kg 88,99 0,0% 0,2% 0,7% 88,00 92,00 

FEIJÃO CAR. saca 60 kg 239,75 0,0% 5,6% -5,3% - 230,00 

FEIJÃO PRETO saca 60 kg 232,04 0,0% 1,2% 1,7% - 230,00 

BOI GORDO arroba, em pé 303,20 0,0% -1,8% 5,7% 290,00 300,00 

SUÍNO kg, vivo 5,80 -0,2% -8,5% -3,5% 5,00 5,00 

ERVA MATE arroba 22,52 0,0% 3,2% -4,3% - 19,50 

PREÇO AO PRODUTOR 17/12/21

MERCADO FUTURO

INDICADORES CEPEA/ESALQ
PRODUTO 17/12 DIA MÊS
Bezerro (1) 3.035,02 2,25% 4,00%
Boi gordo (2) 318,85 0,69% -1,07%
Café (3) 1.459,85 -0,10% 2,80%
Algodão (4) 640,36 0,19% 2,29%
1- preço médio no MS, unidade de 8 a 12 meses; 2 -média à vis ta
da arroba no Estado de SP; 3 - valor à vista saca 60kg posto SP
Capital, arábica, bica corrida, tipo 6; 4 - em pluma, cent/R$ por libra
peso (453 gr), posto SP Capital.

BOLSA DE CHICAGO (CBOT) 17/12/21

BOLSA DE NOVA YORK  (NYBOT) 17/12/21
CAFÉ - US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 235,90 -1,05 1,4% 1,4%
mar/22 234,75 -2,10 0,9% 0,0%

BOLSA DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO  (BM&F) 29/08/17

*Diferença s/ dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 no café e algodão. 

107.758 107.383 106.759 107.431 108.326 107.200

SOJA Fin. Cross Listing - US$ saca 60 kg
Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. MÊS

nov/17 20,66 -0,09 0,0% -7,5%
mai/18 21,25 -0,07 0,2% -6,2%

MILHO - R$/saca 60 kg 
Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. MÊS
set/17 27,29 0,02 -2,4% 4,5%
nov/17 28,91 0,09 -0,7% 2,9%

BOI GORDO - R$/arroba  

ago/17 141,88 1,62 2,3% 8,5%
set/17 142,98 0,89 2,8% 7,8%

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica)

set/17 151,25 -3,45 -0,2% -8,2%
dez/17 156,90 -2,20 0,3% -7,8%

10/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12

Fonte: Sima/Deral/Seab. Os preços nas praças referem-se aos valores “mais comuns” apurados
OURO - BM&F var. dia

17/12 R$ 327,00 /grama +0,93%

DÓLAR COMERCIAL
Alta: 0,11% Var. dezembro: +0,87%

Compra R$ 5,684
Venda R$ 5,685

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Baixa: 0,01% Var. dezembro: +1,35%

Compra R$ 5,6953
Venda R$ 5,6959

DÓLAR PARALELO
Alta: 0,17% Var. dezembro: +1,36%

Compra R$ 5,57
Venda R$ 5,98

DÓLAR TURISMO
Alta: 0,17% Var. dezembro: +1,36%

Compra R$ 5,57
Venda R$ 5,96

EURO
Baixa: 0,31% Var. dezembro: +1,48%

Compra R$ 6,4209
Venda R$ 6,4221

EURO TURISMO
Baixa: 0,59% Var. dezembro: +0,44%

Compra R$ 6,15
Venda R$ 6,78  

OUTRAS MOEDAS X REAL
Iene R$ 0,0501
Libra esterlina R$ 7,56
Peso argentino R$ 0,056

US$ 1 É IGUAL A:
Iene 113,67
Libra esterlina 0,75
Euro 0,89

Grupo 1 R$ 1.467,40 
Trab.s na agricultura.

Grupo 2 R$ 1.524,60 
Serviços administrati vos,
domésticos e ge  rais, ven -
dedores e trab. de reparação.

Grupo 3 R$ 1.577,40 
Trab. produção de bens e
serviços industriais
Grupo 4 R$ 1.696,20 
Técnicos nível médio.

*Valores válidos de 01/01/21
a 31/12/21

Poupança antiga: depósitos até 03/05/12
Nova poupança: dep. a partir de 04/05/12

ALGODÃO - US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 107,30 -2,38 1,0% -10,4%
mar/22 105,70 -2,23 0,7% -9,6%

BOLSAS NO MUNDO %
Dow Jones 35.365,44 -1,48
Londres 7.269,92 +0,13
Frankfurt  15.531,69 -0,67
Tóquio 28.545,68 -1,79
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Petrobras abre concurso
Agência Brasil

A Petrobras abriu na sexta (17) inscrições para 
concurso público que selecionará 757 profissionais 
para cargos de nível superior, além da formação de 
cadastro de reserva. As inscrições ficarão abertas 
até o dia 5 de janeiro de 2022.

As vagas são para profissionais com formação 
nas áreas de ciência de dados, análise de sistemas 
(engenharia de software, infraestrutura e proces-
sos de negócio), engenharia ambiental, engenharia 
de petróleo, engenharia de equipamentos (elétrica, 
eletrônica, inspeção, mecânica, terminais e dutos), 
engenharia de processamento, engenharia civil, en-
genharia de segurança de processo, engenharia de 
segurança do trabalho, engenharia naval, análise de 
comércio e suprimento, análise de transporte marí-
timo, geofísica (física, geologia), geologia, economia 
e administração.

Os convocados poderão trabalhar em qual-
quer área ou unidade, a depender da necessida-
de da Petrobras. Haverá reserva de 8% das vagas 
para pessoas com deficiência e 20% para pesso-
as negras (pretos e pardos), conforme estabele-
ce a legislação.

Todas as vagas são para profissionais de nível 
superior júnior para os quais não é requerida com-
provação de experiência prévia. A remuneração mí-
nima inicial é de R$ 11.716,82.

Agência Brasil
A Segunda Rodada de Licitações 

dos Volumes Excedentes da Cessão 
Onerosa do pré-sal, no regime de par-
tilha da produção, resultou em uma ar-
recadação de R$ 11,140 bilhões em bô-
nus de assinatura. No leilão realizado 
na sexta (17) pela Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP), no Windor Barra Hotel, no Rio 
de Janeiro, foram oferecidos dois blo-
cos na Bacia de Santos: Sépia e Atapu.

O consórcio formado pelas empre-
sas TotalEnergies EP (28%), Petronas 
(21%), QP Brasil (21%), com a partici-
pação da Petrobras (30%) foi o vence-
dor da licitação do bloco de Sépia, ao 
oferecer o percentual de excedentes 
de óleo para a União de 37,43%, com 
um ágio de 149,2% e bônus no valor de 
R$ 7.138 bilhões. No leilão do bloco de 
Atapu, o vencedor foi o consórcio Pe-
trobras 52,5%, Shell Brasil (25%) e To-
talEnergies EP (22,5%), com o percen-

tual de excedente de 31,68%, ágio de 
437,86% e bônus de assinatura de R$ 
4,002 bilhões.

Após o fim do leilão, o ministro de 
Minas e Energia, Bento Albuquerque, 
disse que não dava para disfarçar a ale-
gria e a emoção com o resultado. “O 
país tentava realizar esse leilão de ces-
são onerosa desde 2014. Isso foi viabi-
lizado nos últimos três anos com mui-
to trabalho. O custo de oportunidade 
de não termos realizado isso antes para 
o país foi de cerca de R$100 bilhões”, 
apontou.

O ministro agradeceu o setor de pe-
tróleo e gás do Brasil, que nos últimos 
três anos aumentou a produção em tor-
no de 14%, como também as exporta-
ções em 22%. Segundo o ministro, com 
a licitação desta sexta-feira, haverá um 
aumento de 12% na produção nacional 
nos próximos cinco, seis anos. “Isso é 
muito relevante para o nosso país”, pon-
tuou. Conforme o ministro, nos últimos 

três anos, a arrecadação de royalties, 
participações especiais e tributos cres-
ceu 3 vezes. Saiu de R$ 68 bilhões para 
210 bilhões.

“Só esta segunda rodada vai propi-
ciar a estados e municípios mais R$ 7,7 
bilhões que vão se somar aos R$ 11,7 
bilhões da primeira rodada. Transferên-
cia voluntária de mais de R$ 19 bilhões 
para estados e municípios. Investimen-
tos contratados de R$ 420 bilhões, que 
hoje serão somados mais R$ 210 bi-
lhões, com mais de 500 mil empregos 
gerados. Isso é que é terminar a semana 
bem”, disse Bento Albuquerque.

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, presente no leilão, celebrou o 
resultado e destacou o aumento no nú-
mero de participantes do certame. “O 
melhor resultado que eu vejo para um 
leilão desse, é ver dois consórcios ga-
nharem, porque são cinco, seis empre-
sas de um lado, três, quatro empresas 
de outro”, revelou.

Leilão da segunda rodada de cessão 
onerosa arrecada R$ 11 bilhões
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As Polícias Civil e Militar fize-
ram um protesto nesta sexta-feira 
(17), em todo o Paraná, organiza-
do pelos sindicados das categorias. 
Eles reivindicam junto ao governo 
do Estado a reposição salarial in-
flacionária dos últimos seis anos, 
cerca de 38%. Em Pato Branco, o 
protesto ocorreu na Praça Presi-
dente Vargas.

A escrivã aposentada, Elza 
Luiza Pfaffenzeller afirmou que é 
uma luta de todos os servidores 
públicos do Paraná. “Desde 2017, 
nós não temos a nossa data base 
respeitada e não estamos receben-
do sequer a reposição da inflação, 
que é um direito de todo o cidadão 
trabalhador neste país. É constitu-
cional e o governo do Estado se-
quer senta para conversar com os 
nossos representantes, nossos sin-
dicatos. Portanto, o que ele tem fa-
lado na mídia na realidade não é 
tudo isso. Ele mente, mente, dizen-
do que está dando aumento. Não é 
aumento, estão enganando o povo 
dizendo que nós somos os parasi-
tas que estamos querendo aumen-
to. Isso não é verdade, nós quere-
mos simplesmente o que é o nosso 
direito, que é a reposição da infla-

ção”, destacou.
O delegado regional do Sin-

dicato das Classes Policiais Civis 
do Estado do Paraná (Sinclapol), 
Roberto Amaral disse que deram 
apoio aos colegas das Polícias Ci-
vis e Militar, que divulgaram a ma-
nifestação nas principais cidades 
do Paraná, reivindicando os direi-
tos básicos, pois estão há seis anos 
desassistidos pelo governo do Es-
tado. “Estamos com 38% de defa-
sagem no salário de reposições 
que temos direito anual. O gover-

no ofereceu 3% só que no ano pas-
sado já estava devendo 1,5%, pois 
não pagou. Então na verdade é 
1,5% e faremos mais manifesta-
ções, pois do jeito que está não dá. 
O governo ofereceu um vale ali-
mentação, mas nada incorpora no 
salário e os aposentados, que de-
ram a vida pela polícia, não rece-
bem, pois não estão na ativa. En-
tão é complicado, o governo está 
jogando o povo contra a polícia e 
deixando nós desassistidos. Não 
está ajudando em nada com ex-

trajornada, pagando uma merre-
ca, cerca de R$ 30,00 a hora, dan-
do a entender que para ganhar a 
mais daquilo que ele te deve quer 
que trabalhe. Então são poucos 
policiais aderindo a hora extra e o 
pessoal está cansado. Com isso, os 
sindicatos estão se reunindo a ní-
vel de Estado para tomar uma me-
dida mais drástica”, afirmou. 

O sargento da reserva, Mauro 
Edson dos Santos, afirmou que es-
tão dando apoio ao pessoal da ati-
va, pois fazem seis anos que não 

ganham reposição. “O salário mí-
nimo sobe todo ano e os policiais 
militares, civis e professores não 
tem um centavo de aumento há 
seis anos. No meu caso, o governo 
está descontando R$ 500,00, em 
cima da previdência”, reclamou. 

De acordo com o o sargento 
Mauro Edson, também reivindi-
cam a regulamentação da carga 
horária e a revisão da tabela. “Sol-
dado entra hoje ganhando cerca 
de R$ 1.800,00 por um ano. Em-
bora dizem ser aluno, trabalha 
seis meses nas ruas junto com 
outro, leva bala e processo para 
ganhar isso, num Estado tão rico 
como o nosso.  Com isso, fazem 
empréstimo para manter a famí-
lia e ficam endividados até ga-
nhar cerca de R$ 3.200,00. Sol-
dado em fim de carreira ganha 
em torno de R$ 3.500,00, basica-
mente o mesmo valor de quando 
entrou na corporação. Já um ofi-
cial inicia com R$ 8.000,00 e saí 
ganhando mais de R$ 30 mil. É 
uma disparidade muito grande”, 
completou.

Sudoeste
Em Francisco Beltrão, policiais 

de folga e da reserva também rea-
lizaram atos de mobilização no cal-
çadão da Catedral.

Policiais civis e militares reivindicam 
reposição salarial

DIVULGAÇÃO

Manifestações também foram realizadas em outras regiões do Estado
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No dia 3 de dezembro, a Câmara Municipal de Mariópolis se reuniu 
para homenagear a Associação de Amigos do Esporte Mariopolitano 
(AAEMA), em especial à equipe técnica e jogadores por levar o 
nome do município  à elite do futsal paranaense - Série Ouro 2022. 
A proposição foi do vereador Pedro Vieira dos Santos

Durante o Fórum Pato 
Branco, que aconteceu 
entre os dias 9 a 11 de 
dezembro, receberam 
homenagem com o 

troféu Cidadão para o 
Mundo o empresário 
e vice-presidente da 

Federação das Indústrias 
do Paraná (FIEP), 

Cláudio Petrycoski, e 
ao empresário Flávio 
Augusto de Carvalho   

Aconteceu no  Senac na quinta-feira (16), uma roda de conversa 
com gestantes, onde muitas dúvidas foram sanadas e experiências 

compartilhadas. Parabéns a todos os participantes e obrigado especial 
aos profi ssionais: médica pediatra e neonatologista, Carolina Cecilia 

Coelho Sotopietra; o enfermeiro especialista em urgência e emergência, 
Daniel Ribeiro; e a médica ginecologista e obstetra, Karine Beginini que 
dedicaram seu tempo e aceitaram compartilhar seus conhecimentos

Mestre  Galeazzi com mais um lançamento na 
sua culinária “coelho a moda Galeazzi”



diariodosudoeste.com.br   18 e 19 de dezembro de 2021 almanaque A13

Paulo Argollo
Semana passada, escre-

vi sobre o Roubo da Luf-
thansa, que ficou conheci-
do como o maior roubo da 
história, dada a quantidade 
de dinheiro furtado. O crime 
aconteceu na madrugada do 
dia 11 de dezembro. Clara-
mente este é um mês marca-
do por dois roubos célebres. 
O Roubo da Lufthansa é um 
deles, que ganhou manche-
tes no mundo todo. O outro 
também foi noticiado mun-
dialmente e ficou marcado, 
nem tanto pelo seu valor 
monetário, mas sim pela sua 
representatividade. No dia 
19 de dezembro de 1983, 
no Rio de Janeiro, era rou-
bada a taça Jules Rimet.

O roubo da Jules Rimet 
é ainda hoje fascinante e en-
volto em mistérios e incerte-
zas. De certa forma, todo o 
contexto do roubo e do an-
damento das investigações 
para recuperar a taça dizem 
muito sobre o Brasil. Um 
país acostumado a ilegali-
dades e a impunidade, buro-
crático, amador e desprepa-
rado. E a taça representava 
o oposto. Representava um 
país vitorioso, ousado, pre-
parado, cheio de talentos e 
otimista. Lógico que é super 
leviano se meter a resumir 
um país inteiro, cheio de ca-
madas, de maneira tão sim-
plória. Mas, com certeza, o 
Brasil do roubo e o Brasil da 
taça fazem parte dessas ca-
madas todas.

Jules Rimet era francês 
e foi presidente da Fifa en-
tre os anos 1921 a 1954. 
Foi ideia dele fazer com que 
a taça dada ao campeão de 
cada Copa do Mundo de Fu-
tebol fosse a mesma, e que 
essa taça ficaria definitiva-
mente com o país que con-
quistasse o título por três 
vezes, algo considerado 
muito difícil de acontecer. 
Quando a primeira edição 
da Copa do Mundo aconte-
ceu, em 1930, a taça foi ba-
tizada com o nome do pre-
sidente da Fifa, Jules Rimet, 
que tanto se esforçara para 
realizar o campeonato. Com 
exceção de 1942 e 1946 
(período da Segunda Guerra 
Mundial), o torneio aconte-
ceu a cada quatro anos e a 
taça foi passando de país em 
país, de acordo com quem 
vencia. Em 1962, a Copa do 
Mundo aconteceu no Chile e 
o Brasil foi campeão pela se-
gunda vez -- a primeira foi 
em 1958, na Suécia. 

A Jules Rimet estava 
sob a responsabilidade do 
Brasil, mas foi para a Ingla-
terra em 1966, país que se-
diou a competição naquele 
ano. Na Inglaterra, a taça foi 
exposta em uma galeria e 
acabou sendo roubada! Mas 
foi só um susto. A Scotland 
Yard agiu rápido, encontrou 

e prendeu o ladrão, que se 
recusou a dizer onde escon-
dera a taça. Foi o cachor-
rinho Pickles que a acabou 
encontrando farejando en-
tre um monte de papéis e 
jornais na casa do ladrão. 
Ainda em 1966 os anfitri-
ões ingleses se sagraram 
campeões e ficaram com 
a Jules Rimet até 1970, 
quando aconteceu a Copa 
do México.

A história do tricampeo-
nato brasileiro por si só da-
ria um texto incrível. O Bra-
sil afundado numa ditadura 
truculenta e opressora con-
trastava com a energia, bri-
lhantismo, leveza e alegria 
do futebol que a seleção 
apresentava em campo. No 
início da Copa muita gente 
pensava duas vezes antes de 
demonstrar algum ufanismo 
ou patriotismo por conta 
da situação política do país. 
Mas, à medida que a seleção 
avançava, todo mundo aca-
bou sendo contagiado e a 
festa do tri foi linda. E o me-
lhor: pudemos gritar: A Taça 
do Mundo é Nossa! E ela foi 
nossa até o famigerado de-
zembro de 1983.

Sérgio Peralta era um 
malandro convicto e repre-
sentante do Atlético Minei-
ro na CBF. Por isso ele co-
nhecia muito bem o prédio 
da Confederação Brasilei-
ra de Futebol e, de tanto 
olhar para os troféus ali ex-
postos frequentemente, re-
solveu bolar um plano para 
roubar o maior deles: a Ju-
les Rimet. Para tal empreita-
da, convocou seu amigo de 
longa data, Luiz Bigode, e 
um experiente comerciante 
de ouro por baixo dos panos 
chamado Chico Barbudo. 
Sim, senhoras e senhores. O 
símbolo maior do nosso fu-
tebol foi roubado pelo trio 
Peralta, Bigode e Barbudo. 

Como se já não fosse ri-
dículo suficiente, o roubo, 
com o perdão do trocadi-
lho, foi uma barbada! A taça 
estava na sala do presiden-
te da CBF, num comparti-
mento protegida por um vi-
dro blindado, super difícil 
de quebrar. Acontece que 
esse vidro estava preso por 
uma fina moldura de ma-
deira parafusada na pare-
de. Os criminosos não pre-
cisaram quebrar o vidro, só 
desparafusá-lo.

Mas é claro que os ban-
didos tinham noção que es-
tavam roubando uma ré-
plica, pois era sabido por 
muita gente que a taça mes-
mo estava guardada num 
cofre. Com certeza aque-
la réplica já valeria algu-
ma coisa. Pois não é que no 
dia seguinte, quando a notí-
cia do roubo veio à tona, a 
CBF vergonhosamente teve 
que admitir que a taça que 
estava no cofre era a réplica 

e a original estava exposta. 
A verdadeira taça Jules Ri-
met fora realmente roubada 
e era questão de tempo até 
a polícia recuperá-la ou que 
ela fosse derretida. 

Enquanto a polícia ba-
tia cabeça pra chegar a algu-
ma pista sobre o roubo, en-
trava na jogada Juan Carlos 
Hernandez, um argentino 
que era ourives e trabalhava 
no Rio de Janeiro derreten-
do ouro de origens duvido-
sas. Dada a rivalidade entre 
Brasil e Argentina no futebol, 
nada mais irônico que a Ju-
les Rimet fosse derretida por 
um argentino. Mas o jogo co-
meçou a virar para a polícia 
brasileira quando um certo 
Antônio Setta procurou as 
autoridades para denunciar 
Peralta como o autor do rou-
bo. De fato, Peralta tinha pro-
curado Setta para participar, 
e este se negou porque, mes-
mo sendo um ladrão profis-
sional, não tinha coragem de 
roubar a taça do tricampeo-
nato, achava a ideia um ab-
surdo! Portanto fez a denún-
cia e Peralta foi preso em 25 
de janeiro de 1984. Uma vez 
preso, e segundo ele pressio-
nado sob violência pela polí-
cia, acabou abrindo o bico e 
entregou Bigode, Barbudo e 
o argentino Hernandez.

Bigode e Barbudo foram 
presos, mas não por muito 
tempo, assim como Peralta, 
pelo simples fato de falta de 
provas. Não havia quantias 
razoáveis de dinheiro com 
nenhum deles que sugerisse 
a venda da taça e, pra pio-
rar, eles alegaram que con-
fessaram o roubo porque 
estavam sendo torturados 
pelos policiais. Puderam, en-
tão, aguardar o julgamento 
em liberdade. 

Foi então que a polícia 
civil resolve fazer uma bati-
da no escritório de Hernan-
dez, no centro do Rio de Ja-
neiro. Lá apreendem cinco 
barras de ouro, que deve-
riam ser pesadas para ver 
se batia com o peso da taça. 
No momento da batida, Her-
nandez não estava presente. 

Apareceu na polícia no dia 
seguinte jurando inocência 
e exigindo ter de volta suas 
barras de ouro. Hernandez 
não foi preso, mas enquan-
to a investigação se desen-
rolava, o ouro ficou apre-
endido. Oito meses depois, 
a polícia estava sem provas 
e se viu obrigada a encerrar 
o caso, dado como inconclu-
sivo. Foi quando o ouro de 
Hernandez foi liberado. Po-
rém, quando ele foi lá bus-
car, as 5 barras de ouro fo-
ram trocadas por barras de 
latão, que imitam ouro, mas 

não tem valor nenhum. E o 
ouro mesmo sumiu!

Em 1988 aconteceu o 
julgamento de Peralta, Bar-
budo, Bigode e Hernandez. 
Os três primeiros foram 
condenados a 9 anos de 
prisão pelo roubo da taça, 
e Hernandez condenado a 
3 anos por derretê-la, mas 
ninguém cumpriu a pena. 

Peralta e Bigode fugi-
ram, Barbudo conseguiu 
apelar da sentença e cum-
priu a pena em liberdade. 
Hernandez fugiu do país. 
Peralta e Bigode foram lo-

calizados pela polícia anos 
depois e cumpriram parte 
da sentença. Já Hernandez 
foi detido em 1998 em São 
Paulo com sete quilos de co-
caína e ficou preso por tráfi-
co de drogas até 2005.

O roubo da taça Jules 
Rimet é um retrato fiel do 
Brasil. Tem uma história ina-
creditavelmente pitoresca, 
cheia de absurdos, desen-
contros, corrupção, descom-
promisso com a verdade e 
uma incômoda incerteza 
que perdura até hoje. A pro-
messa que dizia que o Brasil 
é o país do futuro nunca foi 
desmentida, mas continua 
perdida, assim como o des-
tino da taça Jules Rimet, que 
representava um Brasil alti-
vo e vitorioso.

HOJE EU 
RECOMENDO
Filme: O Roubo da Taça
Direção: Caito Ortiz
Ano de lançamento: 2016
Um filme divertidíssimo e, 
claro, bem romantizado, so-
bre o roubo da Jules Rimet. 
Só pelas atuações do Paulo 
Tiefenthaler e da Taís Araú-
jo, já é um filme que vale 
muito a pena ser visto.

A taça do mundo foi nossa
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 O que servir nas festas 
de final de ano?

Confira as melhores receitas do canal Tastemade 
para o Natal e Réveillon

Ceia e almoço de Natal, jantar do Ré-
veillon, almoço do dia 1º de janeiro... O 
que a gente mais faz no final do ano é, sem 
dúvida, comer. Mas ninguém quer passar 
as festas só na cozinha, não é mesmo? 
Pensando nisso, a Tastemade, fez uma se-

leção de receitas práticas e deliciosas para 
servir nas refeições mais festivas do ano.

Além da clássica lentilha para a ceia do 
dia 31 de dezembro e o indispensável peru 
de Natal, salada festiva e o famoso arroz 
com uvas-passas. Confira:

LentiLhA dA sorte

Arroz nAtALino

1 colher de sopa de manteiga
1 cebola em rodelas finas + 1 cebola em cubos
1 colher de açúcar
500 gramas de lentilha
1,5 litro de caldo de legumes
2 ramos de tomilho
1 colher de sopa de azeite de oliva
2 dentes de alho picados
120 gramas de linguiça fininha picada
250 gramas de costelinha defumada
Sal

Modo de preparo:
aquecer uma frigideira, derreter a man-
teiga e dourar a cebola, em seguida jun-
tar o açúcar e cozinhar até caramelar. re-
servar. Cozinhar a lentilha com o caldo e 
o tomilho até que os grãos estejam ma-
cios. em uma frigideira, aquecer o azeite 
e dourar a cebola e o alho. acrescentar 
a linguiça e a costelinha defumada e re-
fogar por, aproximadamente, 5 minutos 
ou até dourar.
Juntar as carnes à lentilha já cozida e dei-
xar cozinhar por mais 20 minutos. Cor-
rigir o sal da lentilha, caso necessário, e 
servir com a cebola caramelada.

3 colheres de azeite de oliva
1 cebola picada
2 xícaras de arroz branco lavado e escorrido
sal a gosto
3 xícaras de espumante
1 xícara de uva passa preta
1 xícara de damascos picados
3 pimentas dedo de moça sem sementes 
picadas
¼ de xícara de salsinha picada
1 xícara de amêndoas em lâminas tostadas

Modo de preparo:
em uma panela, ao fogo médio, dispor o 
azeite de oliva e refogar a cebola e em se-
guida o arroz.
Temperar com sal e dispor a espuman-
te e deixar secar. desligar o fogo. adicio-
nar a uva passa, damasco, pimenta dedo de 
moça, salsinha e amêndoas. Misturar. Servir 
em uma travessa.
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sAlAdA crocAnte de bAcAlhAu

peru com fArofA

2 xícaras de bacalhau dessalgado e cozido, 
em lascas
1 xícara de grão-de-bico cozido e escorrido
3 colheres de sopa de cebola picada
1 tomate sem sementes cortado em cubi-
nhos
1 colher de sopa de cebolinha picada
¼ de xícara de azeitonas pretas picadas
1 xícaras batata palha
6 colheres de sopa de azeite de oliva
Suco de 1 limão
Sal a gosto

Modo de preparo:
Misturar o bacalhau, o grão-de-bico, a cebo-
la, o tomate, a cebolinha, a azeitona e a ba-
tata palha. reservar. em uma tigela fazer um 
vinagrete com o azeite, o limão e o sal, ba-
tendo com um fuet até que fique encorpa-
do. Misturar tudo e servir com cebolinha pi-
cada por cima.

¼ xícara de manteiga de garrafa
1 ½ xícara de carne seca desfiada
3 dentes de alho fatiados
2 ½ xícaras de farinha de mandio-
ca flocada
1 pimenta dedo de moça picada
Sal
Salsinha a gosto
Cebolinha a gosto
1 peru
azeite de oliva
½ xícara de mel
1 limão espremido
pimenta-do-reino
1 colher de sopa de tomilho

Modo de preparo:
aquecer a manteiga de garrafa em uma pa-
nela e, em seguida, refogar o alho até que 
comece a dourar. adicionar a carne seca e 
refogar por mais 1 minuto. acrescentar a fa-
rinha de mandioca e continuar mexendo 
sempre, até que esteja dourada. Temperar 
com Sal e pimenta dedo de moça.
Finalizar com a salsinha e a cebolinha. re-
servar. delicadamente, separar a pele da 
carne do peito do peru. espalhar azeite de 
oliva por todo o peito e toda a pele da ave. 
dispor a farofa de carne seca na cavidade 
do peru, amarrar as patas com um barban-
te e prender as asinhas. dispor o peru em 
uma assadeira e levar ao forno pré aqueci-
do a 250˚ por, aproximadamente, 30 minu-
tos. enquanto isso, em uma tigela, misturar 
o mel, o limão, o tomilho, um fio de azeite, 
uma pitada de sal e pimenta do reino. após 
20 minutos, retirar o peru do forno, pince-
lar com o molho de mel, cobrir com papel 
alumínio e retornar para o forno, a 200˚, por 
mais 1 hora e meia, pincelando a cada 30 
minutos.
retirar do forno e servir com o restante da 
farofa.



Excesso de exigência para com as 
pessoas demasiadamente sensíveis. 
Cuidado com os inimigos ocultos. 
Acidentes podem acontecer se você 
abusar. Portanto, previna-se. 

Ótimo momento para tratar das 
questões fi nanceiras, profi ssionais e 
associativas. Fluxo benéfi co para os 
exames, os concursos, os testes vo-
cacionais e os assuntos amorosos. 

Este é um dia realmente ideal para 
você. Vai progredir no campo profi s-
sional e fi nanceiro. O amor também 
está em excelente aspecto astral.

A infl uência astral é pouco positiva 
para novas amizades e associações, 
noivados e casamentos. Cuide de 
sua saúde e de sua reputação, evi-
te precipitações e pessoas de cará-
ter duvidoso. 

Boa infl uência para desenvolver sua 
inteligência e para tratar de assun-
tos ocultos. Todavia deverá evitar 
acidente e extravagâncias que pos-
sam prejudicá-lo física e moralmen-
te. Neutro no amor. 

Sua natividade astral favorecida 
neste dia. Os assuntos profi ssio-
nais e fi nanceiros merecem melhor 
atenção, pois há prenúncio de lu-
cros. Procure ser franco, conte com 
a ajuda de todos. 

CÂNCER 21/06 A 20/07

LIBRA 23/09 A 22/10

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Sua predisposição para os negó-
cios estará exaltada e será bastante 
favorecido no amor. O sentimento 
estará tomando conta de seu cora-
ção, mesmo que esteja querendo se 
mostrar frio e distante.

Favorável às viagens, para receber 
benefícios de parentes e para pro-
gredir no trabalho e no plano mate-
rial. A disposição mental será muito 
boa, e o trato com pessoas de posi-
ção lhe trarão prosperidade. 

Neste dia, as pessoas ao seu redor 
estarão impulsivas e teimosas pro-
curando soluções precipitadas para 
um assunto qualquer. Não se deixe 
infl uenciar.

ÁRIES 21/03 A 20/04

GÊMEOS 21/05 A 20/06

TOURO 21/04 A 20/05

LEÃO 22/07 A 22/08

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Pessoas de projeção estarão ao 
seu favor. Aproveite para realizar 
seus anseios e desejos, principal-
mente os do campo social e pro-
fi ssional. Muito bom para o amor 
e novas amizades. 

Indícios de excelentes conta-
tos com pessoas mais idosas que 
você e de bom nível fi nanceiro e 
material. Aproveite tal oportuni-
dade para tirar algum proveito. 

Dia muito bom para fazer expe-
riências psíquicas ou para assina-
tura de contratos e para as diver-
sões, prazer e a vida sentimental e 
amorosa. Pode iniciar longas via-
gens, o fl uxo favorece. 

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

PEIXES 20/02 A 20/03

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

HORÓSCOPO

PRIMAVERA

WWW.SIMEPAR.BR

PATO BRANCO F. BELTRÃO

CURITIBA

CASCAVEL

LONDRINA

LUA ESTAÇÃO TELEFONES ÚTEIS

MÁX.

MIN.

32°/20°

23°/18°

32°/21°

32°/20°

30°

19°

POLÍCIA  190
BOMBEIROS 193
SAMU  192CRESCENTE

PROBABILIDADE DE CHUVA 0% | 0mm
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RADICCI iotti

NOVELAS
NOS TEMPOS DO 

IMPERADOR
Tonico revela a identidade de Sa-
muel e afi rma que o rapaz assassi-
nou seu próprio pai. Luísa tenta de-
fender Samuel, e Tonico a acusa de 
cúmplice. Pedro desconfi a de Sa-
muel. Borges prende Samuel, que 
garante a Tonico que o assassino de 
Ambrósio é Salustiano. Pilar se de-
sespera e segue Samuel até a dele-
gacia. Zayla passa mal ao saber que 
Tonico desmascarou Samuel, e o 
deputado desconfi a. Clemência se 
revela para Prisca e Hilário, e Vitória 
confronta a rival. Luísa revela toda a 
verdade a Pedro. 

UM LUGAR 
AO SOL

Ravi usa o dinheiro de sua rescisão 
para pagar a fi ança de Adel. Bárba-
ra teme que Janine conte a verdade 
para Christian/Renato. Lara descon-
fi a de que Noca tenha algum inte-
resse no casamento com Napoleão. 
Antônia fi ca sabendo por Janine 
que o texto vencedor do concurso 
é de sua autoria. Santiago anuncia 
que a coletiva de imprensa da Re-
dentor será feita por Christian/Re-
nato, deixando Túlio contrariado. 
Nicole aconselha Bárbara a contar 
a verdade. Ao chegar à Redentor, 
Christian/Renato vê Túlio caído no 
chão e hesita em socorrer o rival.

QUANTO MAIS VIDA 
MELHOR!

Rose revela a Joana sua história com 
Neném. Guilherme é rude com Flá-
via, que pede para fi car na casa de 
Murilo. Guilherme manipula Tigrão 
para Rose aceitar que ele volte para 
casa. Odete obriga Juca a mandar 
Flávia embora. Paula dá um empre-
go para Flávia. A noiva de Trombada 
aparece no treino e se insinua para 
Neném. Rose afi rma ao marido que 
não vai mais dormir com ele. Gui-
lherme pensa em Flávia. Teca tenta 
agarrar Neném no vestiário, enquan-
to Trombada se aproxima.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Ailton Salomé Dutra

Artigo
Farmácias - a autorregularização do ICMS pela substituição tributária

foto do diA
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No transcorrer do ano de 2020 o fis-
co paranaense apresentou a milhares de 
farmácias paranaenses o procedimento 
denominado “autoregularização de débi-
to tributário”. Em gênero, este procedimen-
to administrativo intenciona apresentar ao 
contribuinte determinada situação tributá-
ria que o fisco detectou como irregular, con-
cedendo ao notificado a chance de recolher 
aquele valor, sem a imposição de multas, 
ou que apresente justificativas que possam 
derruir aquela pretensão fiscal.

Já em espécie, a autoregularização 
apresentada às vendedoras varejistas de 
medicamentos tinha, como principal mote, 
a ausência do recolhimento do ICMS, por 
substituição tributária - ST, em relação a di-
versas aquisições feitas em distribuidoras 
de medicamentos, paranaenses ou não, cujo 
imposto por substituição tributária, que de-
veria ser recolhido por estas distribuidoras, 
por um motivo ou outro não o foi.

Certa feita criticamos esta medida fis-
cal, pois se atingiu, no auge da pandemia, 
um setor essencial no combate à Covid-19, 
tendo sido uma medida totalmente inopor-
tuna naquele crítico momento nacional e 
mundial. Felizmente, ainda que com outros 
argumentos, a exigência foi se postergando 
e ainda não se concretizou como exigência 
tributária definitiva a diminuir o já reduzido 
fluxo de caixa destas empresas.

Voltando um pouco no raciocínio e 
para uma explanação melhor ao leigo nes-
te tema, a substituição tributária do ICMS é 
uma regulamentação deste imposto em que 
há uma presunção legal do quanto aquele 
produto, no caso, o medicamento, será re-
vendido ao consumidor final. Assim, o esta-
do exige que a distribuidora, com base nes-
ta conjectura legal, antecipa a ocorrência 
da venda ao consumidor final (entenda-se, 

antecipa o fato gerador do imposto) e de-
termina que a distribuidora recolha o valor 
que seria devido pela farmácia, “substituin-
do” tributariamente o vendedor na etapa fi-
nal da comercialização, dando assim a de-
nominação do termo substituição tributária. 
A discussão da correção moral ou da justi-
ça desta forma de arrecadação ainda não foi 
vencida pela doutrina e nem pelo judiciário, 
mas está já há décadas vigendo e assim con-
tinuará enquanto não houver uma reforma 
tributária de verdade para o ICMS. Mas, vol-
temos ao tema inicial!

As autorregularizações às farmácias 
apontavam que diversas distribuidoras de 
medicamentos não haviam recolhido o im-
posto sobre as remessas de mercadorias a 
título de bonificação, uma forma de grati-
ficar o comerciante varejista que, ao adqui-
rir, por exemplo, 100 unidades, recebe 120, 
sendo estas 20 unidades a dita bonificação. 
Esta prática comercial é lícita, mas a dispen-
sa da tributação do ICMS, seja a devida pelo 
vendedor atacadista (ICMS próprio), seja a 
devida por substituição tributária pela far-
mácia a estes 20 ainda está em discussão 
nos nossos tribunais, e, mesmo já havendo 
diversas jurisprudências no sentido de con-
siderar esta gratificação como um descon-
to incondicional, afastando a cobrança do 
ICMS. Entretanto, não há ainda regramen-
to, em sede de comando geral, vinculante e 
com efeito erga omnes, que determine ta-
xativamente esta compreensão pelos fiscos 
estaduais.

Outrora já nos manifestamos no sentido 
de apontarmos diversas irregularidades, le-
gais e materiais, nestas intimações. Há, em 
nosso ver, uma relativa exigência indevida 
às farmácias, pois se tem notícias de que as 
distribuidoras, que não efetuaram o paga-
mento da ST, já foram autuadas pelo fisco 

paranaense, em centenas de milhares de re-
ais e cuja discussão se encontra ou no tribu-
nal administrativo ou nos judiciais, mas, por 
sigilo fiscal, esta informação não é divulga-
da publicamente, sendo esta informação co-
lhida diretamente feita por algumas destas 
autuadas às farmácias, a fim de auxiliar nas 
justificativas ao fisco. Desta forma, há um 
claro bis in idem (mesmo ente federativo 
tributando duplamente o mesmo fato gera-
dor), enriquecendo sem causa lícita o erário.

Noutra diapasão, também contestamos 
que esta exigência não é cabível às farmá-
cias, pois no contexto legal (e aqui a expla-
nação seria por demais longa para um arti-
go) estas não seriam o sujeito passivo desta 
obrigação.

À par destas exigências, o Paraná edi-
tou a Lei Complementar nº 239, publicada 
em 14 de dezembro de 2021, que permite 
que as intimadas façam o pagamento do dé-
bito entendido como devido pelo fisco, em 
até 60 parcelas, com a dispensa de 100% da 
multa. O prazo constante nesta norma para 
apresentar o pedido de parcelamento está 
estipulado em 31/12/2021, devendo haver 
uma prorrogação desta data pela impossi-
bilidade de se cumprir este prazo, havendo 
já uma previsão desta dilação, mas com au-
torização do Confaz - Conselho nacional de 
Política Fazendária. O governo apresentou o 
pedido de lei lá pelo início do segundo tri-
mestre de 2021, mas a assembleia legisla-
tiva demorou até dezembro para fazer a vo-
tação. Na prática, isto resulta que antes de 
fevereiro de 2022 dificilmente este prazo 
estará esgotado ou até mesmo determinado, 
mesmo que este pedido já tenha sido apre-
sentado a este órgão regulador (Confaz)

Entendo então que as empresas que es-
tão com estas autorregularizações penden-
tes ainda de análise pelo fisco, não devem 

se apavorar em função da edição desta lei 
como definidora do débito; o fisco ainda de-
verá ajustar, no meu modesto entendimento, 
os valores constantes naquelas intimações, 
pois foi utilizado para os cálculos do débito 
o PMC – Preço médio ao consumidor, e a LC 
239/2021 exige que seja o cálculo efetua-
do pelo PMPF – Preço médio ponderado ao 
consumidor final, o qual é menor que o PMC 
e que exige a pesquisa de mercado dos va-
lores, em tempos pretéritos, para a sua nova 
mensuração. Ou seja, a intimação apresen-
tada em 2020 deverá, forçosamente, ser 
recalculada, sob pena de não estar den-
tro dos ditames na novel lei complementar.

É de bom termo que se aguarde a re-
gulamentação dos procedimentos adminis-
trativos para a implantação desta lei com-
plementar e que o fisco reveja os cálculos 
anteriormente efetuados, provavelmente 
sendo concedido novos prazos para novas 
justificativas por parte dos contribuintes 
nas situações entendidas como irregulares. 
Portanto, nada de precipitação ou pavor por 
parte das empresas, a lei está ajustando a 
necessidade social da discutida exigência 
tributária e não determinando a sua cons-
tituição e exigência final do imposto, atos 
estes que são próprios dentro do devido 
processo legal, da ampla defesa e do pleno 
contraditório.

Advogado tributarista e empresarial – 
bacharel em Ciências Contábeis

Registro feito em 
Mariópolis, o céu 

azul apareceu logo 
após a chuva, na 
quinta-feira (16)

Vilson Bonetti
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Roubo na região
Dois homens armados 

com uma faca invadiram uma 
residência na tarde de quinta-
-feira, em Nova Prata do Igua-
çu, quando renderam a mo-
radora e passaram a exigir 
dinheiro. Os bandidos colo-
caram a faca no pescoço da 
vítima, que foi ameaçada de 
morte, mas após dizer que 
não tinha dinheiro a vítima foi 
liberada e os assaltantes leva-
ram um televisor. Segundo a 
Polícia Militar, a vítima, de 71 
anos, frequentadora da Apae, 
estava em estado de choque.  
Ela foi orientada com rela-
ção aos procedimentos cabí-
veis sobre o fato. Equipes po-
liciais realizaram buscas, mas 
não conseguiram localizar os 
bandidos. 

Prisão em Beltrão
Durante patrulhamento 

quinta-feira à noite pela ave-
nida Florianópolis, em Fran-
cisco Beltrão, a Polícia Militar 
abordou um homem conhe-
cido pela prática de furtos 
contra o patrimônio. Ele foi 
revistado e não tinha nada de 
ilícito, mas os policiais desco-
briram que havia um manda-
do e prisão em desfavor do 
suspeito.  Ele foi encaminha-
do à Delegacia da Polícia Ci-
vil, estando à disposição da 
Justiça. 

Acusado de furto
A Polícia Militar recebeu 

denúncia anônima, quinta-
-feira, que um homem ha-
via pulado o muro do depósi-
to de carros custodiados pelo 
Estado, em Marmeleiro. Uma 
equipe policial foi ao local e 
conversou com o responsá-
vel, constatando o furto de al-
guns objetos. Os policiais des-
cobriram o endereço deu um 
familiar do suspeito e com o 
apoio de policiais de Renas-
cença realizaram o cerco na 
residência e encontraram o 
acusado do furto, que indicou 
o local onde estava m escon-
didos os objetos. O homem e 
o material recuperado foram 
entregues na Delegacia da 
Polícia Civil de Francisco Bel-
trão para as devidas provi-
dências.

Recuperação 
de moto

O condutor de uma 
moto Honda/CG 125 Titan, 
que estava em atitude suspei-
ta, foi abordado quinta-feira 
pela Polícia Militar no bairro 
Schiavini, em Coronel Vivida. 
Os policiais descobriram que 
a moto estava com placa fal-
sa e possuía alerta de furto 
ocorrido em Fraiburgo (SC). 
O condutor disse que com-
prou a motocicleta pelo Fa-
ceboook há três meses por R$ 
2.000,00, mas não soube in-
formar o nome da pessoa que 
lhe vendeu. Ele e a moto fo-
ram entregues na Delegacia 
da Polícia Civil para as provi-
dências cabíveis ao fato.

Homem é preso por receptar 
veículo furtado

A Polícia Militar foi comunicada, na última quinta-feira (16), 
sobre o furto de uma Parati. Durante diligências no bairro Indus-
trial, em Itapejara D’Oeste, os policiais abordaram um I/LR Free-
lander, conduzido por um homem, de 67 anos, que não possuía 
a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A equipe policial esta-
va elaborando as notificações de trânsito, quando o condutor re-
latou que no último dia 15 um masculino foi até a sua residên-
cia com uma Parati. Ele comprou o veículo dando em troca o seu 
Ford/Escort Hobby e R$1.000,00, em dinheiro.  Diante disso, a 
equipe deslocou até as proximidades de sua residência e locali-
zou a Parati, com registro de furto ocorrido no dia anterior na ci-
dade de São João. O abordado recebeu voz de prisão pelo crime 
de receptação, previsto no Art. 180 do Código Penal, com pena 
de reclusão de um a quatro anos e multa. A Polícia Militar aler-
ta que, antes de adquirir qualquer objeto, à população procure 
informações e comprovação documental sobre a sua procedên-
cia, pois pessoas mal-intencionadas podem estar comercializan-
do produtos de origem duvidosa, como objetos de furto, roubo 
ou estelionato. (AB)

Duas pessoas ficaram fe-
ridas na manhã de sexta-fei-
ra (17) em acidente na BR-
158, trevo da Capeg, em Pato 
Branco. A colisão transver-
sal envolveu um Civic e um 
Meriva, ambos os veículos 
com placas de Pato Branco.

Conforme informações 
do Corpo de Bombeiros, o 
Civic, após ser atingido pelo 

Meriva, subiu no canteiro e 
capotou. O condutor e a pas-
sageira sofreram ferimentos 
considerados leves e foram 
socorridos pelo Corpo de 
Bombeiros e Samu.

Como havia risco de in-
cêndio no Civic, os bombei-
ros isolaram o local. A ocor-
rência também foi atendida 
pela Polícia Rodoviária Fe-

deral (PRF). Outro capota-
mento ocorreu na tarde de 
quinta-feira na PR-566, em 
Francisco Beltrão. Um Ford/
Ka, com placas de São Mi-
guel do Oeste (SC), saiu da 
pista, colidiu contra árvores 
e capotou. O motorista so-
freu ferimentos e foi enca-
minhado para receber cui-
dados médicos. (AB)

Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.
com.br

Durante o cumprimen-
to de uma medida cautelar 
decorrente de uma investi-
gação de delitos de furtos 
da Delegacia de Mangueiri-
nha, as Polícias Civil e Mi-
litar realizaram busca do-
miciliar em uma residência, 
localizada no bairro Por-
tugal. Foram apreendidas 
mais de 1.600 pedras de 
crack, dinheiro e anotações 
de dívidas de usuários. A 
droga estava escondida em 
três sacos de ração para ca-
chorros.

 O delegado Breno Ma-
chado de Paula informou 
que as investigações apon-
taram que a proprietária do 

imóvel, localizado no bairro 
Portugal, em Mangueirinha, 
era responsável pela venda 
de droga e receptação de 
objetos oriundos de crimes 
contra o patrimônio. Duran-
te as investigações, a Polícia 
Civil identificou usuários de 
drogas que adquiriram pe-
dras de crack no endereço 
da acusada. 

Breno acrescentou que 
realizaram buscas na resi-
dência e localizaram 1.600 
pedras de crack, prontas 
para serem comercializa-
das, dentro de três sacos 
de ração para cachorros e 
outras seis porções maio-
res da droga, totalizando 
590 gramas. Também fo-
ram apreendidas anota-
ções de dívidas de usuários, 
uma balança de precisão, 

R$ 524,00 e objetos furta-
dos e trocados por drogas. 
O delegado calcula que a 
apreensão deu um prejuí-
zo superior a R$ 60 mil aos 
traficantes.

De acordo com Breno, 
entre os objetos recupera-
dos estão uma espingarda 
de pressão e duas correnti-
nhas de ouro de usuários de 
drogas. A acusada não esta-
va em casa quando foi reali-
zada a abordagem e não foi 
localizada. O crack apreen-
dido e demais objetos foram 
encaminhados à Delegacia 
da Polícia Civil.

Preso acusado 
de roubos

A Polícia Civil prendeu 
na quinta-feira (16) um ra-

paz, de 20 anos. Ele é acu-
sado de ser o autor de três 
roubos ocorridos entre os 
dias 5 e 10 deste mês, em 
Mangueirinha.

Segundo o delegado 
Breno, além dos roubos, o 
rapaz também é acusado de 

furtos, que aumentaram nos 
últimos meses em Manguei-
rinha, inclusive de fios de 
cobre. O preso foi entregue 
no Departamento Penitenci-
ário (Depen), em Pato Bran-
co, estando à disposição da 
Justiça.

Polícias Civil e Militar apreendem mais de 1.600 
pedras de crack em Mangueirinha

Veículo capota durante acidente 
na BR-158

Adenir Brocco

divulgAção

A droga estava escondida em três sacos de ração para cachorros

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) 
realizou a entrega dos kits de uni-
forme para todos os policiais civis 
que estão participando da Opera-
ção Verão nesta quinta-feira (16), 
em Matinhos, no Litoral do Estado.

Os kits são compostos de cami-
sa polo, bermuda, máscara e boné. 
Todos os itens com a nova identida-

de visual da instituição.
A escrivã da PCPR Crislaine An-

tunes ressalta a importância do uni-
forme. “Padronizar todas as equipes 
envolvidas facilita o reconhecimen-
to por parte dos cidadãos e veranis-
tas que são do litoral paranaense”, 
afirma.

O investigador da PCPR Thia-

go Gonçalves concorda com a pa-
dronização de uniforme e comple-
ta dizendo que é uma satisfação 
participar da operação. “É muito 
gratificante a gente estar poden-
do colaborar nesse momento ain-
da de pandemia na segurança dos 
paranaenses”, conclui.

A Operação Verão da PCPR 

foi iniciada na última sexta-fei-
ra (10), e está abrangendo Gua-
ratuba, Matinhos, Pontal do Para-
ná, Antonina e Morretes. A ação 
acontecerá até o dia 7 de março 
de 2022.

Durante 88 dias, a PCPR irá re-
forçar seu efetivo regular no Litoral 
com mais de 150 policiais civis.

PCPr entrega uniformes para os policiais que 
atuarão na Operação Verão Paraná
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Cascavel evita 
euforia na busca 
pelo título 
da LNF

A palavra de ordem no Cascavel para a 
decisão da Liga Nacional de Futsal (LNF) é 
uma só: concentração! Mesmo com a van-
tagem do empate no tempo normal e tam-
bém na prorrogação do último jogo da fi-
nal da LNF, o elenco do Tricolor sabe que 
a partida deste domingo contra o Magnus 
será duríssima.

“Continua tudo muito equilibrado. 
Eles têm total capacidade de vir aqui e 
fazer o resultado. Temos sim uma vanta-
gem pela campanha que fizemos na pri-
meira fase, mas isso não entra em qua-
dra. Será um grande jogo e temos que 
estar preparados para tudo que uma fi-
nal pode proporcionar”, disse o goleiro 
André Deko.

A vitória por 3 a 1, fora de casa, no 
primeiro jogo da final, e o bom desempe-
nho apresentado na partida, só aumentam 
a responsabilidade e o grau de cobrança 
dentro do próprio elenco. Os treinos du-
rante a semana foram ainda mais inten-
sos, visando as dificuldades que a finalís-
sima poderá apresentar para a equipe. “O 
ponto forte da nossa equipe sempre foi a 
humildade e os pés no chão. A gente sabe 
que tudo vai se definir no jogo deste do-
mingo. Aqui não tem euforia, a equipe é 
muito madura. Não podemos esquecer que 
estamos enfrentando a melhor equipe do 
país, a atual campeã da Liga”, alertou o ca-
pitão Carlão.

Além do trabalho tático e físico, os jo-
gadores também passaram por uma prepa-
ração psicológica para encarar as emoções 
de um jogo tão decisivo. “A ansiedade bate, 
é claro. Mas, estamos concentrados, tra-
balhando forte. A animação vamos deixar 
pra torcida. Nosso foco é apenas no jogo. 
Estamos trabalhando a nossa cabeça para 
estarmos bem preparados para tudo que 
possa acontecer”, disse o pivô Jorginho.

Cascavel e Magnus se enfrentarão neste 
domingo, às 11 horas da manhã, no ginásio 
da Neva. Todos os ingressos para a partida 
já foram vendidos. A decisão será transmiti-
da ao vivo pelo SporTV, LNF TV, TV Brasil e 
TV Cultura. (Assessoria Cascavel)

Furacão sobe 12 
posições no Ranking 
da Conmebol

Além da quinta posição no ranking 
Nacional de Clubes da Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF), o Athletico também 
ocupa uma posição expressiva no Ranking 
de Clubes da Conmebol de 2022. A lista foi 
divulgada na sexta-feira (17). 

Com 4.043,8 pontos, o Furacão é o 
12º colocado. Doze posições acima em 
comparação ao ranking de 2021, quando 
o Rubro-Negro ocupava a 24ª colocação e 
tinha 2.791,1 pontos. Somente cinco bra-
sileiros aparecem à frente do Athletico na 
lista: Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Santos 
e Atlético Mineiro. 

A elaboração do Ranking de Clubes da 
Conmebol leva em conta o desempenho 
nos últimos 10 anos e coeficiente históri-
co na Conmebol Libertadores e na Conme-
bol Sul-Americana. O “campeão do torneio 
local” também recebe um bônus na pontu-
ação. (Assessoria)

Assessoria
Para marcar o encerramen-

to das aulas de taekwondo des-
te ano, a Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer realizou na 
noite de quarta-feira (15) o Fes-
tival Interno de Taekwondo, 
reunindo alunos, pais e familia-
res para o kyokpa, quebramen-
to de tábua, e apresentações. 
31 alunos, dos 38 que frequen-
taram os treinos, apresentaram 
o que foi trabalhado durante os 
últimos seis meses.

“O festival foi uma forma 
de apresentar para os pais, e 
demais convidados, o que tra-
balhamos com as crianças nos 

treinos. Foram apenas seis me-
ses de aula, duas vezes por se-
mana, e eles mostraram todas 
as técnicas, com precisão nos 
golpes, tudo dentro do limite de 
cada um”, explicou o professor 
Rafael Sales.

Além do kyokpa, que repre-
senta a superação e o desafio de 
cada aluno na quebra da tábua, 
os atletas também apresenta-
ram o poomsae, que são movi-
mentos de ataque e defesa con-
tra um oponente imaginário, 
onde trabalha memória, postu-
ra e firmeza nos movimentos, 
e luta com e sem contato, res-
peitando as divisões de idade 

e peso. Todos os atletas foram 
premiados com medalhas.

As aulas de taekwondo 
entraram para a grade de ati-
vidades da Secretaria neste 
ano. Devido à pandemia da co-
vid-19, os treinos iniciaram so-
mente no segundo semestre de 
2021, seguindo os protocolos 
sanitários de enfrentamento da 
pandemia.

Para a mãe Cássia Regina 
Pszybysz, o projeto de lutas do 
município é um dos melhores, 
“está ensinando aos nossos pe-
quenos o respeito, a discipli-
na e a organização”. Ela conta 
que a pequena Maria Eduar-

da Julianoti está encantada 
com o mundo das artes mar-
ciais. “ O professor ensina eles 
e os diverte ao mesmo tempo. 
Parabenizo o professor Rafa-
el Sales, pela paciência e com-
prometimento com os nossos 
filhos”.

Conforme o secretário de 
Esporte e Lazer, Alexandre Zo-
che, a expectativa para o próxi-
mo ano é de expandir a moda-
lidade. “Iniciamos o projeto este 
ano é já um dos mais procura-
dos. Nosso objetivo para 2022 
é ampliar, abrir mais turmas, le-
vando ainda mais esporte para a 
comunidade pato-branquense”.

Festival de taekwondo marca encerramento da 
atividade deste ano

Divulgação

Divulgação

Os alunos apresentaram o que foi trabalhado nos últimos seis meses

O goleiro Alê Falcone é do 
Pato Futsal. A contratação foi 
oficializada na sexta-feira (16). 
O atleta vestiu pela primeira vez 
o manto pato-branquense para 
uma série de fotos no Parque do 
Alvorecer, cartão postal de Pato 
Branco.

O experiente atleta está 
motivado em defender o bicam-
peão da Liga Nacional. “Desde 
o momento que recebi o con-
vite do Pato Futsal não tive dú-
vidas do que eu queria, de que 
é o melhor pra mim e pra mi-
nha família vestir a camisa do 
bicampeão da Liga Nacional. É 
um grande desafio e uma gran-
de honra defender o Pato Fut-
sal”, destacou.

Alê Falcone também fa-
lou sobre a grandeza do Pato 
Futsal. “A história do Pato Fut-
sal remete aos jogos com mui-
ta raça, vibração e conquistas. 
O Pato Futsal merece sempre 
estar lutando por títulos e vou 
procurar fazer de tudo para au-
mentar a galeria de troféus da 
equipe”, completou.

Goleiro artilheiro da LNF 
2020, Alê Falcone já defendeu 
equipes como ASD Augusta Cal-
cio a 5 (ITA), Palmeiras (SP), 
Guarapuava (PR), Carlos Bar-
bosa (RS), Cascavel (PR), Git Pa-

sand (IRÃ), Umuarama (PR) e 
Marreco (PR). Ele foi o melhor 
goleiro do Campeonato Parana-
ense 2014 e dois anos seguidos 
do Campeonato Gaúcho de Fut-
sal 2015 e 2016.

Seguro na meta de defesa, 
Alê Falcone também tem a ca-
racterística de jogar com os pés 
no ataque. Estilo que o técni-
co Sérgio Lacerda aprova. “É 
um goleiro experiente, que 
vem passando muita seguran-
ça ao longo dos anos e se des-
tacando no futsal brasileiro. 
Uma característica diferencia-
da, pois é um goleiro que de-
fende e ataca muito bem”, des-
tacou o treinador.         

Com a camisa do Pato 
Futsal, Alê Falcone irá dispu-
tar a Liga Nacional de Futsal, 
a Série Ouro do Campeona-
to Paranaense e a Liga Para-
ná de Futsal 2022. Ele se jun-
ta aos atletas já anunciados 
pela equipe. O fixo Beiçola (ex-
-Palmas), os alas Leozinho (ex-
-Minas), Luciano (ex-Dois Vizi-
nhos), Keel (Ex-Jericoacoara), 
além do pivô Xitão (ex-Alaf ). O 
Pato Futsal também renovou 
contrato com o goleiro Ryan 
e o fixo André.  Nos próximos 
dias, a equipe irá anunciar 
mais reforços. (Assessoria)

Goleiro Alê Falcone reforça 
o Pato Futsal

Goleiro Alê Falcone chega ao bicampeão da Liga Nacional
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Aluga-se Apartamento no Residencial 
Ágape II na área central de Pato Bran-
co!! Com 98.10 m² de área total: 1 Suíte, 
1 Demi suíte Sala, Cozinha com churras-
queira Banheiro social, Área de serviço 
2 elevadores 1 vaga de Garagem Ótimo 
acabamento, (laminado e porcelanato) 
Área de lazer completa Salão de festas.  
Playground com campo de futebol. Fica 
situado ao lado da Prefeitura Municipal, 
próximo de mercado, hospital e uma 
quadra da praça central e igreja Matriz. 
Valor: 1.250,00+ condomínio (170,00). 
Maiores informações: Mariely Correto-
ra de Imóveis e Realize Correspondente 
Caixa, Creci 32792. Contato: (46) 99105-
8064. Endereço: Av Tupy, 3204 - Baixa-
da, Em frente ao Patão Supermercado.
---------------------
Apartamento Locação Edifício San Ma-
rino Rua Barão do Rio Branco Cen-
tro. 01 suíte, 02 dormitórios, sala, cozi-
nha, Wc social, lavanderia, 02 sacadas 
02 vagas de garagem por apartamen-
to, Medidor de Água e Gás individual, 
sacada com churrasqueira e ponto de 
gás, plataforma de elevação para por-
tadores necessidades especiais, sa-
lão de festas com playground, água 
quente em todos os ambientes, pon-
to de ar condicionado em três am-
bientes. Creci J-4.201.Tratar fone: 046 
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp)
---------------------
Aluga-se apartamento com dois dor-
mitórios, sala, cozinha, área de servi-
ço e garagem no centro de Pato Bran-
co R$ 900,00 www.joaresbrasil.com.br 
Creci f 12.632.   Fone (46) 999720112
---------------------
Aluga-se Apto Edifício  Monte Mo-
riah com 02 quartos, sacada sala 
com dois ambientes, cozinha, área 
de serviço, garagem para 01 veí-
culo. www.joaresbrasil.com.br Cre-
ci f 12.632.   Fone (46) 999720112

---------------------
Aluga-se apartamento novo totalmente 
mobiliado 74,00 m² com dois quartos e 
uma garagem no Centro da cidade de 
Pato Branco-Pr. Valor R$ 1.750,00 com 
IPTU incluso neste valor. Condomínio 
aproximado R$ 200,00. Creci J-05566 
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380 
www.acacioimoveispb.com.br
---------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Construto-
ra - CRECI J 7640 - Vende apartamento 
novo no Edifício San Marino, contendo 
01 suíte com hidromassagem, mais 02 
quartos, sala, cozinha, banheiro, saca-
da com churrasqueira, sacada no quar-
to, 02 vagas de garagem, sacada com 
churrasqueira, elevador, portão eletrô-
nico, área total de 162,63m². Valor: R$ 
540.000,00, aceita casa de menor va-
lor na região do Jardim Primavera, Bor-
tot, São Luiz e Sambugaro. Faça-nos 
uma visita na rua Guarani, nº 1.101, Cen-
tro - Próximo do IAP.  Fones: (46) 2604-
0888 OU (46) 99113-0460 WHATS. Aces-
se o nosso site:  www.alieltonial.com.br
---------------------
Imobiliária Habitar Aluga: Apartamentos 
amplos, revitalizados, em frente à de-
legacia. 03 quartos sendo 01 suíte. Lo-
calizados na Avenida Brasil, 120 - Cen-
tro - Pato Branco / PR. Código 214 e 
258. Acesse  www.habitar.imb.br ou en-
tre em contato (46)3225-3232, WhatsA-
pp (46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
---------------------
Imobiliária Habitar Aluga: Apartamen-
to Edifício Monte Sião com 02 quar-
tos e vaga de garagem individual. 
Localizado na Rua Tamoio, 900 - Cen-
tro - Pato Branco / PR. Código 715. 
Acesse  www.habitar.imb.br ou en-
tre em contato (46)3225-3232, WhatsA-
pp (46)99972-0461 CRECI-PR 3985J. 
---------------------
Imobiliária Habitar Aluga: Aparta-
mento para locação, próximo à Po-
liclínica, Edifício Villa Reali. 01 quar-
to, cozinha com balcões e sacada. 
Localizado na Avenida Brasil, 757 - Cen-
tro - Pato Branco / PR. Código 844. 
Acesse  www.habitar.imb.br ou en-
tre em contato (46)3225-3232, WhatsA-
pp (46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
---------------------

Famex imobiliária CRECI J5858 alu-
ga Apartamento Studio no Ed. To-
pázio na Rua Itabira. Apartamento 
composto por 01 quarto, 01 banhei-
ro e 01 vaga de garagem, todo rebai-
xamento em gesso, piso porcelana-
to nas áreas molhadas e laminado na 
sala e quartos e salão de festas mobi-
liado. Valor de locação: R$ 1.400,00. 
Fone: 3220-8030/ Whats 99104-5445

Roberto Corretor de Imóveis – ven-
de apartamento no Edifício Mariê Ma-
riê com 02 dormitórios, BWC social, 
sala de estar/jantar, cozinha, despen-
sa, área de serviço, BWC serviço e 
vaga garagem.  Área total de 95,31m² 
e área privativa de 73,24m². Valor de 
R$ 270.000,00. CRECI-PR: F-35689. 
Agende sua visita (46) 2604-1516 / 
99108-4250. Consulte outras opções 
no site: www.robertoimoveispb.com.br
--------------------
Ederson Imóveis vende apartamento com 
01 suíte, sala 02 ambientes, cozinha, la-
vanderia e garagem individual. Elevador 
e salão de festas. R$ 230.000,00. CRECI/
PR 06596-J. Agende uma visita e confira: 
(46) 3225-4150 / 99933-5074. Mais op-
ções em: www.edersonimoveis.com.br.
--------------------
Ederson Imóveis vende tríplex novo, alto 
padrão, com 03 suítes com sacada e ar 
condicionado, banheiros, ambiente so-
cial integrado com a cozinha, lavande-
ria e garagem para 02 veículos, salão de 
festas com churrasqueira, linda vista, es-
critório, sacada e bwc. Terreno todo mu-
rado. R$ 875.000,00. Financia. CRECI/
PR 06596-J. Agende uma visita e confira: 
(46) 3225-4150 / 99933-5074. Mais op-
ções em: www.edersonimoveis.com.br
--------------------
Vende-se Apartamento no Edifício Pre-
mium: 01 suíte com closet, mais 02 su-
ítes, 01 lavabo, sala de tv, sala de jantar, 
cozinha, sacada com churrasqueira inte-

grada, lavanderia, 02 vagas de garagem. 
Valor R$1.100.000,00. Telefone: (46) 
3025-3557 / Whatsapp (46) 99971-4087 
/ 9973-4188 – E mail: atendimento@ci-
roimoveispb.com.br - Rua Ibiporã n.° 
735, Sala n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
---------------------
Vende-se Apartamento no Edifício Belu-
no II: 02 quartos, 01 banheiro, 01 sala 
de tv/ jantar, cozinha, lavanderia, saca-
da com churrasqueira, 01 vaga de gara-
gem. Valor: R$ 350.000,00. Telefone: (46) 
3025-3557 / Whatsapp (46) 99971-4087 / 
9973-4188 – E mail: atendimento@ciroi-
moveispb.com.br - Rua Ibiporã n.° 735, 
Sala n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
---------------------
Vende-se apartamento 140,00 m² com 
uma suíte e 02 quartos e uma vaga 
de garagem no Ed. Hilgert próximo 
da Policlínica, cidade de Pato Branco-
-Pr. Valor R$ 350.000,00. Creci J-05566 
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380 
www.acacioimoveispb.com.br
---------------------
Quem compara, compra! 2 banheiros, 
3 quartos, sala com varanda com chur-
rasqueira e pia, uma  garagem, aque-
cimento a gás, no Centro.  Para mo-
rar ou para investir (já locado). Edif. 
Tamoio primeiro andar R$ 2.539 o M²
tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J  
---------------------
Quem compara, compra! Custo para 
mobiliar padrão luxo R$ 280 mil. Su-
íte mais dois quartos, banheiro so-
cial, 2 garagens privativas e individu-
ais no Centro, Apartamento de Face 
Oeste, Leste e Sul. Elevador, salão de 
festas, tudo isso por R$ 715.000,00.  
tratar 98404-0568 Creci-pr 1.530-J 
---------------------
Apartamento Res. Vivace B. Parque do 
Som Suíte mais um quarto,  garagem 
privativa. Novo!  Valor R$ 255.000,00. 
Tratar (46)98404-0568 Creci 1.530-J. 
--------------------- 
Vendo apartamento ótimo para ca-
sal ou estudante com 60 m2, pró-
ximo ao Teatro Municipal, no cen-
tro. Não possui garagem. Valor a 
negociar. Tratar no 46 991013174.
--------------------- 
Vendo apartamento no Edifício Ana, loca-
lizado na Rua Aimoré esquina com Itabi-

ra.  Com 3 dormitórios, sendo uma suíte 
completa mobiliada, banheiro com bal-
cão, box em vidro temperado e grande 
banheira de hidromassagem. Mais dois 
dormitórios menores, e um banheiro so-
cial com balcão.  Sala ampla com lareira, 
duas amplas sacadas sendo uma com 
churrasqueira e mobiliada. Cozinha e 
área de serviço também montadas com 
mobília, 2 vagas de garagem separa-
das, e depósito. Tratar (46) 9 9132-6238

Aluga-se: Barracão Comercial, Rua Dr. 
João Juglair Junior, São Francisco. Área 
construída de 252,00m². Barracão, es-
critório, banheiro e copa. Será entregue 
com acesso por rua de calçamento (pe-
dra irregular), com 5m de largura. Alu-
guel R$ 3.780,00 + taxas. Ponto de refe-
rência ao imóvel: BR 158. Telefone: (46) 
3025-3557 / Whatsapp (46) 99971-4087 
/ 9973-4188 – E mail: atendimento@ci-
roimoveispb.com.br - Rua Ibiporã n.° 
735, Sala n.° 02, Centro, Pato Branco-PR

Vende-se Sobrado Rua Pedro 
Jose da Silva Próximo Clube Grê-
mio Industrial Patobranquense. Su-
íte mais dois quartos, demais cô-
modos. Valor R$ 375.0000,00  
Tratar 98404-0568 Creci-Pr 1.530-J
---------------------
Casa Alvenaria bairro São Luiz. Va-
lor R$ 298.000,00 - Para investimen-
to ou para morar. Imóvel já locado. 
Proximidades da Escola Mundo En-
cantado. 2 Quartos, demais cômo-
dos. Metragem 66 m² terreno de 173 
m² Rua Itapuã, próximo Av. das Tor-
res. Tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
---------------------
Casa Alvenaria Bairro Planalto Lo-
teamento Paulo Afonso. Valor R$ 
190.000,00, 93 m² Terreno 360 m² , de-
vidamente averbado. Três quartos, de-
mais cômodos. Rua Dos Sabiás, 598. 
Tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
---------------------
Vendo excelente casa no bairro Cristo 
Rei próxima da UPA, aceita apartamen-
to de menor valor, com: 3 dormitórios, 
sendo uma Suíte c/ closet, Lavabo e 
banheiro social,  mezanino Lareira Co-
zinha em conceito aberto Varanda com 
churrasqueira Pergolado de madeira 
03 vagas de garagem. Pisos em por-
celanato e laminado de madeira Aque-
cimento de água a gás, Área construí-
da: 160,22 m². Área de terreno: 361,94 
m². Próximo da UPA. Bairro Cristo Rei. 
Pato Branco. Agende sua Visita!! Re-
alize Correspondente Caixa e Mariely 
Corretora de Imóveis. Creci 32792. Te-
lefone: (46) 98800-9572 ou (46) 99105-
8064. Avenida Tupy, n° 3204, Baixada 
- Em Frente ao Patão Supermercado.
---------------------
Vende-se casa mista com 75 mts con-
tendo sala, copa, cozinha, bwc so-
cial, 03 quartos sendo 01 deles suíte. 
Lote de 360 mts com sobra no ter-
reno para futura construção. Valor: 
R$ 214.000,00. Interessados entrar 
em contato pelo fone 46 9 99131420
---------------------
Vendo Casa em Alvenaria no Bair-
ro Santa Terezinha, Sendo: Área To-
tal: 190,00 m², Área Terreno: 450,00 
m², 01 suíte com hidromassagem, 02 
quartos, sala c/lareira e ar condicio-
nado, cozinha, banheiro social, edí-
cula, piscina c/aquecimento solar, 

sistema de água quente R$ 600.00 
0,00. Tratar Fone 47 99758-1976
---------------------
Casa à venda no Vila Izabel com co-
zinha, sala conjugada, escritório, WC 
social, 01 suíte com closet, 01 quar-
to, garagem com churrasqueira, la-
vanderia, dispensa, com 150,00m² 
construído e 84,39m2 averbado mais 
espaço para construir piscina, toda 
murada. Creci J-4.201. Tratar fone: 
046 30251911 ou 99101-1743(What-
sapp). Valor sob consulta
---------------------
Vende-se Sobrado no Bairro Jar-
dim América: Rua Visconde de Na-
car n.º 447. 01 suíte, mais 02 dormi-
tórios, 01 banheiro social, mais 01 
lavabo, sacada, sala de tv, cozinha, la-
vanderia, 01 vaga de garagem, edícula 
com lavabo e churrasqueira. Valor: R$ 
450.000,00. Telefone: (46) 3025-3557 
/ Whatsapp (46) 99971-4087 / 9973-
4188 – E mail: atendimento@ciroimo-
veispb.com.br - Rua Ibiporã n.° 735, 
Sala n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
---------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Constru-
tora - CRECI J 7640 - Vende casa no 
Bairro Cristo Rei, em alvenaria. Con-
tendo: 52m² de área construída, 
120m² de terreno, 02 quartos, sala/
cozinha, 01 banheiro social, lavan-
deria coberta e garagem. Valor: R$ 
200.000,00.  Faça-nos uma visita na 
rua Guarani, nº 1.101, Centro - Pró-
ximo do IAP.  Fones: (46) 2604-0888 
OU (46) 99113-0460 WHATS. Acesse 
o nosso site:  www.alieltonial.com.br
---------------------
Aliel Corretor de Imóveis - Vende 
casa de 68m² no Bairro São Francis-
co, com 03 quartos, sala, cozinha, 
área de serviço, banheiro, garagem, 
churrasqueira, toda cercada com por-
tão. Valor: R$ 180.000,00, aceita terre-
no ou veículo. Faça-nos uma visita na 
rua Guarani, nº 1.101, Centro - Próxi-
mo do IAP.  Fones: (46) 2604-0888 
OU (46) 99113-0460 WHATS. Acesse 
o nosso site:  www.alieltonial.com.br
---------------------
Famex imobiliária CRECI J5858 ven-
de Casa em Condomínio, localizada 
na Rua Tatto no Bairro Aeroporto, com 
02 quartos com opção de armário em-
butido, 01 sala, 01 cozinha com vis-
ta para a área de lazer (com churras-
queira) e 01 vaga de garagem, área de 
serviços com clara boia e 01 banheiro, 
pequeno quintal nos fundos da casa 
(opção para construir mais um quar-
to). Valor de venda: R$ 230.000,00. 
Fone: 3220-8030/ Whats 99104-5445
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – Ven-
de: Casa com ótima estrutura com 
94,49 M² averbados mais 15 m² de 
área de serviço (sem averbação). Con-
tendo 3 quartos sendo 1 com saca-
da, sala, cozinha, 2 banheiro, lavan-
deria e garagem com churrasqueira.  
Ótima localização, local calmo e se-
guro, toda murada com grades. En-
dereço: Rua Leduir Viganó, bairro 
São Luiz. Pato Branco- PR. Agende 
sua visita!  Mais informações sobre 
valor (46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – Vende: 
Casa com Aquecimento Solar, Piscina 
com aquecimento solar, Cozinha com 
armários. Terreno com 450 m², área 
construída de 224,20 m². Localizada 
no Bairro São Luiz: Terreno de esquina.
Possui: Uma Suíte com Hidromassa-
gem e Sacada; Sala de Estar; Sala 
de Jantar; Cozinha 02 Dormitórios; 
02 Dormitórios; Área de Serviço, Va-
randa; Garagem para 02 Carros; Es-
paço Gourmet, com Churrasqueira, 
Forno e Sala. Valor: R$ 825.000,00/ 
Estuda proposta de permuta, imó-
vel de até R$ 300.000,00. Agen-
de sua visita!  Mais informações so-
bre valor (46) 99912 30 45 CRECI 
11349 www.faverocorretores.com.br
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Favero Corretores De Imóveis – Ven-
de: Casa localizada na Rua Nereu Ra-
mos, Pato Branco. Casa Mista, com 03 
quartos amplos, sendo 01 suíte, 02 sa-
las, cozinha ampla, lavanderia, des-
pensa, depósito, espaço externo com 
churrasqueira, 03 banheiros, garagem 
para 02 carros e demais espaços. Va-
lor: R$ 550.000,00/ Terreno: Área total 
293 M²; Área construída: 250 M². Agen-
de sua visita!  Mais informações sobre 
valor (46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – Vende: 
Casa no bairro Planalto, localizada na 
Rua Beija-Flor. Com 3 Dormitórios sen-
do 1 Suíte, Sala, Cozinha com Armários, 
Banheiro social; Lavanderia + Edícula 
com 1 Quarto e Garagem. Área total 
200 M² // Área construída: 97 M²; Va-
lor: R$ 310.000,00/ * Estuda proposta: 
veículo, terreno ou máquina agrícola.  
Agende sua visita!  Mais informações 
sobre valor (46) 99912 30 45 CRECI 
11349 www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – Vende: 
Casa Localizada na Rua Clevelândia, 
n° 1323. Bairro Fraron, Pato Branco-PR.
Com 2 quartos, sala com home, 
cozinha com armários e banca-
da, banheiro + Edícula com chur-
rasqueira, 1 quarto, banheiro e lavan-
deria. Valor R$ 330.000,00 Agende 
sua visita!  Mais informações so-
bre valor (46) 99912 30 45 CRECI 
11349 www.faverocorretores.com.br
---------------------
Ederson Imóveis vende sobrado novo, 
alto padrão, com 01 suíte com sacada 
+ 02 quartos, banheiro, ambiente so-
cial com espaço gourmet e churras-
queira, cozinha, lavanderia e garagem. 
Terreno todo murado. Bairro Vila Isabel. 
R$ 730.000,00. Financia. CRECI/PR 
06596-J. Agende uma visita e confira: 
(46) 3225-4150 / 99933-5074. Mais op-
ções em: www.edersonimoveis.com.br
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRE-
CI F – 15346 – Vende casa no Bairro 
São Francisco – Loteamento Vila Ma-
tilde – Rua Pioneiro Victório Lourenço 
Leonardi, com 69 m de área construí-
da, 180 m de terreno, sala, cozinha, la-
vanderia, 2 quartos, banheiro, toda mu-
rada, garagem coberta, acima do nível 
da rua e acabamento de primeira. Va-
lor: R$ 230.000,00 - Financiável – acei-
ta veículo como parte do pagamen-
to. Faça-nos uma visita na Rua Marins 
Camargo, nº 41, esquina com a Gua-
rani – Centro – Próximo ao IAP. Telefo-
nes para contato e Whats: (46) 99107 – 
2121; (46) 98800 – 4620 ou (46) 3025 
– 2121. Acesse o site da nossa em-
presa e confira outras oportunidades: 
www.rafaimoveis.com  (REF – VEN887)
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRECI F – 
15346 – Vende Sobrado usado no Bair-
ro Pinheirinho – Rua  Zacarias Goes de 
Vasconcelos, com 92 m de área cons-
truída, 133 m de terreno, sala, cozinha, 
lavanderia, suíte + 2 quartos, banhei-
ro, lavabo, todo murado, churrasquei-

ra, garagem coberta, acima do nível da 
rua e com acabamento de primeira. Va-
lor: R$ 250.000,00 - Financiável – acei-
ta veículo como parte do pagamen-
to. Faça-nos uma visita na Rua Marins 
Camargo, nº 41, esquina com a Gua-
rani – Centro – Próximo ao IAP. Telefo-
nes para contato e Whats: (46) 99107 – 
2121; (46) 98800 – 4620 ou (46) 3025 
– 2121. Acesse o site da nossa em-
presa e confira outras oportunidades: 
www.rafaimoveis.com  (REF – VEN828)
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRECI 
F – 15346 – Vende Sobrado no Bair-
ro Fraron – Loteamento Capelezzo – 
Rua Pioneiro Vitório Sasso, com 86 
m de área construída, 156 m de terre-
no, sala de estar/jantar, cozinha, ba-
nheiro, lavabo, 3 quartos, lavanderia 
coberta, garagem descoberta, espa-
ço para passagem de veículo ao fun-
do do terreno e sobra de terreno com 
possibilidade de ampliação futura. Va-
lor: R$ 340.000,00 – Financiável – acei-
ta veículo como parte do pagamen-
to. Faça-nos uma visita na Rua Marins 
Camargo, nº 41, esquina com a Gua-
rani – Centro – Próximo ao IAP. Telefo-
nes para contato e Whats: (46) 99107 – 
2121; (46) 98800 – 4620 ou (46) 3025 
– 2121. Acesse o site da nossa em-
presa e confira outras oportunidades: 
www.rafaimoveis.com  (REF – VEN919)
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRECI F 
– 15346 – Vende Sobrados e Casas em 
condomínio fechado no Bairro Fraron. 
Casas no valor de R$ 159.000,00 com 
48,28 m de área construída e Sobrados 
no valor de R$ 185.000,00 com 55,76 m 
de área construída. Contém 2 quartos, 
sala de estar, cozinha, banheiro social, 
lavanderia, vaga de garagem desco-
berta, área de terreno aproximadamen-
te com 100 m, toda murada, com laje, 
acima do nível da rua, acabamento de 
primeira, passagem para os fundos, 
não geminada. Valor de entrada parce-
lado direto com o proprietário. Financi-
ável – aceita veículo como parte do pa-
gamento. Faça-nos uma visita na Rua 
Marins Camargo, nº 41, esquina com a 
Guarani – Centro – Próximo ao IAP. Tele-
fones para contato e Whats: (46) 99107 
– 2121; (46) 98800 – 4620 ou (46) 3025 
– 2121. Acesse o site da nossa em-
presa e confira outras oportunidades: 
www.rafaimoveis.com  (REF – VEN714)
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRECI 
F – 15346 – Vende Casa no Bairro Al-
vorada – Loteamento Araucária – Rua 
Claudinei Celso Bussolaro, com 46 m 
de área construída, 101 m de terreno, 
sala, cozinha, lavanderia, 2 quartos, 
banheiro, toda murada, espaço desco-
berto para veículo, acima do nível da 
rua, acabamento de primeira, passa-
gem para os fundos e não geminada. 
Valor: R$ 160.000,00 – Financiável – 
aceita veículo como parte do pagamen-
to. Faça-nos uma visita na Rua Marins 
Camargo, nº 41, esquina com a Gua-
rani – Centro – Próximo ao IAP. Telefo-
nes para contato e Whats: (46) 99107 – 
2121; (46) 98800 – 4620 ou (46) 3025 
– 2121. Acesse o site da nossa em-

presa e confira outras oportunidades: 
www.rafaimoveis.com  (REF – VEN796)

Beto Corretor de Imóvel Vende: chácara 
com área de lazer em Itapejara D`Oeste 
na linha palmeirinha, com 16.000 me-
tros na beira do Rio Chopin, possui so-
brado misto com 200m² e uma casa 
de madeira de 100m², contém mais de 
200 pés de frutas de várias espécies e 
uma água composta de 25%de mine-
ral. Tratar telefone (46) 9 9101-2506.
---------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Construtora - 
CRECI J 7640 - Vende Chácara de 3,5 
alqueires na Comunidade de Nossa Se-
nhora de Fátima - Mariópolis. Conten-
do mata nativa, água de nascente, bor-
da em sanga, área de bosque, madeira 
de lei e marfim. Valor: R$ 350.000,00. 
Aceita camionete até R$ 90.000,00 como 
parte de pagamento.   Faça-nos uma 
visita na rua Guarani, nº 1.101, Cen-
tro - Próximo do IAP.  Fones: (46) 2604-
0888 OU (46) 99113-0460 WHATS. Aces-
se o nosso site:  www.alieltonial.com.br
---------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Construto-
ra -  CRECI J 7640 - Vende área de ter-
ra com 3 alqueires a 2km do Trevo da 
Cattani, na Comunidade de Rio Ca-
çador - Vitorino. Contendo mata nati-
va, água de nascente, 2,5 alqueires de 
lavoura. Valor: R$ 1.300.000,00, acei-
ta casa, terreno e veículo como par-
te de pagamento. Faça-nos uma vi-
sita na rua Guarani, nº 1.101, Centro 
- Próximo do IAP.  Fones: (46) 2604-
0888 OU (46) 99113-0460 WHATS. Aces-
se o nosso site:  www.alieltonial.com.br
---------------------
Aliel Corretor de Imóveis - Vende cháca-
ra de 30.000m² na Comunidade de Pas-
so da Ilha, a 11km do Centro e apenas 
2.800 metros do asfalto. Contendo mata 
nativa, água de nascente, 02 açudes  e la-
voura. Valor: R$ 320.000,00, aceita veícu-
lo como parte de pagamento. Faça-nos 
uma visita na rua Guarani, nº 1.101, Cen-
tro - Próximo do IAP.  Fones: (46) 2604-
0888 OU (46) 99113-0460 WHATS. Aces-
se o nosso site:  www.alieltonial.com.br 

Famex imobiliária CRECI J5858 aluga 
Sala comercial Térrea, localizada na Rua 
Itabira no Centro, no Ed. Topázio, com 
04 banheiros, com 442m², com pé direi-
to duplo. Valor de locação: R$ 13.500,00. 
Fone: 3220-8030/ Whats 99104-5445. 
-------------------
Famex imobiliária CRECI J5858 alu-
ga sala comercial, localizado na Rua 
Caramuru no centro, no ED. Ana Eli-
za, próximo aos correios, área total de 
350m², Sala dois pisos sendo 02 sa-
las, 01 garagem coberta, 02 banhei-
ros. Valor da locação R$ 10.000,00. 
Fone: 3220-8030/ Whats 99104-5445. 

Vende-se loja em área central, com 
toda estrutura de funcionamento, com 
estoque em roupas, presentes, arti-
gos de artesanatos, bebidas e per-
fumes em geral. Atendendo seus 
clientes a 8 anos. Aceita como for-
ma de pagamento carro ou terreno 
Valor sob consulta. Tratar fone: 046 
30251911 ou 99101-1743(Whatsa-
pp). Creci J-4.201. Valor sob consulta
-------------------
Vende-se ou permuta - se quatro con-
juntos comerciais no Edifício Cara-
muru Center, todo 5º andar, em Pato 
Branco. Em frente à Prefeitura Mu-
nicipal de Pato Branco. Interessa-
dos entrar em contato pelos telefo-
nes: (46)3025-1902 ou (41)99206-0606.

Vende-se Terreno no centro.  Terre-
no de esquina com 900 m² com a 
mais bela vista da cidade. Aceito ve-
ículos ou imóveis como parte do pa-
gamento. Tratar (46)99112-9660.

---------------------
Oportunidade de Negócios: Vendo 
terreno área central de Pato Branco 
c/611,52m², por menos de 600 reais o 
m², na Rua Iguaçu, com 14 metros de 
frente x 43,68 fundo. Valor R$ 440.000,00. 
Aceita carro de até 40.000 - Interessa-
dos chamar WhatsApp (46) 9 8404-1525 
---------------------
Vende - se Terreno Rua Arthur Bernar-
des próximo Escola Mundo Encantado 
e praça  do bairro São Luiz  e caminho 
Shopping  Metragem 637m²  Frente ter-
reno de 15 metros. Valor R$ 400.000,00 
Tratar 984040568. Creci-Pr 1.530-J 
---------------------
Vende-se Terreno no Loteamento In-
dustrial II 484 m² - Próprio para casa 
(fim de rua) Rua Arcide Colla Topogra-
fia Semiplana. Valor R$ 350.000,00. 
Tratar 98404-0568 Creci-Pr 1.530-J
---------------
Vende-se Terreno no Bairro Meni-
no Deus. Área Total 406.87 m², R$ 
140.000,00. Gostou? Entre em conta-
to e Agende uma Visita! Realize Cor-
respondente Caixa e Mariely Catto-
ni corretora de imóveis. Creci 32792. 
(46) 99105-8064 OU (46) 98800-
9572. Avenida Tupy, n° 3204, Baixa-
da - Em Frente ao Patão Supermercado
---------------
Vende-se somente terreno com 
429,60m², localizado na Rua Alago-
as Bairro La Salle. Tratar fone: 046 
30251911 ou 99101-1743(Whatsa-
pp). Valor sob consulta. CRECI J-4. 
---------------

Vende-se três lotes no Cadorin. Dois 
terrenos com pomar (417,6 m² - R$ 
220 mil cada) um terreno com casa 
(111,56 m²- R$ 290 mil) Rua Zil-
ma Cadorin, n ° 198.  Fone (46) 9 
8402-9674 whats (41) 9 9607-7249

---------------
Terreno a venda na Rua Pedro Soa-
res, bairro Vila Isabel com 612,57m². 
Creci J-4.201. Tratar fone: 046 
30251911 ou 99101-1743(What-
sapp). Valor sob consulta.
---------------
Vende-se terreno com 2.100,00 m² no 
Bairro Industrial, à 40 metros do asfal-
to da estrada Municipal Pioneiro Sadi 
Viganó, saída para à Fazenda da Bar-
ra. Medidas (35,00 x 60,00 metros), 
com bela vista panorâmica da cida-
de de Pato Branco-Pr.  Creci J-05566 
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380 
www.acacioimoveispb.com.br
---------------
Famex imobiliária CRECI J5858 ven-
de Terreno, localizado no bairro La Sal-
le, Rua do Pinhão, com 405m², em local 
extremamente calmo e nobre, totalmen-
te plano no nível da rua, ideal para cons-
truir sua casa dos sonhos sem gastar 
com aterramento. Valor R$ 165.000,00. 
Fone: 3220-8030/ Whats 99104-5445. 
---------------
Solar Imóveis Vende: Loteamen-
to Jardim Primavera, lotes a partir de 
372,00m²no valor de R$ 550,00 o m². 
Entrada, restante parcelado direto com o 
proprietário. Pronto para construir, con-
fira esse e outros imóveis no site www.
solar.imb.br ou 3225 8800, Creci J-3779
---------------------  
Solar Imóveis Vende: Loteamento Vó 
Normélia, bairro Fraron, próximo a Facul-
dade Fadep, lotes a partir de 290,00m² 
no valor a partir de R$ 98.000,00, entrada, 
restante parcelado em até 48 vezes, con-
fira esse e outros imóveis no site www.
solar.imb.br ou 3225 8800, Creci J-3779.
--------------------- 
Vendo terreno, Bairro Santa Terezi-
nha, Pato Branco-PR, com 1.404m2 
(21,60x65,00) Rua Visconde de Ta-
mandaré, 509. Ótima vista para a ci-
dade. Fone Whats 46 99935-5202

Vendo Caminhonete Hilux ano 2003, 
a diesel, 4x4, cor; preta e turbina-
da. Troco por carro de menor va-
lor. Interessados entrar em conta-
to pelo fone (whats) 46 99984-3044.
---------------
Vende-se Voyage 1.6 MSI, ano 
2018/2019, com ar condicionado, di-
reção hidráulica, vidro elétrico, tra-
va elétrica, som, air bags e ABS. Va-
lor à vista ou financiado: R$ 57.000,00, 
na troca a combinar. Recebo car-
ro ou moto de menor valor. Informa-
ções: (46) 99102-1017 (WhatsApp) ou 
(46) 3225-4655. www.bolicarveiculos.
blogspot.com.br. Atendemos após as 
18h, nos finais de semana e feriados.
---------------
Vende-se CRV – LX, 2.0, ano 2013, câm-
bio automático, completa, cor preta. Va-
lor à vista ou financiado R$ 81.000,00. 
Troca a combinar. Recebo carro ou moto 
de menor valor. Informações: (46) 99102-
1017 (WhatsApp), (46) 99103-9214  ou 
(46) 3225-4655. www.bolicarveiculos.

blogspot.com.br. Atendemos após as 
18h, nos finais de semana e feriados.
---------------
Vende-se Montana 1.4, LS, ano 
2016/2017, cor branca, com ar condicio-
nado, direção hidráulica, vidro elétrico, 
trava, alarme, sensor de levantamento de 
vidros, air bag, ABS, proteção de caçam-
ba e lona marítima. Valor à vista ou finan-
ciado: R$ 48.500,00, na troca a combinar. 
Recebo carro ou moto de menor valor. 
Informações: (46) 99102-1017 (WhatsA-
pp) ou (46) 3225-4655. www.bolicarvei-
culos.blogspot.com.br. Atendemos após 
as 18h, nos finais de semana e feriados.
---------------
Vende-se Golf 1.6 Sportline, 2012/2013, 
cor branca, com ar condicionado di-
gital, direção hidráulica, vidro elétri-
co nas 4 portas, trava, alarme, cha-
ve canivete, som de fábrica, air bag, 
ABS, jogo de rodas, farol de milha, re-
trovisor elétrico, banco com regula-
gem de altura, computador de bor-
do. Valor à vista ou financiado: R$ 
56.900,00, na troca a combinar. Rece-
bo carro ou moto de menor valor. Infor-
mações: (46) 99102-1017 (WhatsApp) 
ou (46) 3225-4655. www.bolicarveicu-
los.blogspot.com.br. Atendemos após 
as 18h, nos finais de semana e feriados.

Vendo  quadra esportiva tama-
nho 15x30, grama sintética, nova. 
Interessados entrar em conta-
to pelo fone whats (46) 9 9984-3044

Vaga para consultor (a) de peças. Nos-
sos consultores de peças são respon-
sáveis por executar atendimento a clien-
tes internos e externos com propósito 
de realizar venda de produtos realizan-
do a manutenção dos mesmos atra-
vés de novos pedidos a fabrica ou atra-
vés de transferências de outras filiais. 
Vaga para PCD.  Filial de Palmas – PR. 
Se interessou? Envie seu currícu-
lo para:  dalgisa@verdesul.com.br
------------------
Estou disponibilizando serviços de 
diarista, mensalista, auxiliar de co-
zinha, serviços gerais. Com ex-
periência comprovada e referên-
cia. Tratar: DaLuz ( 46 )  9 9114-6959
------------------
Vaga para Departamento de Ma-
rketing / Publicidade e propa-
ganda. Enviar currículo para: co-
ordenacaogeral@pmed.com.br
------------------
Valdir está à procura de traba-
lho em Pato Branco, tem experiên-
cia em pintura, jardinagem, e servi-
ços gerais. Contato 45 – 99141-8902
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CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
PORTARIA Nº 43, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais e com fundamento nos incisos II e XXI, do artigo 31, da Resolução nº 1, de 
8 de janeiro de 2014 (Regimento Interno) 

 
CONSIDERANDO as festividades natalinas e de final de ano; 
 
CONSIDERANDO que o período entre as datas do Natal (25 de dezembro) e de Ano Novo – 

Confraternização Universal (1º de janeiro) está compreendido no recesso parlamentar, havendo uma 
diminuição das demandas relativas aos serviços administrativos da Câmara Municipal; 

 
CONSIDERANDO que o atendimento ao público não será prejudicado, tendo em vista a 

redução nas atividades parlamentares; 
 
CONSIDERANDO os princípios da eficiência e da economicidade; 
 
CONSIDERANDO que os órgãos públicos no geral fazem recesso administrativo neste 

período, 
 

R E S O L V E: 
 

Art. 1º Estabelecer recesso funcional no âmbito da Câmara Municipal de Pato Branco no 
período compreendido entre os dias 20 a 31 de dezembro de 2021. 

 
Art. 2º Havendo a necessidade da presença de servidores para desempenho de trabalho 

administrativo/legislativo na Câmara Municipal no período do recesso funcional, estes serão convocados 
pela Presidência, cujo comparecimento dará direito a compensar os dias ou horas efetivamente 
trabalhadas. 

 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete da Presidência, aos 17 dias do mês de dezembro de 2021. 

 
 
 

Joecir Bernardi 
                                                                             Presidente 

  

   

  PORTARIA Nº 22/2021 
 A Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Vitorino, Estado do Paraná, vem no uso de suas 

atribuições legais e regimentais e com fundamento no artigo 38, incisos XII e XXIX do Regimento Interno: 
CONSIDERANDO as festividades natalinas e de final de ano; 

CONSIDERANDO que o período entre as datas de Natal (25 de dezembro) e de Ano Novo – 
Confraternização Universal (1° de janeiro) está compreendido no recesso parlamentar, havendo uma diminuição nas 
demandas relativas aos serviços administrativos da Câmara Municipal; 

CONSIDERANDO que o atendimento ao público não será prejudicado, tendo em vista a redução nas 
atividades parlamentares; 

CONSIDERANDO os princípios da eficiência e da economicidade; 

CONSIDERANDO que os órgãos públicos no geral fazem recesso administrativo neste período; 
  R E S O L V E: 
Art. 1º. Estabelecer recesso funcional no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Vitorino, no 

período compreendido entre os dias 22 de dezembro de 2021 a 05 de janeiro de 2022. 
Art. 2°. Havendo a necessidade de presença de servidores para desempenho de trabalho 

administrativo/legislativo na Câmara Municipal no período de recesso funcional, estes serão convocados pela 
Presidência, cujo comparecimento dará direito a compensar os dias ou horas efetivamente trabalhadas. 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Vitorino, Estado do Paraná, em 16 de dezembro de 2021. 

______________________ 
Vitória Folgassa da Silva 

Presidente da Câmara Municipal 
 

 
Município de Itapejara D’Oeste 
A integra se encontra no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  
DECRETO N.º 207/2021 
DATA: 17.12.2021 
SÚMULA: Torna sem efeitos o Decreto n° 200.2021, de 09 de dezembro de 2021. 
PORTARIA Nº 1767/2021 
DATA: 16.12.2021 
SÚMULA: Destituir a partir do dia 30 (trinta) de dezembro do ano de 2021, da jornada em regime 
suplementar 

 

 

1 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
 O MUNICIPIO DE VITORINO, ESTADO DO PARANÁ, torna público a 

realização em sua sede, sito à Rua Barão de Capanema, 134, às 09:00  horas do 

dia  06/07/2021 LICITAÇÃOMELHOR PERCENTUAL DE DESCONTO MENOR 

PREÇO POR LOTE  n.º 74/2021, objetivando o  Contratação de empresa 
especializada em capacitação de curso técnico em aprendizagem de menor 
aprendiz e recrutamento e seleção de estagiários com a menor taxa 
administrativa . 

O edital poderá ser obtido junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE 
VITORINO, a partir do dia 17/12/2021, das 08:30 horas às 11:00 horas e das 13:30 

horas às 17:00 horas e informações pelo telefone (46) 3227-1222, pelos emails: 

licita@vitorino.pr.gov.br, compras@vitorino.pr.gov.br e pelo site 

WWW.vitorino.pr.gov.br . 

 
Vitorino, 17/12/2021 

 
 

                
Pregoeiro Oficial do Município 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
CONTRATO Nº 122/2021 

(Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 105/2021) 
CONTRATANTE: Município de Renascença. 
CONTRATADA: Comercial Agroalba Eireli. 
OBJETO: prestação de serviços de dedetização e desratização interna, externa e 
limpeza de caixas d'água dos imóveis pertencentes a Prefeitura de Renascença. 
VALOR TOTAL: R$ 3.112,88 (três mil cento e doze reais e oitenta e oito 
centavos). 
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 16 de dezembro de 2021. 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

Renascença, 16 de dezembro de 2021. 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 

 
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 

CONTRATO Nº 123/2021 
(Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 105/2021) 

CONTRATANTE: Município de Renascença. 
CONTRATADA: Paulo Cesar Gotz ME 
OBJETO: prestação de serviços de dedetização e desratização interna, 
externa e limpeza de caixas d'água dos imóveis pertencentes a 
Prefeitura de Renascença. 
VALOR TOTAL: R$ 1.475,50 (um mi quatrocentos e setenta e cinco 
reais e cinquenta centavos). 
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 16 de dezembro de 
2021. 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

Renascença, 16 de dezembro de 2021. 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 

 
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 

CONTRATO Nº 124/2021 
(Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 105/2021) 

CONTRATANTE: Município de Renascença. 
CONTRATADA: Kevin Bugs Vaz 
OBJETO: prestação de serviços de dedetização e desratização interna, externa e 
limpeza de caixas d'água dos imóveis pertencentes a Prefeitura de Renascença. 
VALOR TOTAL: de R$ 847,60 (oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta 
centavos). 
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 16 de dezembro de 2021. 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

Renascença, 16 de dezembro de 2021. 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 

 
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 

CONTRATO Nº 125/2021 
(Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 105/2021) 

CONTRATANTE: Município de Renascença. 
CONTRATADA: Dedetizadora Casagrande Eireli. 
OBJETO: prestação de serviços de dedetização e desratização interna, externa e 
limpeza de caixas d'água dos imóveis pertencentes a Prefeitura de Renascença. 
VALOR TOTAL: R$ 23.597,25 (vinte e três mil quinhentos e noventa e sete 
reais e vinte e cinco centavos). 
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 16 de dezembro de 2021. 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

Renascença, 16 de dezembro de 2021. 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 
 
 

  

 

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA – PR 
 
Aditivo n° 03 – contrato nº 87/2021 – Pregão Eletrônico nº 70/2021. Contratante: MUNICÍPIO DE 
CORONEL VIVIDA - PR - Contratada: ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, CNPJ sob nº 
07.005.073/0001-15. Considerando a solicitação da Secretária Municipal de Educação, Cultura e 
Desporto, fica aumentada a meta física e financeira para os itens 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.  O valor 
total estimado para este aditamento é de R$ 2.493,96. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. 
Coronel Vivida, 08 de dezembro de 2021. Anderson Manique Barreto. Prefeito. 
 
Aditivo n° 01 – contrato nº 91/2021 – Pregão Presencial nº 71/2021. Contratante: MUNICÍPIO DE 
CORONEL VIVIDA - PR - Contratada: ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, CNPJ sob nº 
07.005.073/0001-15. Considerando a solicitação da Secretária Municipal de Educação, Cultura e 
Desporto, fica aumentada a meta física e financeira em 25%, referente a ampliação dos serviços de 
instalação da decoração natalina. O valor total deste aditamento é de R$ 11.375,00. Permanecem 
inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 08 de dezembro de 2021. Anderson Manique Barreto. 
Prefeito. 

 
ADITIVO Nº 02 ao contrato nº 68/2020 - Pregão Presencial nº 27/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CORONEL VIVIDA. CONTRATADA: ANA FRANCINE SANSANA MARQUES - ME, CNPJ sob n.º 
27.700.926/0001-46. Prorroga-se a vigência do contrato por mais 03 meses, de 03 de dezembro de 2021 
a 02 de março de 2022, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e solicitação 
do Secretário Municipal de Saúde. O valor da prestação dos serviços permanece inalterado, ou seja, R$ 
12.000,00, totalizando a quantia de R$ 36.000,00. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel 
Vivida, 29 de novembro de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito.  
 
Aditivo n° 11 – Ata de Registro de Preços nº 167/2020 – Pregão Presencial nº 102/2020. Contratante: 
MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR - Detentora: AUTO POSTO COMETA LTDA, CNPJ/MF n.º 
75.615.542/0001-78. Considerando a solicitação da detentora, fica de comum acordo entre as partes, 
concedido o reequilíbrio econômico financeiro para o item 03 (arla), a partir do dia 09 de dezembro de 
2021. O valor total deste aditivo R$ 810,00.  Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel 
Vivida, 08 de dezembro de 2021. Anderson Manique Barreto. Prefeito. 
 
Aditivo n° 01 – ata de registro de preços nº 71/2021 – Pregão Presencial nº 32/2021. Contratante: 
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR - Detentora: SFX DERIVADOS DE CIMENTO - EIRELI, CNPJ 
sob nº 08.631.598/0001-29. Considerando a solicitação da detentora, fica aumentada a meta física e 
financeira para os itens 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21 e 22.  O valor total deste aditivo 
é de R$ 203.206,46. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 08 de dezembro de 
2021. Anderson Manique Barreto. Prefeito. 
 
Aditivo n° 01 – ata de registro de preços nº 61/2021 – Pregão Eletrônico nº 32/2021. Contratante: 
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR - Detentora: PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI CNPJ/MF 
sob o nº 06.880.642/0001-09. Considerando a solicitação da detentora, fica aumentada a meta física e 
financeira para os lotes 24, 25, 27, 30, 32, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51.  O valor total 
deste aditivo é de R$ 67.859,75. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 08 de 
dezembro de 2021. Anderson Manique Barreto. Prefeito. 
 
 

 

 

 
DECISÃO DA COMISSÃO  DECISÃO DA COMISSÃO 

Tomada de Preços N.º 015/2021 
Objeto: Decisão de Acolhimento de Parecer Jurídico e cancelamento do Edital. 
  A Comissão de Licitação, designada através do Decreto Nº 001/2021, conside-
rando a análise dos documentos de habilitação apresentados pelas empresas participantes do 
Edital de Tomada de Preços Nº 015/2021 ocorrida no dia 10 (dez) de Dezembro de 2021. 
DECIDE por acatar o parecer jurídico e realizar o cancelamento do referido Edital. A Comis-
são de Licitação comunica ainda que o referido processo será relançado com adequações no 
Edital a fim de que seja preservada a ampla competitividade no procedimento. 

Itapejara D’Oeste/PR, 17 (dezessete) de Dezembro de 2021. 
 

Vlademir Lucini 
Presidente da Comissão de Licitação 

Decreto Nº 001/2021 
 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL-PR 
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 01 
AO CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO COM ENCARGOS Nº 150/2018 
CONTRATADA: LEONARDO NUNES 12209296978 -MEI 
CNPJ: 30.311.570/0001-63 
Cláusula Primeira - Prazo 
Tendo em vista tratar-se de serviços a serem prestados de forma contínua, cuja continuidade propiciará condições de 
preços mais vantajosas ao município, fica prorrogado o prazo de vigência contratual por mais 12 meses, tendo início 
na data de 01 de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022.  
Clausula Segunda – Reajuste 
Fica reajustado o valor contratual em 10,95% (dez inteiros e noventa e cinco centésimos por cento), com base na 
variação acumulada no INPC/IBGE – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, apurada no período compreendido 
entre dezembro de 2020 a novembro de 2021, passando a ser 72,82 (setenta e dois reais e oitenta e dois centavos) 
mensais. 
Clausula Terceira – Disposições Gerais 
Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo. 
Bom Sucesso do Sul, 14 de dezembro de 2021 
Nilson Antonio Feversani Prefeito Municipal 
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 Edição nº 8040

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ: 80.874.100/0001-86 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2021 

Processo Licitatório Nº 99/2021 – HOMOLOGADO EM: 14/12/2021 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 15/12/2021 à 14/12/2022). 
 
DETENTORA: N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME – CNPJ: 20.915.722/0001-83. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática, visando 
atender a demanda de todos os Departamentos da Prefeitura Municipal, conforme quantidades, especificações e condições 
descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, relativos ao(s) Item(s) descrito abaixo do Pregão 
Eletrônico nº 75/2021, nos termos das condições previstas no respectivo Edital e seus anexos, que fazem parte do 
presente instrumento, independentemente de transcrição: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. MARCA QTDE. 
VALOR UNIT. 

(R$) 
VALOR TOTAL 

ITEM (R$) 

13 Cartucho de Tinta Original Amarelo 951 Z30 ou 951XL 
Z30 para impressora Officejet Pro 8610. Unid. MACROJET  

Zhuai Mingjia 25 50,00 1.250,00 

14 Cartucho de Tinta Original Ciano 951 Z30 ou 951XL Z30 
para impressora Officejet Pro 8610. Unid. MACROJET  

Zhuai Mingjia 25 50,00 1.250,00 

19 Cartucho de Tinta Original Magenta 951 Z30 ou 951XL 
Z30 para impressora Officejet Pro 8610. Unid. MACROJET 

Zhuai Mingjia  25 50,00 1.250,00 

24 Cartucho de Tinta Original Preto 950 Z30 ou 950XL Z30 
para impressora Officejet Pro 8610. Unid. MACROJET 

Zhuai Mingjia  25 45,00 1.125,00 

87 Tonner Original Amarelo CF512A 204A para Impressora 
LaserJet Pro MFP M180nw Unid. MACROJET  

Zhuai Mingjia 15 150,00 2.250,00 

88 Tonner Original Ciano CF511A 204A para Impressora 
LaserJet Pro MFP M180nw Unid. MACROJET 

Zhuai Mingjia  15 150,00 2.250,00 

89 Tonner Original Magenta CF513A 204A para Impressora 
LaserJet Pro MFP M180nw Unid. MACROJET  

Zhuai Mingjia 15 100,00 1.500,00 

90 Tonner Original ML-D850B para Impressora ML 2850 Unid. MACROJET  
Zhuai Mingjia 15 100,00 1.500,00 

91 Tonner Original MLT D204L para Impressora 
Multifuncional M337 Unid. MACROJET 

Zhuai Mingjia  15 98,00 1.470,00 

92 Tonner Original MLT-D111S ou MLT-D111L para 
Impressora Samsung Xpress M2020W Unid. MACROJET  

Zhuai Mingjia 15 100,00 1.500,00 

94 Tonner Original Preto 12A Q2612A  para Impressora 
LaserJet 1015 Unid. MACROJET 

Zhuai Mingjia  15 100,00 1.500,00 

95 Tonner Original Preto 36A CB436AB para Impressora 
LaserJet M1120 MFP Unid. MACROJET  

Zhuai Mingjia 15 50,00 750,00 

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 17.595,00 (Dezessete Mil e Quinhentos e Noventa e Cinco 
Reais). 

2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal 
durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  

3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-
se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a 
preferência de contratação em igualdade de condições. 

4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
nº 03.00 – Departamento de Administração e planejamento; 03.01 – Divisão de Administração e planejamento; 
0412200032006 – Atividades Operacionais do departamento de administração e planejamento; 3.3.90.30 – Material de 
consumo. Despesa: 995; 09.00 – Departamento de Educação, cultura e esporte; 09.01 – Divisão de Ensino; 1236100102.029 
– Atividades Operacionais de Ensino fundamental 5% 4 25% e outros; 3.3.90.30 – Material de consumo. Despesa: 1038; 
07.00 - Departamento de Saúde; 07.01 – Fundo Municipal de Saúde; 1030100072.015 – Atividades Operacionais do Fundo 
Municipal de saúde; 3.3.90.30 – Material de Consumo; Despesa: 1005. 

 
 

Bom Sucesso do Sul, 17 de Dezembro de 2021. 
 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ: 80.874.100/0001-86 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2021 

Processo Licitatório Nº 99/2021 – HOMOLOGADO EM: 14/12/2021 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 15/12/2021 à 14/12/2022). 
 
DETENTORA: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME   

CNPJ: 08.692.456/0001-71. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática, visando 
atender a demanda de todos os Departamentos da Prefeitura Municipal, conforme quantidades, especificações e condições 
descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, relativos ao(s) Item(s) descrito abaixo do Pregão 
Eletrônico nº 75/2021, nos termos das condições previstas no respectivo Edital e seus anexos, que fazem parte do 
presente instrumento, independentemente de transcrição: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. MARCA QTDE. 
VALOR UNIT. 

(R$) 
VALOR TOTAL 

ITEM (R$) 

15 Cartucho de Tinta Original Colorido 122 ou 122XL para 
Impressora Deskjet 2050. Unid. 

FAST 
PRINTER 
CH564HB 

25 71,60 1.790,00 

18 Cartucho de Tinta Original Colorido 93 para 
Impressora Photosmart C3180. Unid. FAST PRINTER 

C9361WL 25 99,99 2.499,75 

86 Tonner Original 60F0HA0 para Impressora Lexmark 
MX310dn Unid. FAST PRINTER 

60F0HA0 15 299,99 4.499,85 

96 Tonner Original Preto CF510A 204A para Impressora 
LaserJet Pro MFP M180nw Unid. FAST PRINTER 

CF510A 15 159,99 2.399,85 

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 11.189,45 (Onze Mil e Cento e Oitenta e Nove Reais e Quarenta 
e Cinco Centavos). 

2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal 
durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  

3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-
se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a 
preferência de contratação em igualdade de condições. 

4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
nº 03.00 – Departamento de Administração e planejamento; 03.01 – Divisão de Administração e planejamento; 
0412200032006 – Atividades Operacionais do departamento de administração e planejamento; 3.3.90.30 – Material de 
consumo. Despesa: 995; 09.00 – Departamento de Educação, cultura e esporte; 09.01 – Divisão de Ensino; 1236100102.029 
– Atividades Operacionais de Ensino fundamental 5% 4 25% e outros; 3.3.90.30 – Material de consumo. Despesa: 1038; 
07.00 - Departamento de Saúde; 07.01 – Fundo Municipal de Saúde; 1030100072.015 – Atividades Operacionais do Fundo 
Municipal de saúde; 3.3.90.30 – Material de Consumo; Despesa: 1005. 

 
 

Bom Sucesso do Sul, 16 de Dezembro de 2021. 
 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ: 80.874.100/0001-86 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2021 

Processo Licitatório Nº 99/2021 – HOMOLOGADO EM: 14/12/2021 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 15/12/2021 à 14/12/2022). 
 
DETENTORA: GUILHERME CARVALHO COMERCIO – ME - CNPJ: 24.765.205/0001-26. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática, visando 
atender a demanda de todos os Departamentos da Prefeitura Municipal, conforme quantidades, especificações e condições 
descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, relativos ao(s) Item(s) descrito abaixo do Pregão 
Eletrônico nº 75/2021, nos termos das condições previstas no respectivo Edital e seus anexos, que fazem parte do 
presente instrumento, independentemente de transcrição: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. MARCA QTDE. 
VALOR UNIT. 

(R$) 
VALOR TOTAL 

ITEM (R$) 

31 Emenda para cabo rj-45. Unid. MDA 
Emenda RJ45 10 4,60 46,00 

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ $ 46,00 (Quarenta e Seis Reais). 
2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal 

durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  
3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-

se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a 
preferência de contratação em igualdade de condições. 

4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
nº 03.00 – Departamento de Administração e planejamento; 03.01 – Divisão de Administração e planejamento; 
0412200032006 – Atividades Operacionais do departamento de administração e planejamento; 3.3.90.30 – Material de 
consumo. Despesa: 995; 09.00 – Departamento de Educação, cultura e esporte; 09.01 – Divisão de Ensino; 1236100102.029 
– Atividades Operacionais de Ensino fundamental 5% 4 25% e outros; 3.3.90.30 – Material de consumo. Despesa: 1038; 
07.00 - Departamento de Saúde; 07.01 – Fundo Municipal de Saúde; 1030100072.015 – Atividades Operacionais do Fundo 
Municipal de saúde; 3.3.90.30 – Material de Consumo; Despesa: 1005. 

 
 

Bom Sucesso do Sul, 16 de Dezembro de 2021. 
 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 

 
TERMO DE RETIFICAÇÃO 

 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 107/2021 
 
PROCESSO Nº: 238/2021 

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de 
cerca/gradil em nylofor de fechamento e portões, para academias ao ar livre, parquinhos municipais e 
demais espaços públicos conforme for solicitado pelas diversas secretarias da Prefeitura Municipal de 
Palmas-PR, conforme especificações do edital e seus anexos. 
 
Considerando a necessidade de adequação do objeto, a fim de abrir cota reservada para empresas de pequeno 
porte conforme Inciso III, Art. 48 lei complementar 123/2006. Assegurando direitos e a fim de proporcionar a 
máxima participação de licitantes competidores no certame. 
 
O MUNICIPIO DE PALMAS, ESTADO DO PARANÁ, por meio de seu representante legal, no uso de suas 
atribuições legais resolve: RETIFICAR os atos do Processo de Licitação nº 238/2021, Pregão Eletrônico nº 
107/2021, cujo objeto acima mencionado alterando: 

 
1. Fica retificado a descrição dos objetos abrindo cota reservada para microempresa, empresa 

individual e empresa de pequeno porte, conforme previsão no art. 48 inciso III da LC 123/2006, 
passando a vigorar com a seguinte descrição; 

Lote:1 - LOTE  01 (AMPLA CONCORRENCIA) Preço Total do Lote 4.838.544,86 

Item Especificação Unid. Quantidade Preço 
Unitário Preço Total 

1 
Fornecimento de portão pivotante com as mesmas especificações 
da cerca, altura de 2,03m, largura de 1 metro de comprimento 
(70337 - 1) 

UN 30,00 921,40 27.642,00 

2 
Fornecimento de portão pivotante com as mesmas especificações 
da cerca, altura de 2,03m, largura de 3 metros de comprimento 
(70338 - 1) 

UN 33,00 2.729,20 90.063,60 

3 
Fornecimento de portão pivotante com as mesmas especificações 
da cerca, altura de 2,03m, largura de 4 metros de comprimento. 
(70339 - 1) 

UN 33,00 3.630,60 119.809,80 

4 

Grade proteção, guarda corpo, material: tela galvanizada, altura: 
2,03 m, largura: 2,50 m, características adicionais: gradil telado por 
eletrofusão, espessura: 5 mm, aplicação: proteção. Com Poste sem 
sapata 2,60mts, tubo 40x60x1,25mm zincado, com tampa e 
fixadores. (70304 - 1) 

MTS 6.263,00 734,637 4.601.029,46 

Lote:2 - LOTE 02 (COTA RESERVADA) Preço Total do Lote 1.606.900,13 

Item Especificação Unid. Quantidade Preço 
Unitário Preço Total 

5 
Fornecimento de portão pivotante com as mesmas especificações 
da cerca, altura de 2,03m, largura de 1 metro de comprimento 
(70337 - 1) 

UN 10,00 921,40 9.214,00 

6 
Fornecimento de portão pivotante com as mesmas especificações 
da cerca, altura de 2,03m, largura de 3 metros de comprimento 
(70338 - 1) 

UN 9,00 2.729,20 24.562,80 

7 
Fornecimento de portão pivotante com as mesmas especificações 
da cerca, altura de 2,03m, largura de 4 metros de comprimento. 
(70339 - 1) 

UN 11,00 3.630,60 39.936,60 

8 

Grade proteção, guarda corpo, material: tela galvanizada, altura: 
2,03 m, largura: 2,50 m, características adicionais: gradil telado por 
eletrofusão, espessura: 5 mm, aplicação: proteção. Com Poste sem 
sapata 2,60mts, tubo 40x60x1,25mm zincado, com tampa e 
fixadores. (70304 - 1) 

MTS 2.087,00 734,637 1.533.186,73 

 A nova descrição encontra-se no edital retificado em 15/12/2021, que está disponível na página: 
www.pmp.pr.gov.br e licitações-e; 
 
A data de abertura e recebimento das propostas fica alterada: 14:00 do dia 21/01/2022; 
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: 14:15 do dia 21/01/2022; 
Prevalecem mantidas as demais condições do edital. 

 
Palmas, 17 de dezembro de 2021. 

 
KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU 
PREFEITO MUNICIPAL 

 1 

 
 
 

 
 

HOMOLOGAÇÃO 
 

 O Prefeito Municipal, ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor, especialmente pela Lei n.º 10.520/2002, a vista do Termo de 
Adjudicação exarado pelo Pregoeiro, resolve HOMOLOGAR o 
Pregão Presencial nº 096/2021 - PMM, que tem por objeto: 
Seleção de proposta visando a contratação de empresas para 
realizar o Transporte Escolar Municipal do ano letivo de 2022 em 
diversas linhas, atendendo solicitação da Secretaria de Educação, 
as empresas proponentes vencedoras, que ofertaram o menor 
preço por item com os seguintes valores por quilômetro rodado: 
TRANSI TÁ TRANSPORTES E TURISMO EIRELI, vencedora dos 
itens 01 e 03, com o valor de R$ 4,35 (quatro reais e trinta e cinco 
centavos), JOSÉ LUCAS ALVES –TRANSPORTES ESCOLAR, 
vencedora do item 02, com o valor de R$ 4,69 (quatro reais e 
sessenta e nove centavos), ADEMIR MENDES –TRANSPORTES–
ME, foi vencedora do item 04 com o valor de R$ 4,69 (quatro reais e 
sessenta e nove centavos), VENICIO MACHADO DE OLIVEIRA – 
TRANSPORTE ESCOLAR, foi vencedora do item 05 com o valor 
de R$ 3,93 (três reais e noventa e três centavos), item 11 com valor 
de R$ 4,69 (quatro reais e sessenta e nove centavos),  MARIUZA 
APARECIDA DE SIQUEIRA – TRANSPORTES LTDA foi 
vencedora dos itens 06, com valor de R$ 4,35 ( quatro reais e trinta 
e cinco centavos), item 08 com o valor de R$ 4,69 (quatro reais e 
sessenta e nove centavos), A. PALOSCHI – TRANSPORTES - ME 
foi vencedora do item 07 com o valor de R$ 4,69 (quatro reais e 
sessenta e nove centavos), M. BOSSA – TRANSPORTES ME  foi 
vencedora do item 10 com o valor de 4,69 (quatro reais e sessenta 
e nove centavos), A. DA SILVA FERREIRA – BAR E 
TRANSPORTES foi vencedora do item 12, com valor de R$ 4,69 
(quatro reais e sessenta e nove centavos), CLAILTON S. DE 
PAULA – TRANSPORTES ESCOLAR - ME foi vencedora do item 
14 com o valor de R$ 4,94 (quatro reais e noventa e quatro 
centavos centavos), item 27 com o valor de R$ 4,69  (quatro reais e 
sessenta e nove centavos), ANTONIO ALVES DA CRUZ – 
TRANSPORTES ESCOLAR  ME foi vencedora do item 32 com o 
valor de R$ 4,94 (quatro reais e noventa e quatro centavos 
centavos), item 15 com o valor de R$ 4,69  (quatro reais e sessenta 
e nove centavos), DAIANE DE SOUSA BORTOKOSKI foi 
vencedora do item 33 com o valor de R$ 3,93 (três reais e noventa 
e três centavos), item 16 com valor de R$ 4,35 (quatro reais e trina 
e cinco centavos), JORGE ALVIM ROCHA – TRANSPORTE 
ESCOLAR foi vencedora do item 17 com valor de R$ 4,69 (quatro 
reais e sessenta e nove centavos), E. BATISTA DE SIQUEIRA - 
TRANSPORTES foi vencedora dos itens 18 com valor de R$ 4,68 
(quatro reais e sessenta e oito centavos), CLARISSE DANIELA 
STEIL TRANSPORTES  foi vencedora do item 19, com o valor de 
R$ 3,90( três reais e noventa centavos), VALDIR LUIZ RZEZNIK – 
TRANSPORTES foi vencedora do item 20 com o valor de R$ 4,69 
(quatro reais e sessenta e nove centavos), ADENILSON 
FERREIRA DOSSANTOS TRANSPORTES - ME foi vencedora do 
item 22 com o valor de R$ 4,69 (quatro reais e sessenta e nove 
centavos), Z.M. DE RAMOS DA FONSECA - TRANSPORTES – 
ME foi vencedora do item 23 com o valor de R$ 3,93 (três reais e 
noventa e três centavos), IVAN BERTOLDO TRANSPORTES 
LTDA foi vencedora do item 24 com o valor de R$ 3,93 (três reais e 
noventa e três centavos), OSMAR JOSE DE OLIVEIRA foi 
vencedora do item 25 com valor de R$ 4,35 (quatro reais e trinta e 
cinco centavos), E. MALACARNE FERRARI TRANSPORTE ME foi 
vencedora do item 26 com o valor de R$ 4,69 (quatro reais e 
sessenta e nove centavos), NILSON GONSALVES DOS SANTOS 
foi vencedora do item 28 com o valor de R$ 4,94 (quatro reais e 
noventa e quatro centavos), em relação ao item 31 foi declarado 
fracassado (sem oferta de lances). 
  

Mangueirinha, 17 de Dezembro de 2021. 
 

ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES  
Prefeito Municipal 

 
 

 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2021  
 PROCESSO Nº 263/2021 

O Município de Pato Branco, UASG 450996, através da pregoeira 
Naudieri Provensi, designada pela Administração Municipal através da 
Portaria n.º 1218/2021, torna público aos interessados que realizará 
licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, contendo itens de 
participação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte 
e itens de ampla participação de empresas em geral, objetivando a 
Implantação de registro de preços para futura e eventual prestação de 
serviços de impressão digital, para atender às necessidades de diversas 
Secretarias e Departamentos da Administração Municipal, conforme 
condições e demais especificações estabelecidas no edital e seus anexos, 
sendo a licitação do tipo “menor preço”, com critério de julgamento 
“menor preço por item”, em conformidade com as disposições contidas na 
Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 5.081, de 02 de janeiro de 2007 
que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, Decreto Municipal nº 
8.441, de 08 de janeiro de 2019, Decreto Municipal nº 8.574 de 01 de 
novembro de 2019, Decreto Municipal nº 8.581 de 19 de novembro de 
2019, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, e subsidiariamente a 
Lei nº 8.666/1993 suas alterações e demais legislações pertinentes à 
matéria. O preço máximo admitido para cotação global do presente objeto 
é de R$ 970.331,50 (novecentos e setenta mil trezentos e trinta e um reais 
e cinquenta centavos). O recebimento das propostas, documentos de 
habilitação, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio 
eletrônico, no endereço: https://www.gov.br/compras, horário oficial de 
Brasília - DF,  conforme segue: A SESSÃO PÚBLICA SE INICIARÁ 
ÀS 09 (NOVE) HORAS DO DIA 11 DE JANEIRO DE 2022. O inteiro 
teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia 
digital) junto a Divisão de Licitações, na Prefeitura Municipal de Pato 
Branco, no horário de expediente, na Rua Caramuru, n.º 271, Centro, em 
Pato Branco - PR, ou pelos sites: www.patobranco.pr.gov.br - 
https://www.gov.br/compras. Demais informações, fones: (46) 3220-
1511/1532, e-mail: licita2@patobranco.pr.gov.br. Pato Branco, 17 de 
dezembro de 2021. Naudieri Provensi – Pregoeira. 
 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA 

 

Adrian Klaus Likes – ECOPLAST torna público que irá requerer ao IAT, a Licença 
Prévia para Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel 
e papelão a ser implantada na Comunidade linha palmeirinha, S/N, Interior, no município 
de Itapejara do Oeste – PR. 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO PERMISSÃO DE USO Nº 159/2021. PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 100/2021 - PROCESSO N° 225/2021. 
PARTES: Município de Pato Branco e Graciele Aparecida Righi 
Lora. OBJETO: Outorga de Permissão de Uso de Bem Público, a 
título precário, oneroso e intransferível do Box nº 12, com área de 
05 m2 (cinco metros quadrados), pertencentes ao Mercado do 
Produtor “João Martinichen”- situado a Rua Goianases, 440, no 
Município de Pato Branco- PR, em atendimento as necessidades 
da Secretaria Municipal de Agricultura. VALOR: R$ 89,00 
mensais. PRAZO DE VIGÊNCIA: até 18 de agosto de 2022. 
PAGAMENTO: Os pagamentos, devidos pela ocupação do 
“Box”, deverão ser efetuados pelo Permissionário, mensalmente, 
até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencimento, mediante o 
recolhimento através de Documento de Arrecadação Municipal – 
DARM. GESTOR: Secretária Municipal de Agricultura, Vanessa 
Casiraghi Zanon. FISCAL: o Engenheiro Agrônomo, Marcos 
Jamil Auache, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. 
Pato Branco, 09 de Dezembro de 2021.  Robson Cantu – Prefeito.  
 
 
 
 
 
 

 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO PERMISSÃO DE USO Nº 160/2021. PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 100/2021 - PROCESSO N° 225/2021. 
PARTES: Município de Pato Branco e Iânae Cristina de 
Andrade. OBJETO: Outorga de Permissão de Uso de Bem 
Público, a título precário, oneroso e intransferível do Box nº 34, 
com área de 05 m2 (cinco metros quadrados), pertencentes ao 
Mercado do Produtor “João Martinichen”- situado a Rua 
Goianases, 440, no Município de Pato Branco- PR, em 
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de 
Agricultura. VALOR: R$ 86,00 mensais. PRAZO DE 
VIGÊNCIA: até 18 de agosto de 2022. PAGAMENTO: Os 
pagamentos, devidos pela ocupação do “Box”, deverão ser 
efetuados pelo Permissionário, mensalmente, até o 5º dia útil do 
mês subsequente ao vencimento, mediante o recolhimento através 
de Documento de Arrecadação Municipal – DARM. GESTOR: 
Secretária Municipal de Agricultura, Vanessa Casiraghi Zanon. 
FISCAL: o Engenheiro Agrônomo, Marcos Jamil Auache, lotado 
na Secretaria Municipal de Agricultura. Pato Branco, 09 de 
Dezembro de 2021.  Robson Cantu – Prefeito.  
 
 
 
 
 
 

 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO PERMISSÃO DE USO Nº 161/2021. PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 100/2021 - PROCESSO N° 225/2021. 
PARTES: Município de Pato Branco e Jair Irto Lora. OBJETO: 
Outorga de Permissão de Uso de Bem Público, a título precário, 
oneroso e intransferível do Box nº 09, com área de 05 m2 (cinco 
metros quadrados), pertencentes ao Mercado do Produtor “João 
Martinichen”- situado a Rua Goianases, 440, no Município de 
Pato Branco- PR, em atendimento as necessidades da Secretaria 
Municipal de Agricultura. VALOR: R$ 86,00 mensais. PRAZO 
DE VIGÊNCIA: até 18 de agosto de 2022. PAGAMENTO: Os 
pagamentos, devidos pela ocupação do “Box”, deverão ser 
efetuados pelo Permissionário, mensalmente, até o 5º dia útil do 
mês subsequente ao vencimento, mediante o recolhimento através 
de Documento de Arrecadação Municipal – DARM. GESTOR: 
Secretária Municipal de Agricultura, Vanessa Casiraghi Zanon. 
FISCAL: o Engenheiro Agrônomo, Marcos Jamil Auache, lotado 
na Secretaria Municipal de Agricultura. Pato Branco, 09 de 
Dezembro de 2021.  Robson Cantu – Prefeito.  
 
 
 
 
 
 

 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO PERMISSÃO DE USO Nº 162/2021. PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 100/2021 - PROCESSO N° 225/2021. 
PARTES: Município de Pato Branco e Selena Angela Ghisleni 
Marcante. OBJETO: Outorga de Permissão de Uso de Bem 
Público, a título precário, oneroso e intransferível do Box nº 06, 
com área de 05 m2 (cinco metros quadrados), pertencentes ao 
Mercado do Produtor “João Martinichen”- situado a Rua 
Goianases, 440, no Município de Pato Branco- PR, em 
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de 
Agricultura. VALOR: R$ 86,00 mensais. PRAZO DE 
VIGÊNCIA: até 18 de agosto de 2022. PAGAMENTO: Os 
pagamentos, devidos pela ocupação do “Box”, deverão ser 
efetuados pelo Permissionário, mensalmente, até o 5º dia útil do 
mês subsequente ao vencimento, mediante o recolhimento através 
de Documento de Arrecadação Municipal – DARM. GESTOR: 
Secretária Municipal de Agricultura, Vanessa Casiraghi Zanon. 
FISCAL: o Engenheiro Agrônomo, Marcos Jamil Auache, lotado 
na Secretaria Municipal de Agricultura. Pato Branco, 09 de 
Dezembro de 2021.  Robson Cantu – Prefeito.  
 
 
 
 
 
 

 

Município de Itapejara D’Oeste 
A integra se encontra no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  
LEI N° 2031/2021 
DATA: 17.12.2021 
SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação imóvel do Poder Executivo 
Estadual. 

 
 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR 
CONTRATO n° 103/2021 – Pregão Eletrônico nº 80/2021 – Contratante: Município de Coronel Vivida. 
Contratada: REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA, CNPJ nº 07.347.114/0001-51. Objeto: 
fornecimento de 05 (cinco) tanques de resfriamento de leite de 300 litros, para atendimento aos agricultores 
familiares, decorrente do convênio firmado entre o Município de Coronel Vivida e a SEAB – Secretaria 
Estadual de Agricultura e Abastecimento Convênio nº 022/2020. Valor total: R$ 34.440,00. Prazo de vigência: 
12 meses. Coronel Vivida, 07 de dezembro de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito. 
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MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  

PROCESSO Nº 177/2021  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 030/2021 

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de novo Sistema de ensino (SIM), a ser constituído por 
um conjunto de produtos e serviços, incluindo materiais didáticos para o aluno, materiais para o 
professor, serviços de consultoria Educacional e Pedagógica, consultoria em Gestão Pública da Educação, 
cursos de capacitação aos professores, formação continuada, avaliação e diagnóstico pedagógico e 
plataforma educacional digital. Tais materiais devem ser elaborados e alinhados com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN), de acordo com as resoluções descritas na BNCC (Base Nacional Comum 
Curricular), considerando recursos tecnológicos que desenvolvem as habilidades e competências dos 
alunos da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, conforme segue:  
Lote 01: Educação Infantil 

item 
Quant. 

de 
alunos 

unid. descrição do produto 

número 
de 

módulos 

valor 
aluno por 
módulo 

R$  

valor 
anual por 
aluno R$ 

valor 
anual total 

R$ 

1 50 Coleção SIM Sistema de Ensino 
(2 anos) 

2 162,50 325,00 16.250,00 

2 65 Coleção SIM Sistema de Ensino  
(3 anos) 

2 162,50 325,00 21.125,00 

3 100 Coleção SIM Sistema de Ensino  
(4 anos) 

4 81,25 325,00 32.500,00 

4 110 Coleção SIM Sistema de Ensino  
(5 anos) 

4 81,25 325,00 35.750,00 

  Valor total R$ ...............  105.625,00 
 

Lote 02: Ensino Fundamental 

item 
Quant. 

de 
alunos 

unid. descrição do produto 

número 
de 

módulos 

valor 
aluno por 
módulo 

R$  

valor 
anual por 
aluno R$ 

valor 
anual total 

R$ 

1 105 Coleção SIM Sistema de Ensino 
(1º ano) 

4 106,25 425,00 44.625,00 

2 110 Coleção SIM Sistema de Ensino  
(2º ano) 

4 106,25 425,00 46.750,00 

3 83 Coleção SIM Sistema de Ensino  
(3º ano) 

4 106,25 425,00 35.275,00 

4 96 Coleção SIM Sistema de Ensino  
(4º ano) 

4 106,25 425,00 40.800,00 

5 96 Coleção SIM Sistema de Ensino  
(5º ano) 

4 106,25 425,00 40.800,00 

  Valor total R$ ...............  208.250,00 
PRAZO PARA ENTREGA: Conforme determinado pela Secretaria de Educação.  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, de 
acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações.  
CONTRATADA:  EDITORA FTD S A  

 
 

CNPJ Nº 61.186.490/0001-57 
VALOR TOTAL: R$ 313.875,00 (trezentos e treze mil, oitocentos e setenta e cinco reais).   
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias, mediante a entrega e 
apresentação de nota fiscal assinada pelo responsável da Secretaria.   
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
LOTE 1 (item 1/2) 
Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Educação 
Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Educação 
Funcional Programática: 12.365.0008.2.024 – Manutenção da educação infantil - CRECHE 
Elemento da Despesa: 3.3.90.32.02 - Material de educação p/ distribuição gratuita 
Principal: 192                Despesa: 793 
Fonte de Recurso: 0103 – 5% Sobre Transferências Constitucionais Fundeb 
LOTE 1 (item 3/4) 
Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Educação 
Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Educação 
Funcional Programática: 12.365.0008.2.025 – manutenção da educação infantil - CMEI 
Elemento da Despesa: 3.3.90.32.02 - - Material de educação p/ distribuição gratuita 
Principal:214                Despesa:4968 
Fonte de Recurso: 0103 – 5% Sobre Transferências Constitucionais Fundeb 
LOTE 2 
Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Educação 
Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Educação 
Funcional Programática: 12.361.0008.2.026 – manutenção do ensino fundamental 
Elemento da Despesa: 3.3.90.32.02 - Material de educação p/ distribuição gratuita 
Principal:  132              Despesa:794  
Fonte de Recurso: 0104 – Demais Impostos Vinculados a Educação Básica  
JU S T I F I C A T I V A Com fundamento no Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93, tendo em vista a 
inviabilidade do certame competitivo efetivamente demonstrado através de parecer técnico pedagógico 
que determinou os critérios de escolha do material acima especificado. 

Ratifico a inexigibilidade supra citada, nos termos do Artigo 26, da Lei 8.666/93.   
Saudade do Iguaçu, 17 de dezembro de 2021.  

DARLEI TRENTO Prefeito Municipal 
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MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO nº 46/2021 - GP. PREGÃO ELETRÔNICO nº 59/2021. 
MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS E A PROPONENTE: MB Catarinense Eireli, pessoa jurídica de direito 
privado, CNPJ/MF nº 16.961.181/0001-52, inscrição estadual n° 256852260, estabelecida na Avenida Sul 
Brasil, n° 1069, sala 03, centro, CEP 89.874-000, na cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina, 
denominada CONTRATADA. DO OBJETO: a aquisição de data show e câmeras para auditório, conforme 
descrição abaixo: 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QTD. UN UNIT. TOTAL MARCA 
1 2 WEBCAN HD COM 

ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS: 720p a 
60pqs GRAVAÇÃO 
E TRANSMISSÃO 
AO VIVO. 
DIMENSÕES 
INCLUINDO CLIPE 
DE MONTAGEM 
FIXO: Altura: 44 
mm. Largura: 95 
mm. Profundidade: 
71 mm. 
Comprimento do 
cabo: 1,5 m. Peso: 
162 g. Resolução 
máxima: 1080p/30 
qps - 720p/60 qps. 
Megapixels da 
câmera: 3. Tipo de 
foco: Foco 
automático. Tipo 
de lente: Vidro. 
Microfone 
integrado: Estéreo. 
Alcance de 
microfone: Até 1 m. 
Campo de visão 
(CDV) diagonal: 
78°. Clipe universal 
pronto para tripés 
que se ajusta a 
monitores de 
laptop ou LCD. 
REQUISITOS DE 
SISTEMA: 
Compatível com 
Windows® 7 ou 
superior macOS 
10.10 ou superior. 
Chrome OS™. 
Porta USB-A. 
Funciona com 
plataformas 
populares de 
chamadas e 
streaming, 
incluindo OBS 
(Open 
Broadcasting 
Software) e XSplit 
Broadcaster. 
CONTEÚDO DA 
EMBALAGEM: 1 
webcam com cabo 
USB-A anexo de 
1,5 m no mínimo. 
Tripé. 
Documentação do 
usuário. Garantia 
de um 
anoWEBCAN HD 
COM 
ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS: 720p a 
60pqs GRAVAÇÃO 
E TRANSMISSÃO 
AO VIVO. 
DIMENSÕES 
INCLUINDO CLIPE 
DE MONTAGEM 
FIXO: Altura: 44 
mm. Largura: 95 
mm. Profundidade: 
71 mm. 
Comprimento do 
cabo: 1,5 m. Peso: 
162 g. Resolução 
máxima: 1080p/30 
qps - 720p/60 qps. 
Megapixels da 
câmera: 3. Tipo de 
foco: Foco 
automático. Tipo 
de lente: Vidro. 
Microfone 

6 UND 666,67 4.000,02 LOGITECH 
C 922 
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integrado: Estéreo. 
Alcance de 
microfone: Até 1 m. 
Campo de visão 
(CDV) diagonal: 
78°. Clipe universal 
pronto para tripés 
que se ajusta a 
monitores de 
laptop ou LCD. 
REQUISITOS DE 
SISTEMA: 
Compatível com 
Windows® 7 ou 
superior macOS 
10.10 ou superior. 
Chrome OS™. 
Porta USB-A. 
Funciona com 
plataformas 
populares de 
chamadas e 
streaming, 
incluindo OBS 
(Open 
Broadcasting 
Software) e XSplit 
Broadcaster. 
CONTEÚDO DA 
EMBALAGEM: 1 
webcam com cabo 
USB-A anexo de 
1,5 m no mínimo. 
Tripé. 
Documentação do 
usuário. Garantia 
de um ano 

DO VALOR: R$ 4.000,02 (Quatro mil reais e dois centavos). DOS PAGAMENTOS: O pagamento será 
efetuado em até 30 (trinta) dias. DOS PRAZOS DE ENTREGA E VIGÊNCIA: O prazo de entrega será de 
até 30 (trinta) dias, nos locais determinados pelo Departamento de Administração. O prazo de vigência 
será o prazo de entrega acrescido de 30 (trinta) dias, totalizando assim o prazo de 60 (sessenta) dias. DA 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE DE PREÇOS: 03.00 – Departamento de Administração – 
03.01 – Divisão de Administração Geral – 04.122.003.2.003.000 – Manutenção dos Serviços 
Administrativos – 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente – Fonte (000). Despesa 1160. 
GESTOR DO CONTRATO: Silvia Cândida Martinello Poli. FORO: Comarca de Clevelândia, Estado do 
Paraná. Mariópolis, 17 de Dezembro de 2021. Prefeito Municipal, Mario Eduardo Lopes Paulek. 

 

 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
EDITAL DE HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
REFERENTE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021 

O Grupo de Trabalho, nomeados pelo Prefeito Municipal por meio das Portarias de nº 845, de 1º de julho de 2021, publicada na data de 02 de 
julho de 2021 e Portaria 1.005, de 12 de agosto de 2021, publicada em 17 de agosto de 2021, e 1.243, de 20 de outubro de 2021, publicada em 
22 de outubro de 2021, COMUNICA aos proponentes interessados que, após análise e verificação das documentações e propostas apresentadas 
no Processo Seletivo mencionado, cujo objeto é seleção de Entidade Fechada de Previdência Complementar interessada em administrar plano de 
benefícios previdenciários dos servidores de cargo efetivo da administração direta e indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do 
Município de Pato Branco, no uso de suas atribuições legais: 
RESOLVE: 

1. DIVULGAR RESULTADO DAS ENTIDADES INABILITADAS 
- FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA (ARQUIVOS CORROMPIDOS) 
- MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO (ENTREGUE FORA DO PRAZO E FORA DOS MOLDES DO EDITAL) 
2. DIVULGAR RESULTADO DAS ENTIDADES HABILITADAS 
- ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO 
- FUNDAÇÃO SANEPAR DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUSAN 
- MUTUOPREV ENTIDADE DE  PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 
- FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL - (ELETROCEEE) 
- FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL 
- FIPECQ - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
3. DIVULGAR CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CERTAME 
PRIMEIRO CLASSIFICADO: Icatu Fundo Multipatrocinado com 84 (oitenta e quatro) pontos;  
SEGUNDO CLASSIFICADO: Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social - FUSAN com 83,5 (oitenta e três vírgula cinco) pontos;  
TERCEIRO CLASSIFICADO: Mutuoprev Entidade de Previdência Complementar com 75 (setenta e cinco) pontos;  
QUARTO CLASSIFICADO: Fundação CEEE de Seguridade Social - Eletroceee com 72 (setenta e dois) pontos;  
QUINTO CLASSIFICADO: Fundação Banrisul de Seguridade Social com 70 (setenta) pontos;  
SEXTO CLASSIFICADO: FIPECQ - Fundação de Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores da FINEP, do IPEA, do 
CNPQ, do INPE e do INPA com 68 (sessenta e oito) pontos. 
4. DIVULGAR TABELA DE PONTUAÇÃO 

ITENS DE PONTUAÇÃO 

ENTIDADES 

ICATU FUSAN MUTUOPREV 
 ELETROCEEE BANRISUL FIPECQ 

A - EXPERIÊNCIA DA ENTIDADE 
6.6.1.  Rentabilidade últimos 
12 meses 3 4 2 3 0 0 

6.6.2. Rentabilidade últimos 
24 meses 2 3 2 2 0 0 

6.6.3. Rentabilidade últimos 
60 meses 4 4 4 4 0 0 

6.6.4. Ativo total EFPC (em 
milhões) em 31/12/2020 3 2 1 3 3 2 

6.6.5. Quantitativo de 
participantes EFPC em 
31/12/2020 

4 3 3 3 3 3 

ITENS DE PONTUAÇÃO B - GOVERNANÇA 
6.6.6. Experiência da diretoria 
executiva 2 2 2 1 2 3 

6.6.7. Experiência da EFPC 5 5 3 5 5 5 

ITENS DE PONTUAÇÃO 2 - ASPECTOS ECONÔMICOS DA PROPOSTA 

6.6.8. Taxa de Administração 15 15 7 7 7 11 

6.6.9. Taxa de carregamento 12 9 15 15 15 15 
6.6.10. Percentual de despesas 
Administrativas em relação ao 
total de ativo 

5 7,5 7,5 7,5 7,5 5 

 

 

6.6.11. Valor de despesas 
administrativas em relação ao 
número de participantes 

10 10 10 5 7,5 7,5 

6.6.12. Necessidade de aporte 10 10 10 10 10 10 

ITENS DE PONTUAÇÃO 
3 – PLANO DE BENEFÍCIOS 

A – SUPORTE PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO 
6.6.13. Canais e recursos 
ofertados para implantação do 
plano 

2 2 2 2 2 1 

6.6.14. Canais e recursos 
ofertados para execução do 
plano 

2 2 1,5 1,5 2 1,5 

ITENS DE PONTUAÇÃO B – BENEFÍCIO DE RISCO 

6.6.15. Quantidade de 
benefícios de riscos oferecidos 1 1 1 1 2 0 

ITENS DE PONTUAÇÃO 4 – ASPECTOS COMPLEMENTARES DA PROPOSTA 
6.6.16. Política de 
Investimentos da EFPC 2 2 2 2 2 2 

6.6.17. Apresentação da 
carteira aberta de Investimento 
da EFPC 

2 2 2 0 2 2 

TOTAL 84 83,5 75 72 70 68 

Diante do resultado de classificação, o Grupo de Trabalho abre o prazo de direito recursal de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação do 
resultado de classificação no site oficial do Município de Pato Branco (https://patobranco.pr.gov.br/servidores/previdencia-complementar.) e no 
Diário Oficial dos Municípios do Paraná (www.diariomunicipal.com.br/amp). Decorrido o prazo e não havendo impedimentos legais ou após o 
julgamento dos recursos interpostos, o processo será encaminhado ao Chefe do Executivo Municipal para homologação do certame. 
Pato Branco, 17 de dezembro de 2021. 

Ademilson Cândido Silva - Presidente _____________________________________________________     
Luciano Beltrame - Vice Presidente _______________________________________________________ 
Carlos Henrique Galvan Gnoatto - Membro________________________________________________        
Elizandra Kovalski Nunes da Silva- Membro________________________________________________        
Karolyne Rubia Zanini Rebonatto Dosciatti - Membro________________________________________   
Marcia Girardi Scopel - Membro_________________________________________________________ 
Miria Elizia Campestrini Strappazzon  - Membro____________________________________________ 
Liciane Cristina Puttkamer - Membro_____________________________________________________        
Vanderlei Ribeiro da Silva - Membro______________________________________________________     

 

 

 

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA 
DECRETO N°316/2021 

Nomeia o Servidor DIONATAN ROVANE CORREA DE 
OLIVEIRA para o cargo de Secretario de Administração e 
Finanças. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, RAFAELA 

MARTINS LOSI, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica 

Municipal, 

DECRETA:  
Art. 1° - Fica nomeado o servidor DIONATAN ROVANE CORREA 

DE OLIVEIRA matrícula n°1421-4, para exercer as funções do cargo de Secretario de Administração e 

Finanças, instituído pela Lei Municipal nº 1.484/1997, considerando a alteração da Lei Municipal nº 

2.567/2016. 

 Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário. 

 

 GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, 
ESTADO DO PARANÁ, EM 17 DE DEZEMBRO DE 2021.  
 

RAFAELA MARTINS LOSI 
      Prefeita Municipal 

 
 
 
 
 

 

 

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA 
DECRETO N°317/2021 

Nomeia o Servidor ALEXANDRE LOUIS KLEINUBING DE 
OLIVEIRA para o cargo Do Departamento de Combate a 
Dengue. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, RAFAELA 

MARTINS LOSI, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica 

Municipal, 

DECRETA:  
Art. 1° - Fica nomeado o servidor ALEXANDRE LOUIS 

KLEINUBING matrícula n°2415-5, para exercer as funções do cargo do Departamento de Combate a 

Dengue, instituído pela Lei Municipal nº 1.484/1997, considerando a alteração da Lei Municipal nº 

2.567/2016. 

 Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário. 

 GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, 
ESTADO DO PARANÁ, EM 16 DE DEZEMBRO DE 2021.  

RAFAELA MARTINS LOSI 
      Prefeita Municipal 

 
 
 
 
 

 

MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS 
Decreto Nº 112/2021 - Data: 14/12/2021  
Súmula:Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Mariópolis, para o 
exercício de 2021. 
A publicação na íntegra, do ato acima, encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: 
diariomunicipal.com.br/amp/edição do dia 20/12/2021, respectivamente, conforme Lei Autorizativa nº 40/2017 e Decreto 
Municipal nº 75/2021 e em www.mariopolis.pr.gov.br. 
 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 100/2021- 
PROCESSO: 225/2021. OBJETO: Outorga de Permissão de Uso de 
Bem Público, a título precário, oneroso e intransferível dos espaços 
vagos (Box), com área de 05 m2 (cinco metros quadrados), 
pertencentes ao Mercado do Produtor “João Martinichen”– situado a 
Rua Goianases, 440, no Município de Pato Branco - PR, em 
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e 
ADJUDICO seus objetos para os permissionários: Graciele 
Aparecida Righi Lora, inscrita no CPF nº 978.324-219-91, com o 
valor de R$ 89,00 mensais; Iânae Cristina de Andrade, inscrita no 
CPF nº 050.791.489-93, com o valor de R$ 86,00 mensais; Jair Irto 
Lora, inscrito no CPF nº 525.431.709-44, com o valor de R$ 86,00 
mensais; Selena Angela Ghisleni Marcante, inscrita no CPF nº 
026.229.519-90, com o valor de R$ 86,00 mensais. Pato Branco, 09 
de Dezembro de 2021. Robson Cantu– Prefeito. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA 
DECRETO N°318/2021 

Nomeia o Servidor JONAS SANTOS DE PAULA para o cargo 
de Assessor de Planejamentos. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, RAFAELA 

MARTINS LOSI, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica 

Municipal, 

 

DECRETA:  
Art. 1° - Fica nomeado o servidor JONAS SANTOS DE PAULA 

matrícula n°1531-8, para exercer as funções do cargo de Assessor de Planejamentos, instituído pela Lei 

Municipal nº 1.484/1997, considerando a alteração da Lei Municipal nº 2.567/2016. 

 Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário. 

 

 GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, 
ESTADO DO PARANÁ, EM 16 DE DEZEMBRO DE 2021.  
 
 

RAFAELA MARTINS LOSI 
      Prefeita Municipal 

 
 
 
 
 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO nº 87/2021, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Data da sessão: 25/01/2022 Horário da sessão: 09:00hrs Local da sessão: 
https://www.comprasnet.gov.br/ 
 _______________________ 
A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 20 de DEZEMBRO de 2021, conforme Lei Autorizativa 
nº 927 de 07 de junho de 2017. 
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MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 9.129, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Abre crédito especial no orçamento do exercício de 
2021, no valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil 
reais) e dá outras providências.    

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, 
XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei Municipal nº 5.863, de 17 de dezembro de 2021; 
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica aberto crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil 
reais), conforme a seguir especificado: 
Código Especificação Valor (R$) 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
08.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
10 Saúde  
10.304 Vigilância Sanitária  
10.304.0043 Manutenção da Saúde  
2.131 Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental   
4.4.90.52 – (510) Equipamentos e Material Permanente 57.000,00 

TOTAL: R$ 57.000,00 
Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata este Decreto, serão utilizados recursos 
provenientes de anulação total de dotação orçamentária constante do orçamento vigente, conforme a 
seguir especificado: 
Código Especificação Valor (R$) 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
08.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
10 Saúde  
10.304 Vigilância Sanitária  
10.304.0043 Manutenção da Saúde  
2.131 Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental   
3.3.90.30 – 2789 (510) Material de Consumo 37.000,00 
3.3.90.39 – 2793 (510) Outros Serviços de Terceiros – PJ 20.000,00 

TOTAL: R$ 57.000,00 
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, 
instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída 
pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020. 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 17 de dezembro de 2021. 
           ROBSON CANTU 

Prefeito Municipal 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 9.130, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Abre crédito especial no orçamento do exercício de 2021, 
no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e dá outras 
providências.   

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, 
XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei Municipal nº 5.864, de 17 de dezembro de 2021; 
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica aberto crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), 
conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
08.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
10 Saúde  
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico  

 
  

10-303-0043 Manutenção da Saúde  
2.127 Manutenção dos serviços de reabilitação física e motora  
3.3.90.93 – (500) Indenizações e Restituições 40.000,00 

Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata o presente Decreto, serão utilizados recursos 
provenientes do superávit financeiro do exercício de 2020, conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 
500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 

2007 
40.000,00 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, 
instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída 
pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020. 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 17 de dezembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 

LEI Nº 5.864, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do 
exercício de 2021, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta 
mil reais) e dá outras providências.   

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a 
seguinte Lei: 
Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais), conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
08.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
10 Saúde  
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico  
10-303-0043 Manutenção da Saúde  
2.127 Manutenção dos serviços de reabilitação física e motora  
3.3.90.93 – (500) Indenizações e Restituições 40.000,00 

Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata a presente Lei, serão utilizados recursos 
provenientes do superávit financeiro do exercício de 2020, conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 

500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-
GM, de 2007 40.000,00 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, 
instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída 
pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 17 de dezembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
LEI Nº 5.863, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do 
exercício de 2021, no valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e 
sete mil reais) e dá outras providências.    

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a 
seguinte Lei: 
Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 57.000,00 
(cinquenta e sete mil reais), conforme a seguir especificado: 

 
  

Código Especificação Valor (R$) 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
08.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
10 Saúde  
10.304 Vigilância Sanitária  
10.304.0043 Manutenção da Saúde  
2.131 Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental   
4.4.90.52 – (510) Equipamentos e Material Permanente 57.000,00 

TOTAL: R$ 57.000,00 
Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata esta Lei, serão utilizados recursos provenientes 
de anulação total de dotação orçamentária constante do orçamento vigente, conforme a seguir 
especificado: 

Código Especificação Valor (R$) 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
08.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
10 Saúde  
10.304 Vigilância Sanitária  
10.304.0043 Manutenção da Saúde  
2.131 Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental   
3.3.90.30 – 2789 (510) Material de Consumo 37.000,00 
3.3.90.39 – 2793 (510) Outros Serviços de Terceiros – PJ 20.000,00 

TOTAL: R$ 57.000,00 
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, 
instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída 
pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 17 de dezembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

           MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
  DECRETO Nº 9.131, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021 

Abre crédito suplementar no exercício de 2021 no valor 
de R$ 241.100,00 (duzentos e quarenta e um mil e cem 
reais) e dá outras providências. 

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 47, II e XXIII, na forma do art. 62, I “c”, ambos da Lei Orgânica Municipal, e com base 
na Lei nº 5.676, de 22 de dezembro de 2020; 
DECRETA: 
Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 241.100,00 (duzentos e 
quarenta e um mil e cem reais), conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA   
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO   
12 Educação   
12.365 Educação Infantil   
12.365.0039 Manutenção do Ensino   
2.176 Manutenção da Educação Infantil   
3.1.90.11 – 1036 (19374) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 153.000,00 
3.1.90.11 – 1037 (19377) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 51.000,00 
4.4.90.52 – 1036 (19375) Equipamentos e Material Permanente 27.000,00 
4.4.90.52 – 1037 (19376) Equipamentos e Material Permanente 9.000,00 

 Subtotal 240.000,00 
Código Especificação Valor R$ 

 
  

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS   

05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   
04 Administração   
04.122 Administração Geral   
04.122.0007 Coordenação e Administração da Secretaria de 

Planejamento   

2.216 Manutenção das atividades do Departamento 
Administrativo   

3.3.90.93 – 986 (19378) Indenizações e Restituições 1.100,00 
TOTAL 241.100,00 

Art. 2º Para a cobertura do crédito suplementar de que trata o presente Decreto, serão utilizados 
recursos provenientes do excesso de arrecadação de 2021, conforme a seguir especificado:  
Código Especificação Valor R$ 

986 Projeto de Recuperação da Trafegabilidade Estradas Rurais - Estradas da 
Integração 1.100,00 

1036 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - percentual 
mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF. 180.000,00 

1037 Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAF – máximo de 
30%estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF 60.000,00 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 17 de dezembro de 2021.                               

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 9.132, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Altera dispositivos do Decreto nº 8.886, de 5 de abril 
de 2021, que abriu crédito especial no exercício de 
2021, no valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e 
cem mil reais) e dá outras providências.   

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 47, inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 5.866, de 5 de abril 
de 2021.     
 D E C R E T A: 
Art. 1º O Decreto nº 8.886, de 5  de abril de 2021, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 3º        
 

 06 SECRETARIA DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS 
URBANOS  

06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
15 Urbanismo  
15.451 Infra-estrutura Urbana  
15.451.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento  
1.001 Pavimentação e Conservação de vias urbanas  
4.4.90.51 – 977 Obras e Instalações  500.000,00 
16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER  
16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER  
27 Desporto e Lazer  
27.812 Desporto Comunitário  
27.812.0041 Manutenção do Esporte  
2.112 Reforma e Manutenção dos Pólos Esportivos  
4.4.90.51 – 975 Obras e Instalações 200.000,00 
4.4.90.51 – 976 Obras e Instalações 200.000,00 

 
  

4.4.90.51 – 987 Obras e Instalações 200.000,00 
 Subtotal 600.000,00 

Total  1.100.000,00 
(NR) 

Art. 4º        
         (NR).” 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 17 de dezembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
LEI Nº 5.865, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Denomina de “Izabela Possa Dutkiewicz” a praça 
localizada no Bairro São Cristóvão. 

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a 
seguinte Lei: 
Art. 1º Fica denominada de “Izabela Possa Dutkiewicz”, a praça localizada na rua das Bandeiras, Bairro 
São Critóvão, Município de Pato Branco, Paraná.  
Parágrafo único. O Executivo Municipal emplacará referido logradouro contendo a denominação 
consignada no "caput" deste artigo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação 
da presente Lei. 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Esta Lei decorre do projeto de lei de autoria do Vereador Rafael Celestrin 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 17 de dezembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
LEI Nº 5.866, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Altera dispositivos da Lei nº 5.732, de 5 de abril de 
2021, que autoriza o Executivo Municipal a abrir 
crédito especial no exercício de 2021, no valor de 
R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) e dá 
outras providências.   

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a 
seguinte Lei: 
Art. 1º  A Lei nº 5.732, de 5 de abril de 2021, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 3º        

 06 SECRETARIA DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS 
URBANOS  

06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
15 Urbanismo  
15.451 Infra-estrutura Urbana  
15.451.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento  
1.001 Pavimentação e Conservação de vias urbanas  
4.4.90.51 – 977 Obras e Instalações  500.000,00 

Fonte Valor (R$) 
987 - Construção de Praça no Distrito de Nova Espero / Meu Campinho 
Convênio nº 328/2019 SIT nº 43289 SEDU Paranacidade 200.000,00 

975 - Praça Gralha Azul - Convênio nº 309/2019 SIT 43288 SEDU Paranacidade 200.000,00 
976 - Praça Cristo Rei - Convênio nº 308/2019 SIT 43287 SEDU Paranacidade 200.000,00 
977 - Pavimentação de Vias Urbanas - Convenio nº 238/2019 SIT 43286 SEDU 
Paranacidade 500.000,00 

Total 1.100.000,00 

 
  

 
16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER  
16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER  
27 Desporto e Lazer  
27.812 Desporto Comunitário  
27.812.0041 Manutenção do Esporte  
2.112 Reforma e Manutenção dos Pólos Esportivos  
4.4.90.51 – 975 Obras e Instalações 200.000,00 
4.4.90.51 – 976 Obras e Instalações 200.000,00 
4.4.90.51 – 987 Obras e Instalações 200.000,00 
 Subtotal 600.000,00 

Total  1.100.000,00 
(NR) 

Art. 4º        
         

(NR).” 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 17 de dezembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 9.128, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Abre crédito suplementar no exercício de 2021 no 
valor de R$ 2.770.000,00 (dois milhões, setecentos 
e setenta mil reais) e dá outras providências. 

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 47, II e XXIII, na forma do art. 62, I “c”, ambos da Lei Orgânica Municipal, e com base 
na Lei nº 5.676, de 22 de dezembro de 2020; 
DECRETA: 
Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 2.770.000,00 (dois 
milhões, setecentos e setenta mil reais), conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E 

FINANÇAS   
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   
28 Encargos Especiais   
28.846 Outros Encargos Especiais   
28-846-0016 Encargos Especiais   
0.003 Encargos Especiais   
3.3.90.47 – 000 (1753) Obrigações Tributárias e Contributivas 290.000,00 

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS   

06.05 Departamento de Trânsito   

Fonte Valor (R$) 
987 - Construção de Praça no Distrito de Nova Espero / Meu Campinho 
Convênio nº 328/2019 SIT nº 43289 SEDU Paranacidade 200.000,00 

975 - Praça Gralha Azul - Convênio nº 309/2019 SIT 43288 SEDU Paranacidade 200.000,00 
976 - Praça Cristo Rei - Convênio nº 308/2019 SIT 43287 SEDU Paranacidade 200.000,00 
977 - Pavimentação de Vias Urbanas - Convenio nº 238/2019 SIT 43286 SEDU 
Paranacidade 500.000,00 

Total 1.100.000,00 

 
  

26 Transporte   
26.782 Transporte Rodoviário   
26-782-21 Trânsito   
2.032 Manutenção das atividades da coordenadoria de trânsito   
3.3.90.39 – 509 (1953) Outros Serviços de Terceiros – PJ 180.000,00 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   
08.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE   
10 Saúde   
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial   
10-302-0043 Manutenção da Saúde   
2.117 Manutenção das atividades do Sistema Municipal de 

Auditoria   

3.3.90.39 – 303 (2709) Outros Serviços de Terceiros – PJ 2.300.000,00 
Art. 2º Para a cobertura do crédito suplementar de que trata o presente Decreto, serão utilizados 
recursos provenientes de saldo do superávit financeiro de 2020, conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 
000 Recursos Ordinários (Livres) 2.770.000,00 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 16 de dezembro de 2021.                                                            

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 

 
  

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS   

05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   
04 Administração   
04.122 Administração Geral   
04.122.0007 Coordenação e Administração da Secretaria de 

Planejamento   

2.216 Manutenção das atividades do Departamento 
Administrativo   

3.3.90.93 – 986 (19378) Indenizações e Restituições 1.100,00 
TOTAL 241.100,00 

Art. 2º Para a cobertura do crédito suplementar de que trata o presente Decreto, serão utilizados 
recursos provenientes do excesso de arrecadação de 2021, conforme a seguir especificado:  
Código Especificação Valor R$ 

986 Projeto de Recuperação da Trafegabilidade Estradas Rurais - Estradas da 
Integração 1.100,00 

1036 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - percentual 
mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF. 180.000,00 

1037 Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAF – máximo de 
30%estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF 60.000,00 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 17 de dezembro de 2021.                               

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 9.132, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Altera dispositivos do Decreto nº 8.886, de 5 de abril 
de 2021, que abriu crédito especial no exercício de 
2021, no valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e 
cem mil reais) e dá outras providências.   

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 47, inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 5.866, de 5 de abril 
de 2021.     
 D E C R E T A: 
Art. 1º O Decreto nº 8.886, de 5  de abril de 2021, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 3º        
 

 06 SECRETARIA DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS 
URBANOS  

06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
15 Urbanismo  
15.451 Infra-estrutura Urbana  
15.451.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento  
1.001 Pavimentação e Conservação de vias urbanas  
4.4.90.51 – 977 Obras e Instalações  500.000,00 
16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER  
16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER  
27 Desporto e Lazer  
27.812 Desporto Comunitário  
27.812.0041 Manutenção do Esporte  
2.112 Reforma e Manutenção dos Pólos Esportivos  
4.4.90.51 – 975 Obras e Instalações 200.000,00 
4.4.90.51 – 976 Obras e Instalações 200.000,00 

 
 

 
 

Ato do Gestor 
 

Resolução n°50 
 

17/12/2021 
 

 
 

 
 
 
 
O Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – 
CIRUSPAR, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal nº 
11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no 
Protocolo de Intenções e Estatuto, RESOLVE: 
 
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 
225.465,84 (duzentos e vinte e cinco mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro 
centavos) para atender as despesas nos seguintes Órgãos e Dotação Orçamentária: 

Código Especificação Fonte Valor 
03.01 Coordenação de Administração   

103020003.2.003000 Manutenção da Coordenação de Administração   

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil 001 R$ 225.465,84 

Total R$ 225.465,84 

Art. 2° - Os recursos para fazer face as despesas com abertura do Crédito Adicional 
Suplementar no “caput” do Artigo 1° deste ato correrão por conta da redução parcial ou total 
das dotações orçamentárias que abaixo especifica: 

Código Especificação Fonte Valor 
03.01 Coordenação de Administração   
103020003.2.003000 Manutenção da Coordenação de Administração   
3.1.90.13 Obrigações Patronais 001 R$ 54.787,10 
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 001 R$ 83.423,35 
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 001 R$ 50.000,00 
3.3.90.46 Auxílio Alimentação 001 R$ 37.255,39 

Total R$ 225.465,84 

 
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

Pato Branco, 17 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 

Disnei Luquini 
Presidente do CIRUSPAR 

Fls. 01/01 

Abre Crédito Adicional 
Suplementar por 
Anulação de Dotações no 
valor de R$225.465,84 
(duzentos e vinte e cinco 
mil quatrocentos e 
sessenta e cinco reais e 
oitenta e quatro 
centavos) no Orçamento 
Vigente. 

 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE 
ESTADO DO PARANÁ 
DECISÃO DA COMISSÃO  
ESTADO DO PARANÁ
DECISÃO DA COMISSÃO 
Tomada de Preços N.º 015/2021 
Objeto: Decisão de Acolhimento de Parecer Jurídico e cance-
lamento do Edital. 
A Comissão de Licitação, designada através do Decreto Nº 
001/2021, considerando a análise dos documentos de habilita-
ção apresentados pelas empresas participantes do Edital de 
Tomada de Preços Nº 015/2021 ocorrida no dia 10 (dez) de 
Dezembro de 2021. 
DECIDE por acatar o parecer jurídico e realizar o cancelamen-
to do referido Edital. A Comissão de Licitação comunica ainda 
que o referido processo será relançado com adequações no Edi-
tal a fim de que seja preservada a ampla competitividade no 
procedimento. 
Itapejara D’Oeste/PR, 17 (dezessete) de Dezembro de 2021. 
Vlademir Lucini 
Presidente da Comissão de Licitação 
Decreto Nº 001/2021 

 
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3112/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: Concrevalle Concreto Valle do Iguaçu Ltda, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 11.279.026/0001 - 37. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para comercialização de 
CONCRETO USINADO – FCK 20 DCM (bombeado), para aplicação 
e execução da base dos parquinhos infantis que serão instalados no 
Lago Municipal e na Praça do Bairro Guarani no Município de 
Itapejara D’ Oeste – PR, conforme objeto do Edital de Dispenda de 
Licitação Nº 032/2021. 
Valor do Contrato: R$ 16.920,00 (Dezesseis mil, novecentos e vinte 
reais). 
Vigência: De 17 (dezessete) de Dezembro de 2021 até 17 (dezessete) 
de Fevereiro de 2022. 
Data do Contrato: 17 (dezessete) de Dezembro de 2021. 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2021 
EDITAL Nº 036/2021 - CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DOS 
DOCUMENTOS E EXAMES ADMISSIONAIS 
O Presidente do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS, 
Senhor Paulo Horn, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 
disposto no Edital nº 001/2021, resolve: 
TORNAR PÚBLICO 
Art. 1º Convocação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo 
Simplificado nº. 01/2021, para as Funções Públicas Temporárias a serem 
ocupadas no CAPS AD III, situado no Município de Coronel Vivida/PR, e na 
sede do CONIMS, situada no Município de Pato Branco/PR nos termos da 
legislação pertinente e das normas estabelecidas pelo Edital nº 001/2021, 
conforme consta: 

CAPS AD III - ENFERMEIRO II 
CANDIDATO                  CLASSIFICAÇÃO 
Camila Tais Zanella                   23º 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2021 
EDITAL Nº 030/2021 
O Presidente do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS, 
Senhor Paulo Horn, conforme atribuições legais nos termos do Estatuto 
Social, considerando o Edital nº. 001/2021 do Processo Seletivo 
Simplificado nº. 002/2021, resolve: 
TORNAR PÚBLICO. 
Art. 1º Convocação do candidato aprovado no Processo Seletivo 
Simplificado nº. 002/2021, que solicitou final de lista, para as Funções 
Públicas Temporárias nos termos da legislação pertinente e das normas 
estabelecidas no Edital nº 001/2021, conforme consta: 

LOTAÇÃO - MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE/PR 
FUNÇÃO TEMPORÁRIA - ENFERMEIRO 

CANDIDATO                   CLASSIFICAÇÃO 
Ricardo Santos                            4º 
A íntegra encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos: 
http://www.conims.com.br/ e http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Fundamentado  no  art.  25  da  Lei  de  Licitações  nº  8666/93,  RATIFICO  a  Inexigibilidade  Nº  112/2021,  para  a
CREDENCIAMENTO DE  PESSOAS JURÍDICAS DA  ÁREA DE  SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS
MÉDICOS  AMBULATORIAIS  E  SERVIÇOS  DE  APOIO  À  DIAGNOSE  E  TERAPIA  (SADT),  destinado  ao
atendimento  aos  usuários  oriundos  dos  municípios  consorciados  ao  CONIMS.
Valor Global: 42.240,00
Dotação: 02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.00 Fonte: 076
Data: 17/12/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 112/2021

Presidente
PAULO HORN



B5
 Edição nº 8040

DIÁRIO DO SUDOESTE
18 e 19 de dezembro de 2021 Publicações legais

 
DECRETO Nº 114/2021 

  DATA: 17/12/2021 
 
  SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do 
Município de Mariópolis, Estado do Paraná, para o Exercício Financeiro de 2021. 
 
  MÁRIO EDUARDO LOPES PAULEK, Prefeito Municipal de 
Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a autorização 
contida na Lei nº 49/2020 de 14/12/2020, publicada em 15/12/2020. 
  D E C R E T A 
   

          Art. 1º - Fica Aberto no orçamento geral do Município de Mariópolis, Estado 
do Paraná, para o Exercício Financeiro de 2021, um Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 48.200,00 (quarenta e oito mil e duzentos reais), de acordo com as seguintes 
dotações e rubricas orçamentárias: 
               FONTE                      VALOR 
 
08 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
08.01.10.302.0010.2.026 – MANTER A ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
3.0.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES 
3.3.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
3.3.71.00.00 – TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 
3.3.71.70.00 – Rateio pela Participação em Consórcio Público...................  1019            28.200,00 
3.3.71.70.00 – Rateio pela Participação em Consórcio Público...................    303            20.000,00 
 
 
                    Art. 2º - Para cobertura do referido Crédito Adicional Suplementar previsto 
no Art. Anterior, serão utilizados os seguintes recursos:  
 
A) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO POR ALÍNEA DE RECEITA: 
FONTE DE RECURSO/RÚBRICA ORÇAMENTÁRIA 
1019 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços (COVID)                    1.3.21.00.1.1.28     3.972,88 
 
 
B) ANULAÇÃO:       
 
08 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
08.01.10.301.0010.2.051 – ATENÇÃO BÁSICA  
3.0.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES 
3.1.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
3.1.90.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.................  1019             24.227,12 
08.01.10.302.0010.2.026 – MANTER A ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
4.0.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL 
4.4.00.00.00 – INVESTIMENTOS  
4.4.71.00.00 – TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 
4.4.71.70.00 – Rateio pela Participação em Consórcio Público...................    303            20.000,00 
 

     Art. 3º - Este Ato entra em vigor a partir da data do Decreto, revogadas as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, aos 
dezessete dias do mês de Dezembro de 2021. 

 
 

MÁRIO EDUARDO LOPES PAULEK  
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

NOTIFICAMOS as empresas abaixo relacionadas, que cumprindo o disposto nos artigos 140 e 175 da Lei 
Complementar N° 001/98 – Código Tributário Municipal, foram efetuadas as vistorias de rotina e constatado que não 
estão desenvolvendo suas atividades nos endereços cadastrados junto ao município. De acordo com o previsto no 
artigo 63, essas inscrições foram paralisadas de ofício pelo Fisco, e conforme prevê o artigo 65, II, “b”, está sendo 
aplicada a multa de 05 (cinco) Unidades Fiscais do Município pelo descumprimento da obrigação acessória de “Não 
comunicar ao órgão competente alterações que impliquem atualização no cadastro de atividades, tais como 
endereço, atividade, paralisação temporária ou definitiva, sócios, etc.,(...)”. 

 
NOTIFICAMOS também, que os contribuintes abaixo identificados, estão em débito com a Fazenda Pública do 
Município de Pato Branco. De acordo com o disposto no art. 344, 345 e 350 parágrafo 2º da Lei Complementar nº 
001/98, (Código Tributário Municipal), em concordância com a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), Código Tributário Nacional e os demais dispositivos legais, aplicáveis à espécie, fica 
Vossa Senhoria, NOTIFICADO (A) a regularizar pendências tributárias, no prazo de até 30 (trinta) dias após a 
publicação desta, no setor de Tributação do Município de Pato Branco, podendo ainda, ser adotado o disposto na 
Lei Municipal nº 2.444/2005, a fim de solucioná-las administrativamente. Após este período, referidas pendências 
deverão ser encaminhadas para que se adotem as medidas judiciais adequadas, em cumprimento ao disposto na 
legislação vigente. Caso Vossa Senhoria já tenha regularizado as pendências junto ao Município de Pato Branco, 
solicita-se seu comparecimento junto ao Setor de Tributação munido dos comprovantes de pagamento para 
retificação da situação das pendências. 
 

CADASTRO MUNICIPAL CNPJ / CPF 
3128270 17.754.517/0001-79 

8027480 28.402.304/0001-02 

8113950 35.461.816/0001-05 

8055770 32.526.160/0001-65 

3122100 17.630.031/0001-29 

3713940 27.813.512/0001-23 

8058440 32.786.578/0001-01 

2763290 11.568.648/0001-85 

3332110 10.315.001/0002-60 

8019970 26.361.244/0001-93 

8097100 33.512.707/0001-36 

2604180 02.457.478/0001-70 

8075600 34.574.122/0001-03 

2158980 04.018.641/0001-24 

30082800 14.509.445/0001-06 

8061090 33.056.186/0001-50 

8086360 35.655.095/0001-66 

3114640 17.400.670/0001-06 

8061230 33.071.053/0001-52 

8111990 13.156.619/0002-12 

3697040 27.571.912/0001-70 

8117730 38.302.168/0001-24 
2550630 09.079.042/0001-34 

3851610 08.908.825/0003-82 
 

 

8050730 28.402.678/0001-10 

8098860 05.239.796/0002-34 

6003000 02.517.938/0001-09 

8025780 14.423.955/0001-66 

2316070 00.301.313/0001-80 

3864350 18.988.257/0001-69 

8063090 33.256.688/001-24 

3004890 73.404.840/0001-93 

2977590 14.695.193/0001-57 

2676810 84.683.432/0140-03 

8059440 29.866.785/0001-61 

8105290 37.676.643/0001-60 

2938960 040.670.229-21 

8023320 27.191.476/0001-03 

8074020 09.626.955/0004-76 

3269960 19.892.490/0001-06 

8030240 29.242.002/0001-79 

3348820 21.212.839/0001-63 

8024330 27.447.122/0001-87 

8062210 14.515.302/0003-79 

8023200 10.624.461/0001-99 

2223210 04.855.114/0001-74 

8115360 39.272.308/0001-21 

8092920 36.426.944/0001-72 

2217550 04.098.738/0003-56 

2290370 07.407.362/0001-40 

8081270 35.133.481/0001-98 

2798220 11.983.847/0001-50 
 
 

Pato Branco, 17 de Dezembro de 2021. 
 
 
 

Mariza T. de Andrade Julli Rebonatto 

Fiscal de Tributos Chefe da Divisão de Fiscalização e Tributação 

 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Fundamentado  no  art.  25  da  Lei  de  Licitações  nº  8666/93,  RATIFICO  a  Inexigibilidade  Nº  108/2021,  para  a
Contratação  de  empresa  especializada  em  Tecnologia  da  Informação  para  implementação  de  melhorias  da
estrutura  Web  Site  do  Consórcio  Intermunicipal  de  Saúde  -  CONIMS.
Valor Global: 21.550,75
Dotação: 01.001.10.122.0001.2001.3.3.90.40.00 Fonte: 000
Data: 17/12/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 108/2021

Presidente
PAULO HORN

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação para
implementação de melhorias da estrutura Web Site do Consórcio Intermunicipal de
Saúde - CONIMS.

188/2021

c) Modalidade: Inexigibilidade de licitação

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,  especialmente
pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

108/2021 - IL

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação: 17/12/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores Vencedores:

HUNER TI COLABORATIVA LTDA
R$ 21.550,75Total fornecedor:

R$ 21.550,75Total geral:
02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa Dotação
01.001.10.122.0001.2001.3.3.90.40.0Manuntenção da Atividade Administrativa
01.001.10.122.0001.2001.3.3.90.40.0Manuntenção da Atividade Administrativa

Presidente
PAULO HORN

___________________________________________

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

c) Modalidade: Pregão eletrônico

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,  especialmente
pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores Vencedores:

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

01.001.10.122.0001.1001.4.4.90.52.0Aquisição de Equipamentos

Presidente
PAULO HORN

17/12/2021

173/2021
40/2021 - PE

Aquisição de aquisição de equipamentos, materiais,utensílios e móveis médicos/hospitalares
e odontológicos, e equipamentos de informática, visando atender as necessidades dos
municípios consorciados ao CONIMS, na forma de Licitação Compartilhada, atendendo aos
municípios solicitantes: Clevelândia/PR, Coronel Domingos Soares/PR, Campo Erê/SC,
Galvão/SC e Palmas/PR.

PESENTI & PELAIS LTDA Total fornecedor: 28.000,00
ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA Total fornecedor:           9.977,79
ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI                                                                                  Total fornecedor:         12.980,00
VITTAE - REABILITACAO E PREVENCAO A SAUDE LTDA                                      Total fornecedor:           9.400,00
STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                        Total fornecedor:              490,00
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA              Total fornecedor:         13.930,00
MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                              Total fornecedor:              900,00
MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI                                     Total fornecedor:           6.725,50
C. E. CARVALHO - COMERCIAL                                                                                  Total fornecedor:        47.186,30
LOTUS MEDICAL LTDA                                                                                                Total fornecedor:          4.900,00
MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE P           Total fornecedor:        25.146,00
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI                                                       Total fornecedor:          5.580,00
METTA DISTRIBUIDORA EIRELI                                                                                  Total fornecedor:       47.850,00
NEW OFFICE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA                                                          Total fornecedor:       12.924,80
LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                        Total fornecedor:       11.700,00
CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA                    Total fornecedor:       13.807,67

Total geral: 251.498,06

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

c) Modalidade: Pregão eletrônico

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,  especialmente
pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores Vencedores:

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

01.001.10.122.0001.1001.4.4.90.52.0Aquisição de Equipamentos

Presidente
PAULO HORN

17/12/2021

153/2021
35/2021 - PE

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA

UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS E EMPREGADOS

DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.

LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA Total Fornecedor: 82.404,25
BACELAR & BACELAR LTDA Total Fornecedor: 37.800,00
KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA Total Fornecedor:       65.310,00

FOCO UNIFORMES-SPORTS LTDA Total Fornecedor:     113.400,00

SILVENINA UNIFORMES LTDA Total Fornecedor:   79.075,6740

GANDAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 291.900,00Total Fornecedor:

L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI Total Fornecedor: 350.310,00

MALU INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI´S E PRODUTOS HOSPITALA Total Fornecedor: 26.460,00

OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI Total Fornecedor: 58.870,56
VIVIANNE REZENDE PAES BARRETO Total Fornecedor: 13.912,50

1.119.442,9840Total geral:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E SERVIÇOS DE APOIO À
DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos
municípios consorciados ao CONIMS.

192/2021

c) Modalidade: Inexigibilidade de licitação

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,  especialmente
pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

112/2021 - IL

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação: 17/12/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário
CLINICA INTEGRADA DE PEDIATRIA E

R$ 42.240,0012,000 3.520,00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
AMBULATORIAIS E SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE
E TERAPIA (SADT)

SERV

R$ 42.240,00Total fornecedor:
R$ 42.240,00Total geral:02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa Dotação
02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.0Atendimento aos Municípios Consorciados

Presidente
PAULO HORN

___________________________________________

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº180/2021 
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
085/2021– PMM 
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE 
MANGUEIRINHA – PR. 
FORNECEDOR REGISTRADO: MERCO 
SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A 
CNPJ/MF n.º 05.912.018/0001-83 
OBJETO: Aquisição de dietas enterais, 
suplementos alimentares e fórmulas infantis com 
prescrição médica, para pacientes acamados com 
comorbidades, portadores de necessidades 
especiais e recém-nascidos atendidos pela 
Secretaria de Saúde desta Municipalidade. 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº180/2021 
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
085/2021– PMM 
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE 
MANGUEIRINHA – PR. 
FORNECEDOR REGISTRADO: MERCO 
SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A 
CNPJ/MF n.º 05.912.018/0001-83 
OBJETO: Aquisição de dietas enterais, 
suplementos alimentares e fórmulas infantis com 
prescrição médica, para pacientes acamados com 
comorbidades, portadores de necessidades 
especiais e recém-nascidos atendidos pela 
Secretaria de Saúde desta Municipalidade. 
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LT Fórmula 
infantil de 0 há 
6 meses, 
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prebióticos 
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gos),nucleotíd
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Marca pré- 
aprovadanutre
n 
júnior(Nestlé).
Unidade 
contendo no 
mínimo 400gr. 
a validade do 
produto 
deverá ser no 
mínimo de 01 

Nutre
n 
Junio
r 

21,
54  

17.2
32,0

0  

alergias 
alimentares 
de crianças 
com histórico 
familiar de 
doença 
alérgica. 
Fonte de 
proteína 100% 
parcialmente 
hidrolisada do 
soro do leite. 
Fonte de 
carboidrato 
100% lactose. 
Fonte de 
lipídeos 
gordura 
vegetal e 
gordura 
animal. Lata 
400gr. Marcas 
pré aprovadas 
Aptamil 
H.A(Danone).
apresentar 
amostra nos 
casos de 
marcas 
diferentes das 
marcas pré 
aprovadas. 

1
7 

200,
00  

LT Alimento 
indicado para 
crianças a 
partir de 1 ano 
de idade. 
sendo 100% 
proteína 
hidrolisada. 
indicado para 
crianças com 
dificuldades 
na absorção 
de proteína 
intacta e 
desmame de 
nutrição 
parenteral. 
marca pré 
aprovada 
peptamenJuni
or(Nestlé).Lat
a de 400g. 
Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes das 
marcas pré-
aprovadas.  

Pepta
men 
Júnio
r Pó 

10
4,3

5  

20.8
70,0

0  

1
8 

800,
00  

LT Alimento e/ou 
suplemento 
para nutrição 
enteral e/ou 
oral. 
especialmente 
desenvolvida 
para atender 
as 
necessidades 
de crianças de 
1 a 10 anos 
de idade. 
Marca pré- 
aprovadanutre
n 
júnior(Nestlé).
Unidade 
contendo no 
mínimo 400gr. 
a validade do 
produto 
deverá ser no 
mínimo de 01 

Nutre
n 
Junio
r 

21,
54  

17.2
32,0

0  

ano. 
Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes das 
marcas pré-
aprovadas. 

1
9 

1.20
0,00  

LT Alimento e/ou 
suplemento, 
indicado 
especialmente 
para 
pacientes 
idosos. 
possuir alto 
teor de cálcio, 
elevado nível 
proteico 
(acima de 
20%), sem 
sabor para 
preparo de 
dietas doces e 
salgadas. 
apresentação 
lata a partir de 
350g. 
Marcaspré- 
aprovadasnutr
ensênior sem 
sabor 
(Nestlé).Apres
entar amostra 
nos casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes das 
marcas pré-
aprovadas. 

Nutre
n 
Senio
r Pó 
(Sa 

31,
54  

37.8
48,0

0  

2
0 

500,
00  

LT Alimento para 
paciente 
adulto a base 
de peptídeos, 
100%proteína 
hidrolisada. 
indicado para 
pacientes 
críticos com 
intolerância 
e/ou 
dificuldade na 
absorção da 
proteína 
intacta. Marca 
pré aprovada 
peptimax 
(prodiet). 
Apresentação 
lata 400g. 
Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes das 
marcas pré-
aprovadas.  

Pepta
men 
pó 

70,
89  

35.4
45,0

0  

2
2 

1.00
0,00  

LT Alimento 
nutricionalmen
te completo, 
normocalórico
, 
normoproteico
. sendo 
100%proteína 
animal. isento 
de lactose, 
glúten e 
fibras. Marca 
pré aprovada 
nutren 
1.0(Nestlé). 
Apresentação 
lata 400g. 

Nutre
n 1.0 

23,
63  

23.6
30,0

0  

ano. 
Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes das 
marcas pré-
aprovadas. 

1
9 

1.20
0,00  

LT Alimento e/ou 
suplemento, 
indicado 
especialmente 
para 
pacientes 
idosos. 
possuir alto 
teor de cálcio, 
elevado nível 
proteico 
(acima de 
20%), sem 
sabor para 
preparo de 
dietas doces e 
salgadas. 
apresentação 
lata a partir de 
350g. 
Marcaspré- 
aprovadasnutr
ensênior sem 
sabor 
(Nestlé).Apres
entar amostra 
nos casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes das 
marcas pré-
aprovadas. 

Nutre
n 
Senio
r Pó 
(Sa 

31,
54  

37.8
48,0

0  

2
0 

500,
00  

LT Alimento para 
paciente 
adulto a base 
de peptídeos, 
100%proteína 
hidrolisada. 
indicado para 
pacientes 
críticos com 
intolerância 
e/ou 
dificuldade na 
absorção da 
proteína 
intacta. Marca 
pré aprovada 
peptimax 
(prodiet). 
Apresentação 
lata 400g. 
Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes das 
marcas pré-
aprovadas.  

Pepta
men 
pó 

70,
89  

35.4
45,0

0  

2
2 

1.00
0,00  

LT Alimento 
nutricionalmen
te completo, 
normocalórico
, 
normoproteico
. sendo 
100%proteína 
animal. isento 
de lactose, 
glúten e 
fibras. Marca 
pré aprovada 
nutren 
1.0(Nestlé). 
Apresentação 
lata 400g. 

Nutre
n 1.0 

23,
63  

23.6
30,0

0  

lactentes com 
intolerância a 
lactose, de 0 a 
12 meses. 
isenta de 
lactose, com 
dha e ara e 
nucleotídeos, 
acrescida de 
vitaminas, 
minerais e 
outros 
oligoelemento
s. 
apresentação 
em lata com 
aproximadam
ente 400g. 
Marcas pré 
aprovadasNan
sl (Nestlé). 
apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes das 
marcas pré-
aprovadas. 

Lacto
se 

9 200,
00  

LT Fórmula 
infantil para 
prematuros 
e/ou recém-
nascidos de 
baixo peso, 
enriquecida 
com ferro, 
vitaminas, 
tcm, lcpufas, 
dha e ara, 
apresentação 
em lata com 
aproximadam
ente 400g. 
Marcas pré 
aprovadasPré
Nan (Nestlé). 
apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes das 
marcas pré-
aprovadas. 

Pré 
Nan 

24,
83  

4.96
6,00  

1
4 

400,
00  

LT Fórmula 
infantil para 
lactentes de 0 
a 12 meses, 
que 
apresentam 
episódios de 
regurgitação. 
contendo dha 
e ara. 
apresentação 
lata 400g. 
Marcas pré 
aprovadas 
NanAr.(Nestlé
) apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes das 
marcas pré-
aprovadas 

Nan 
Espe
ssar 

15,
78  

6.31
2,00  

1
5 

400,
00  

LT Fórmula 
infantil para 
lactantes e 
crianças de 
primeira 
infância, 
destinada a 
prevenção de 

NAN 
HÁ 
800G 

46,
64  

18.6
56,0

0  

Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes das 
marcas pré-
aprovadas. 

2
3 

200,
00  

LT Módulo de 
fibras 
solúveis, 
isenta de 
açucares e 
glúten. 
adicionada de 
goma guar. 
marca pré 
aprovada fiber 
mais(Nestlé). 
apresentação 
lata a partir de 
250g. 
Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes das 
marcas pré-
aprovadas.  

Reso
urce 
Fiber 
Mais 

39,
55  

7.91
0,00  

2
4 

600,
00  

LT Fórmula 
indicada para 
pacientes 
renais agudos 
e/ou crônicos 
em tratamento 
dialítico. 
Marca pré 
aprovada nutri 
renal (prodiet). 
apresentação 
tetra slim a 
partir de 
200ml. 
Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes das 
marcas pré-
aprovadas. 

Nova
sourc
e Ren 

8,0
3  

4.81
8,00  

2
5 

600,
00  

LT Fórmula 
hiperproteica 
com adição de 
arginina e 
prolina. 
indicada para 
cicatrização 
de lesões por 
pressão, 
crônica e 
diabética. 
Marca pré 
aprovada 
novasourcepr
oline (Nestlé). 
apresentação 
a partir de 
200ml. 
Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes das 
marcas pré-
aprovadas. 

Nova
sourc
e 
Prolin
e 2 

9,9
2  

5.95
2,00  

2
6 

300,
00  

LT Complemento 
alimentar com 
colágeno 
hidrolisado, 
hiperproteico 
e adicionado 
de vitaminas e 
minerais 

Nutre
n 
Beaut
y 

48,
31  

14.4
93,0

0  
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Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes das 
marcas pré-
aprovadas. 

2
3 

200,
00  

LT Módulo de 
fibras 
solúveis, 
isenta de 
açucares e 
glúten. 
adicionada de 
goma guar. 
marca pré 
aprovada fiber 
mais(Nestlé). 
apresentação 
lata a partir de 
250g. 
Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes das 
marcas pré-
aprovadas.  

Reso
urce 
Fiber 
Mais 

39,
55  

7.91
0,00  

2
4 

600,
00  

LT Fórmula 
indicada para 
pacientes 
renais agudos 
e/ou crônicos 
em tratamento 
dialítico. 
Marca pré 
aprovada nutri 
renal (prodiet). 
apresentação 
tetra slim a 
partir de 
200ml. 
Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes das 
marcas pré-
aprovadas. 

Nova
sourc
e Ren 

8,0
3  

4.81
8,00  

2
5 

600,
00  

LT Fórmula 
hiperproteica 
com adição de 
arginina e 
prolina. 
indicada para 
cicatrização 
de lesões por 
pressão, 
crônica e 
diabética. 
Marca pré 
aprovada 
novasourcepr
oline (Nestlé). 
apresentação 
a partir de 
200ml. 
Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes das 
marcas pré-
aprovadas. 

Nova
sourc
e 
Prolin
e 2 

9,9
2  

5.95
2,00  

2
6 

300,
00  

LT Complemento 
alimentar com 
colágeno 
hidrolisado, 
hiperproteico 
e adicionado 
de vitaminas e 
minerais 

Nutre
n 
Beaut
y 

48,
31  

14.4
93,0

0  

antioxidantes. 
nutrenbeauty 
(Nestlé). 
isento de 
açúcares. 
embalagem 
lata 400g. 
com sabor. 
Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes das 
marcas pré-
aprovadas. 

2
9 

3.00
0,00  

LT Alimento 
nutricionalmen
te completo, 
normocalórico
, a base 100% 
proteína 
vegetal e 
100% 
maltodextrina, 
com adição de 
fibras. 
Embalagem 
tetra square 
1000ml 
.Marcapré 
aprovada 
isosource 
(Nestlé) 
Amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes das 
marcas pré-
aprovadas 

Isoso
urce 
Mix 
Siste
m 

16,
88  

50.6
40,0

0  

3
2 

200,
00  

LT Espessante e 
geleificante 
para 
alimentos que 
modifica 
instantaneam
ente a textura 
e consistência 
dos alimentos 
quentes e 
frios com 
maltodextrina, 
goma xantana 
e goma guar, 
sem alterar 
cor, sabor e 
cheiro. Lata 
com no 
mínimo 125gr( 
Nestlé ou 
Danone). 

Reso
urce 
Thick
en Up  

28,
87  

5.77
4,00  

3
3 

500,
00  

LT Composto 
lácteo com 
fibras 
prebioticas, 
com biotina 
fonte de 
cálcio, zinco, 
vitaminas C, D 
e E. Marca 
pré aprovada 
ninho fase +1 
(Nestlé). 

Ninho 
Fase
s 1+ 

19,
94  

9.97
0,00  

3
5 

800,
00  

LT Suplemento 
nutricional oral 
específico, 
com alto teor 
em proteínas 
e calorias, 
enriquecido 
com arginina 
e 
Carotenoides.I
ndicado para 
favorecer o 

Nova
sourc
e 
Prolin
e B 

9,9
2  

7.93
6,00  

antioxidantes. 
nutrenbeauty 
(Nestlé). 
isento de 
açúcares. 
embalagem 
lata 400g. 
com sabor. 
Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes das 
marcas pré-
aprovadas. 

2
9 

3.00
0,00  

LT Alimento 
nutricionalmen
te completo, 
normocalórico
, a base 100% 
proteína 
vegetal e 
100% 
maltodextrina, 
com adição de 
fibras. 
Embalagem 
tetra square 
1000ml 
.Marcapré 
aprovada 
isosource 
(Nestlé) 
Amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes das 
marcas pré-
aprovadas 

Isoso
urce 
Mix 
Siste
m 

16,
88  

50.6
40,0

0  

3
2 

200,
00  

LT Espessante e 
geleificante 
para 
alimentos que 
modifica 
instantaneam
ente a textura 
e consistência 
dos alimentos 
quentes e 
frios com 
maltodextrina, 
goma xantana 
e goma guar, 
sem alterar 
cor, sabor e 
cheiro. Lata 
com no 
mínimo 125gr( 
Nestlé ou 
Danone). 

Reso
urce 
Thick
en Up  

28,
87  

5.77
4,00  

3
3 

500,
00  

LT Composto 
lácteo com 
fibras 
prebioticas, 
com biotina 
fonte de 
cálcio, zinco, 
vitaminas C, D 
e E. Marca 
pré aprovada 
ninho fase +1 
(Nestlé). 

Ninho 
Fase
s 1+ 

19,
94  

9.97
0,00  

3
5 

800,
00  

LT Suplemento 
nutricional oral 
específico, 
com alto teor 
em proteínas 
e calorias, 
enriquecido 
com arginina 
e 
Carotenoides.I
ndicado para 
favorecer o 

Nova
sourc
e 
Prolin
e B 

9,9
2  

7.93
6,00  

tratamento 
das úlceras de 
pressão, 
feridas 
infectadas, 
feridas 
cirúrgicas, pé 
diabético e 
úlcera de 
perna. 
Embalagem 
200ml. Maca 
pré aprovada 
Cubitan 
(Danone). 
Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes da 
pré aprovada.  

3
7 

300,
00  

LT Fórmula 
Infantil a base 
de proteína 
Hidrolisada de 
arroz. Com 
Nucleotídeos 
e Taurina. 
Lata 400g. 
Marcapré 
aprovada 
Novamil Rice. 
(Biolab). 
Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes das 
marcas pré-
aprovadas.  

Nova
Mil 
Rice 

15
9,9

0  

47.9
70,0

0  

 
VALOR TOTAL: R$ 378.813,00 (trezentos e 
setenta e oito mil oitocentos e treze reais).  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos 
financeiros decorrentes do objeto desta ATA 
correrão da conta do município de Mangueirinha, 
alocado nas dotações consignadas no orçamento 
2021. 
ENTREGA: 10 (dez) dias 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
DATA DA ASSINATURA: 26  de novembro de 
2021 
Mangueirinha,  
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº182/2021 
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
085/2021– PMM 
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE 
MANGUEIRINHA – PR. 
FORNECEDOR REGISTRADO: LONDRICIR 
COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 
CNPJ/MF n.º 00.339.246/0001-92 
OBJETO: quisição de dietas enterais, suplementos 
alimentares e fórmulas infantis com prescrição 
médica, para pacientes acamados com 
comorbidades, portadores de necessidades 
especiais e recém-nascidos atendidos pela 
Secretaria de Saúde desta Municipalidade. 
It
e
m 

Quant
idade 

Un
id. 

Especificaç
ão 

Ma
rca 

Pr
eç
o 

Un
it. 

Preç
o 

Total 

21 1.000, LT Fórmula para  14, 14.7

tratamento 
das úlceras de 
pressão, 
feridas 
infectadas, 
feridas 
cirúrgicas, pé 
diabético e 
úlcera de 
perna. 
Embalagem 
200ml. Maca 
pré aprovada 
Cubitan 
(Danone). 
Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes da 
pré aprovada.  

3
7 

300,
00  

LT Fórmula 
Infantil a base 
de proteína 
Hidrolisada de 
arroz. Com 
Nucleotídeos 
e Taurina. 
Lata 400g. 
Marcapré 
aprovada 
Novamil Rice. 
(Biolab). 
Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes das 
marcas pré-
aprovadas.  

Nova
Mil 
Rice 

15
9,9

0  

47.9
70,0

0  

 
VALOR TOTAL: R$ 378.813,00 (trezentos e 
setenta e oito mil oitocentos e treze reais).  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos 
financeiros decorrentes do objeto desta ATA 
correrão da conta do município de Mangueirinha, 
alocado nas dotações consignadas no orçamento 
2021. 
ENTREGA: 10 (dez) dias 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
DATA DA ASSINATURA: 26  de novembro de 
2021 
Mangueirinha,  
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº182/2021 
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
085/2021– PMM 
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE 
MANGUEIRINHA – PR. 
FORNECEDOR REGISTRADO: LONDRICIR 
COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 
CNPJ/MF n.º 00.339.246/0001-92 
OBJETO: quisição de dietas enterais, suplementos 
alimentares e fórmulas infantis com prescrição 
médica, para pacientes acamados com 
comorbidades, portadores de necessidades 
especiais e recém-nascidos atendidos pela 
Secretaria de Saúde desta Municipalidade. 
It
e
m 

Quant
idade 

Un
id. 

Especificaç
ão 

Ma
rca 

Pr
eç
o 

Un
it. 

Preç
o 

Total 

21 1.000, LT Fórmula para  14, 14.7

00  suplementaç
ão de 
nutrição oral 
e/ou enteral. 
hipercalórica 
e 
hiperproteica
. acrescido 
com mixde 
fibras e mix 
de 
carotenoides.
Densidade 
calórica 1.4 a 
1.5 kcal/ml. 
Marca pré 
aprovada 
Fresubinlipid 
(FreseniusKa
bi). Unidade 
a partir de 
200ml 
Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes 
das marcas 
pré-
aprovadas. 

70  00,0
0  

27 400,00  LT Alimento 
indicado para 
pacientes 
que 
necessitam 
de controle 
glicêmico. 
fórmula com 
carboidratos 
de lenta 
absorção. 
lata 400grr. 
Marcas pré 
aprovadas 
glucerna 
(Abbott). 
Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes 
das marcas 
pré-
aprovadas. 

 48,
00  

19.2
00,0

0  

28 1.000,
00  

LT suplemento 
alimentar em 
pó. 
normocaloric
a, 
normoproteic
a. presença 
de fibras com 
dupla ação 
prebiotica, 
isenta de 
glutem e 
lactose. lata 
com 400gr 
com sabores 
variados.Mar
caspre 
aprovadas 
ensure em 
pó 
(Abbott).Apre
sentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes 
das marcas 
pré-
aprovadas. 

 34,
50  

34.5
00,0

0  
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00  suplementaç
ão de 
nutrição oral 
e/ou enteral. 
hipercalórica 
e 
hiperproteica
. acrescido 
com mixde 
fibras e mix 
de 
carotenoides.
Densidade 
calórica 1.4 a 
1.5 kcal/ml. 
Marca pré 
aprovada 
Fresubinlipid 
(FreseniusKa
bi). Unidade 
a partir de 
200ml 
Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes 
das marcas 
pré-
aprovadas. 

70  00,0
0  

27 400,00  LT Alimento 
indicado para 
pacientes 
que 
necessitam 
de controle 
glicêmico. 
fórmula com 
carboidratos 
de lenta 
absorção. 
lata 400grr. 
Marcas pré 
aprovadas 
glucerna 
(Abbott). 
Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes 
das marcas 
pré-
aprovadas. 

 48,
00  

19.2
00,0

0  

28 1.000,
00  

LT suplemento 
alimentar em 
pó. 
normocaloric
a, 
normoproteic
a. presença 
de fibras com 
dupla ação 
prebiotica, 
isenta de 
glutem e 
lactose. lata 
com 400gr 
com sabores 
variados.Mar
caspre 
aprovadas 
ensure em 
pó 
(Abbott).Apre
sentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes 
das marcas 
pré-
aprovadas. 

 34,
50  

34.5
00,0

0  

 
VALOR TOTAL: R$ 68.400,00 (sessenta e oito mil 
e quatrocentos reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos 
financeiros decorrentes do objeto desta ATA 
correrão da conta do município de Mangueirinha, 
alocado nas dotações consignadas no orçamento 
2021. 
ENTREGA: 10 (dez) dias 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
DATA DA ASSINATURA: 26 de novembro de 2021 
Mangueirinha,  
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº181/2021 
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
085/2021– PMM 
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE 
MANGUEIRINHA – PR. 
FORNECEDOR REGISTRADO: PRÓ-VIDA 
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 
CNPJ/MF n.º 03.889.336/0001-45 
OBJETO: Aquisição de dietas enterais, 
suplementos alimentares e fórmulas infantis com 
prescrição médica, para pacientes acamados com 
comorbidades, portadores de necessidades 
especiais e recém-nascidos atendidos pela 
Secretaria de Saúde desta Municipalidade. 
It
e
m 

Quant
idade 

Un
id. 

Especifica
ção 

Marc
a 

Pre
ço 
Uni
t. 

Preç
o 

Total 

11 500,0
0  

LT Fórmula 
infantil 
para 
lactentes e 
de 
seguiment
o para 
lactentes e 
crianças 
de primeira 
infância 
destinada 
a 
necessidad
es 
dietoterápi
cas 
específicas 
com 
restrição 
de lactose 
e à base 
de 
aminoácid
os. Com 
DHA e 
ARA. 
Recomend
ado para 
lactentes e 
crianças 
de primeira 
infância, 0- 
36 meses 
de idade. 
Embalage
m lata com 
400g. 
(Produto 
pré-
aprovado 
Alfamino).a
presentar 
amostra 
nos casos 

UNIC
A 

110
,00  

55.0
00,0

0  

 
VALOR TOTAL: R$ 68.400,00 (sessenta e oito mil 
e quatrocentos reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos 
financeiros decorrentes do objeto desta ATA 
correrão da conta do município de Mangueirinha, 
alocado nas dotações consignadas no orçamento 
2021. 
ENTREGA: 10 (dez) dias 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
DATA DA ASSINATURA: 26 de novembro de 2021 
Mangueirinha,  
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº181/2021 
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
085/2021– PMM 
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE 
MANGUEIRINHA – PR. 
FORNECEDOR REGISTRADO: PRÓ-VIDA 
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 
CNPJ/MF n.º 03.889.336/0001-45 
OBJETO: Aquisição de dietas enterais, 
suplementos alimentares e fórmulas infantis com 
prescrição médica, para pacientes acamados com 
comorbidades, portadores de necessidades 
especiais e recém-nascidos atendidos pela 
Secretaria de Saúde desta Municipalidade. 
It
e
m 

Quant
idade 

Un
id. 

Especifica
ção 

Marc
a 

Pre
ço 
Uni
t. 

Preç
o 

Total 

11 500,0
0  

LT Fórmula 
infantil 
para 
lactentes e 
de 
seguiment
o para 
lactentes e 
crianças 
de primeira 
infância 
destinada 
a 
necessidad
es 
dietoterápi
cas 
específicas 
com 
restrição 
de lactose 
e à base 
de 
aminoácid
os. Com 
DHA e 
ARA. 
Recomend
ado para 
lactentes e 
crianças 
de primeira 
infância, 0- 
36 meses 
de idade. 
Embalage
m lata com 
400g. 
(Produto 
pré-
aprovado 
Alfamino).a
presentar 
amostra 
nos casos 

UNIC
A 

110
,00  

55.0
00,0

0  

de cotação 
de marcas 
diferentes 
das 
mascas 
pré 
aprovadas. 

30 300,0
0  

LT Módulo de 
proteína 
para 
nutrição 
enteral e 
oral. sem 
sabor. lata 
a partir de 
240g.Marc
as pre 
aprovadas 
proteinpt/ 
ou(prodiet) 
similiar ou 
igual. 
Apresentar 
amostra 
nos casos 
de cotação 
de marcas 
diferentes 
das 
marcas 
pré-
aprovadas 

NUT
ERA
L 

58,
00  

17.4
00,0

0  

 
VALOR TOTAL: R$ 72.400,00 (setenta e dois mil 
e quatrocentos reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos 
financeiros decorrentes do objeto desta ATA 
correrão da conta do município de Mangueirinha, 
alocado nas dotações consignadas no orçamento 
2021. 
ENTREGA: 10 (dez) dias 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
DATA DA ASSINATURA: 26 de novembro de 2021 
Mangueirinha,  
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº179/2021 
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
085/2021– PMM 
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE 
MANGUEIRINHA – PR. 
FORNECEDOR REGISTRADO: NUTRIPORT 
COMERCIAL LTDA 
CNPJ/MF n.º 03.612.312/004-97 
OBJETO: Aquisição de dietas enterais, 
suplementos alimentares e fórmulas infantis com 
prescrição médica, para pacientes acamados com 
comorbidades, portadores de necessidades 
especiais e recém-nascidos atendidos pela 
Secretaria de Saúde desta Municipalidade. 
O Sistema de Registro de Preços não obriga a 
compra ou execução em sua totalidade, podendo o 
ÓRGÃO GERENCIADOR promover a aquisição de 
acordo com suas necessidades. 
It
e
m 

Qua
nt 

U
ni
d. 

Especificaç
ão 

Marca Pr
eç
o 

Un
it. 

Preç
o 

Tota
l 

1 1.00
0,00  

LT Fórmula 
infantil de 
partida para 
lactantes de 
0 á 6 meses, 
a base de 
proteínas 
lácteas 

APTA
MIL 
PREM
IUM 1 

37,
55  

37.5
50,0

0  

de cotação 
de marcas 
diferentes 
das 
mascas 
pré 
aprovadas. 

30 300,0
0  

LT Módulo de 
proteína 
para 
nutrição 
enteral e 
oral. sem 
sabor. lata 
a partir de 
240g.Marc
as pre 
aprovadas 
proteinpt/ 
ou(prodiet) 
similiar ou 
igual. 
Apresentar 
amostra 
nos casos 
de cotação 
de marcas 
diferentes 
das 
marcas 
pré-
aprovadas 

NUT
ERA
L 

58,
00  

17.4
00,0

0  

 
VALOR TOTAL: R$ 72.400,00 (setenta e dois mil 
e quatrocentos reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos 
financeiros decorrentes do objeto desta ATA 
correrão da conta do município de Mangueirinha, 
alocado nas dotações consignadas no orçamento 
2021. 
ENTREGA: 10 (dez) dias 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
DATA DA ASSINATURA: 26 de novembro de 2021 
Mangueirinha,  
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº179/2021 
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
085/2021– PMM 
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE 
MANGUEIRINHA – PR. 
FORNECEDOR REGISTRADO: NUTRIPORT 
COMERCIAL LTDA 
CNPJ/MF n.º 03.612.312/004-97 
OBJETO: Aquisição de dietas enterais, 
suplementos alimentares e fórmulas infantis com 
prescrição médica, para pacientes acamados com 
comorbidades, portadores de necessidades 
especiais e recém-nascidos atendidos pela 
Secretaria de Saúde desta Municipalidade. 
O Sistema de Registro de Preços não obriga a 
compra ou execução em sua totalidade, podendo o 
ÓRGÃO GERENCIADOR promover a aquisição de 
acordo com suas necessidades. 
It
e
m 

Qua
nt 

U
ni
d. 

Especificaç
ão 

Marca Pr
eç
o 

Un
it. 

Preç
o 

Tota
l 

1 1.00
0,00  

LT Fórmula 
infantil de 
partida para 
lactantes de 
0 á 6 meses, 
a base de 
proteínas 
lácteas 

APTA
MIL 
PREM
IUM 1 

37,
55  

37.5
50,0

0  

intactas, 
adicionada 
de 
prébioticos 
(gos/fos), 
presença de 
lcpufas (dha 
e 
ara)enucleoti
deos. lata 
800g. fonte 
de proteína 
soro do leite 
e caseína 
60/40. fonte 
de 
carboidratos 
100% 
lactose.Marc
as pré 
aprovadas 
Aptamil 1 
(Danone). 
Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes 
das marcas 
pré-
aprovadas. 

3 300,
00  

LT Fórmula 
infantil de 
segmento 
para 
lactantes de 
6 á 12 
meses, a 
base de 
proteínas 
lácteas 
intactas, 
adicionada 
de 
prébioticos 
(gos/fos), 
presença de 
lcpufas (dha 
e ara) e 
nucleotideos. 
100% 
lactose. Lata 
800g. 
Marcas pré 
aprovadas 
aptamil 2 
(Danone). 
apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes 
das marcas 
pré-
aprovadas. 

APTA
MIL 
PREM
IUM 2 

44,
00  

13.2
00,0

0  

6 200,
00  

LT Fórmula 
infantil para 
lactentes e 
de 
seguimento 
para 
lactentes e 
crianças de 
primeira 
infância 
destinada a 
necessidade
s 
dietoterápica
s específicas 
com 1 
kcal/ml. 
Conter DHA, 
ARA e 

INFAT
RINI 

12
0,0

0  

24.0
00,0

0  
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prébióticos. 
Embalagem 
lata com 
400g. 
Marcas pré 
aprovadasInf
atrini 
(Danone). 
apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes 
das marcas 
pré-
aprovadas 

8 400,
00  

LT fórmula 
infantil para 
lactentes 
com 
intolerância a 
lactose, de 0 
a 12 meses. 
isenta de 
lactose, com 
dha e ara, 
LCPufas e 
nucleotídeos, 
acrescida de 
vitaminas, 
minerais e 
outros 
oligoelement
os. 
100%maltod
extrina, 
100% 
caseína e 
100% 
gordura 
vegetal. 
apresentaçã
o em lata 
com 
aproximada
mente 400g. 
Marcas pré 
aprovadasAp
tamilsl pro 
expert 
(Danone). 
apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes 
das marcas 
pré-
aprovadas. 

APTA
MIL 
SL 

45,
00  

18.0
00,0

0  

1
0 

900,
00  

LT Fórmula 
Infantil para 
lactentes e 
de 
seguimento 
para 
lactentes e 
crianças de 
primeira 
infância para 
necessidade
s 
dietoterápica
s especificas, 
nutricionalme
nte completa 
e isenta de 
proteína 
láctea, 
lactose 
adicionada, 
sacarose, 
frutose, 
galactose, 
glúten e 

NEOC
ATE 
LCP 

11
1,0

0  

99.9
00,0

0  

ingredientes 
de origem 
animal. 
Conter 
aminoácidos 
livres e 
sintéticos, 
xarope de 
glicose, 
óleos 
vegetais, 
TCM, DHA e 
ARA e 
nucleotídeos. 
Para uso de 
crianças de 0 
a 36 meses 
com alergias 
alimentares e 
distúrbios de 
digestão e 
absorção. 
Conter 
11,2% de 
proteína 
(sendo 100% 
aminoácidos 
livres), 
43,1% de 
carboidratos 
(sendo 100% 
xarope de 
glicose). 
Sabor: 
isento. 
Embalagem 
lata com 
400g.(Produt
o pré-
aprovado 
Neocate 
LCP).Marcas
pré 
aprovadas 
(neocatelcp 
Danone). 
apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes 
das marcas 
pré-
aprovadas.  

1
1 

500,
00  

LT Fórmula 
infantil para 
lactentes e 
de 
seguimento 
para 
lactentes e 
crianças de 
primeira 
infância 
destinada a 
necessidade
s 
dietoterápica
s específicas 
com restrição 
de lactose e 
à base de 
aminoácidos. 
Com DHA e 
ARA. 
Recomendad
o para 
lactentes e 
crianças de 
primeira 
infância, 0- 
36 meses de 
idade. 
Embalagem 
lata com 

UNICA 11
0,0

0  

55.0
00,0

0  

ingredientes 
de origem 
animal. 
Conter 
aminoácidos 
livres e 
sintéticos, 
xarope de 
glicose, 
óleos 
vegetais, 
TCM, DHA e 
ARA e 
nucleotídeos. 
Para uso de 
crianças de 0 
a 36 meses 
com alergias 
alimentares e 
distúrbios de 
digestão e 
absorção. 
Conter 
11,2% de 
proteína 
(sendo 100% 
aminoácidos 
livres), 
43,1% de 
carboidratos 
(sendo 100% 
xarope de 
glicose). 
Sabor: 
isento. 
Embalagem 
lata com 
400g.(Produt
o pré-
aprovado 
Neocate 
LCP).Marcas
pré 
aprovadas 
(neocatelcp 
Danone). 
apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes 
das marcas 
pré-
aprovadas.  

1
1 

500,
00  

LT Fórmula 
infantil para 
lactentes e 
de 
seguimento 
para 
lactentes e 
crianças de 
primeira 
infância 
destinada a 
necessidade
s 
dietoterápica
s específicas 
com restrição 
de lactose e 
à base de 
aminoácidos. 
Com DHA e 
ARA. 
Recomendad
o para 
lactentes e 
crianças de 
primeira 
infância, 0- 
36 meses de 
idade. 
Embalagem 
lata com 

UNICA 11
0,0

0  

55.0
00,0

0  

intactas, 
adicionada 
de 
prébioticos 
(gos/fos), 
presença de 
lcpufas (dha 
e 
ara)enucleoti
deos. lata 
800g. fonte 
de proteína 
soro do leite 
e caseína 
60/40. fonte 
de 
carboidratos 
100% 
lactose.Marc
as pré 
aprovadas 
Aptamil 1 
(Danone). 
Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes 
das marcas 
pré-
aprovadas. 

3 300,
00  

LT Fórmula 
infantil de 
segmento 
para 
lactantes de 
6 á 12 
meses, a 
base de 
proteínas 
lácteas 
intactas, 
adicionada 
de 
prébioticos 
(gos/fos), 
presença de 
lcpufas (dha 
e ara) e 
nucleotideos. 
100% 
lactose. Lata 
800g. 
Marcas pré 
aprovadas 
aptamil 2 
(Danone). 
apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes 
das marcas 
pré-
aprovadas. 

APTA
MIL 
PREM
IUM 2 

44,
00  

13.2
00,0

0  

6 200,
00  

LT Fórmula 
infantil para 
lactentes e 
de 
seguimento 
para 
lactentes e 
crianças de 
primeira 
infância 
destinada a 
necessidade
s 
dietoterápica
s específicas 
com 1 
kcal/ml. 
Conter DHA, 
ARA e 

INFAT
RINI 

12
0,0

0  

24.0
00,0

0  

prébióticos. 
Embalagem 
lata com 
400g. 
Marcas pré 
aprovadasInf
atrini 
(Danone). 
apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes 
das marcas 
pré-
aprovadas 

8 400,
00  

LT fórmula 
infantil para 
lactentes 
com 
intolerância a 
lactose, de 0 
a 12 meses. 
isenta de 
lactose, com 
dha e ara, 
LCPufas e 
nucleotídeos, 
acrescida de 
vitaminas, 
minerais e 
outros 
oligoelement
os. 
100%maltod
extrina, 
100% 
caseína e 
100% 
gordura 
vegetal. 
apresentaçã
o em lata 
com 
aproximada
mente 400g. 
Marcas pré 
aprovadasAp
tamilsl pro 
expert 
(Danone). 
apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes 
das marcas 
pré-
aprovadas. 

APTA
MIL 
SL 

45,
00  

18.0
00,0

0  

1
0 

900,
00  

LT Fórmula 
Infantil para 
lactentes e 
de 
seguimento 
para 
lactentes e 
crianças de 
primeira 
infância para 
necessidade
s 
dietoterápica
s especificas, 
nutricionalme
nte completa 
e isenta de 
proteína 
láctea, 
lactose 
adicionada, 
sacarose, 
frutose, 
galactose, 
glúten e 

NEOC
ATE 
LCP 

11
1,0

0  

99.9
00,0

0  

400g. 
(Produto pré-
aprovado 
Alfamino).apr
esentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes 
das mascas 
pré 
aprovadas. 

1
2 

200,
00  

LT Fórmula 
elementar de 
aminoácidos, 
nutricionalme
nte completa, 
para crianças 
até 10 anos 
com alergias 
alimentares. 
Isenta de 
proteína 
láctea, 
lactose 
adicionada, 
galactose, 
sacarose, 
frutose e 
glúten. 
Conter 10% 
de proteína 
(sendo 100% 
aminoácidos 
livres), 
58,5% de 
carboidratos 
(sendo 100% 
maltodextrina
) e conter 
35% de 
TCM. Sabor: 
isento. 
Embalagem 
lata com 
400g. 
(Produto pré-
aprovado 
NeoAdvance
). Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes 
das marcas 
pré-
aprovadas  

NEO 
ADVA
NCE 

19
0,0

0  

38.0
00,0

0  

1
3 

200,
00  

LT Fórmula 
infantil 100% 
proteína do 
soro do leite 
extensament
e hidrolisada. 
com dha/ara, 
maltodextrina 
e lactose. 
lata a partir 
de 400g. 
Marcas pré 
aprovadas 
althera(Nestl
é). 
Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes 
das marcas 
pré-
aprovadas 

APTA
MIL 
PEPTI 

75,
00  

15.0
00,0

0  

1
6 

300,
00  

LT Fórmula 
infantil de 
partida para 

APTA
MIL 
PRO 

22,
64  

6.79
2,00  
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400g. 
(Produto pré-
aprovado 
Alfamino).apr
esentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes 
das mascas 
pré 
aprovadas. 

1
2 

200,
00  

LT Fórmula 
elementar de 
aminoácidos, 
nutricionalme
nte completa, 
para crianças 
até 10 anos 
com alergias 
alimentares. 
Isenta de 
proteína 
láctea, 
lactose 
adicionada, 
galactose, 
sacarose, 
frutose e 
glúten. 
Conter 10% 
de proteína 
(sendo 100% 
aminoácidos 
livres), 
58,5% de 
carboidratos 
(sendo 100% 
maltodextrina
) e conter 
35% de 
TCM. Sabor: 
isento. 
Embalagem 
lata com 
400g. 
(Produto pré-
aprovado 
NeoAdvance
). Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes 
das marcas 
pré-
aprovadas  

NEO 
ADVA
NCE 

19
0,0

0  

38.0
00,0

0  

1
3 

200,
00  

LT Fórmula 
infantil 100% 
proteína do 
soro do leite 
extensament
e hidrolisada. 
com dha/ara, 
maltodextrina 
e lactose. 
lata a partir 
de 400g. 
Marcas pré 
aprovadas 
althera(Nestl
é). 
Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes 
das marcas 
pré-
aprovadas 

APTA
MIL 
PEPTI 

75,
00  

15.0
00,0

0  

1
6 

300,
00  

LT Fórmula 
infantil de 
partida para 

APTA
MIL 
PRO 

22,
64  

6.79
2,00  

lactantes de 
0 á 6 meses, 
a base de 
proteínas 
lácteas 
intactas, 
adicionada 
de 
prébioticos 
(gos/fos), 
estrutura 
lipídica 2-3 
composta 
por lcpufas 
(dha e ara) 
ligados aos 
fosfolipídios 
e ácido 
palmítico na 
posição beta-
2. rico em 
vitaminas e 
minerais. 
fonte de 
proteína soro 
do leite e 
caseína 
60/40. fonte 
de 
carboidratos 
100% 
lactose. não 
contém 
glúten. 
Marca pré 
aprovada 
Aptamilprofut
ura(Danone). 
Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes 
das marcas 
pré-
aprovadas.  

FUTU
RA 1 

3
1 

300,
00  

LT Alimento 
para 
situações 
metabólicas 
especiais 
para nutrição 
enteral ou 
oral, 
formulado 
para auxílio 
ao controle 
glicêmico. 
normocalóric
o (na diluição 
padrão).com
15% de 
proteína 
sendo 100% 
proteína 
animal,com 
45% de 
carboidrato 
(91% amido 
de tapioca) e 
40% de 
gordura . 
presença de 
fibras 19g/l 
.osmolalidad
e: 190 
mosm/kg de 
água. sabor 
variados. 
lactose 
0g/100ml. 
sacarose 
0g/100ml. 
não contém 
glútem 

NUTRI 
DIABE
TIC 

18,
00  

5.40
0,00  

(igual/similar 
novasourceg
c Nestle).  

3
4 

300,
00  

LT Formula 
infantil para 
lactantes e 
crianças de 
primeira 
infância 0-
3anos. 
Indicado 
para alergias 
ao leite de 
vaca (AVL) e 
com quadro 
diarréico. 
Fonte de 
proteína 
100% 
extensament
e hidrolisado 
do soro do 
leite. Fonte 
de 
carboidratos 
100% xarope 
de glicose. 
Fonte de 
lipídeos 50% 
TCM e 50% 
óleos 
vegetais. 
Isento de 
sacarose 
lactose e 
gluten.(400gr
)Marcaspré 
aprovadas 
pregominpep
ti ( Danone). 
Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes 
das marcas 
pré-
aprovadas. 

PREG
OMIN 
PEPTI 

13
5,0

0  

40.5
00,0

0  

3
6 

800,
00  

LT Suplemento 
Hiperproteico 
(acima de 
24%) e 
hipercalórico 
(acima de 
2.4kcal). 
Indicado 
para a 
melhor 
adesão ao 
tratamento 
Oncológico. 
Embalagem 
125ml. 
Sabores 
diversos. 
Marcaspré 
aprovadas 
NutridrinkCo
mpactProtein 
( Danone). 
Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes 
das marcas 
pré-
aprovadas. 

NUTRI
DRINK 
COMP
ACT P 

16,
90  

13.5
20,0

0  

VALOR TOTAL: R$ 311.862,00 (trezentos e onze 
reais oitocentos e sessenta e dois centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos 
financeiros decorrentes do objeto desta ATA 
correrão da conta do município de Mangueirinha, 

(igual/similar 
novasourceg
c Nestle).  

3
4 

300,
00  

LT Formula 
infantil para 
lactantes e 
crianças de 
primeira 
infância 0-
3anos. 
Indicado 
para alergias 
ao leite de 
vaca (AVL) e 
com quadro 
diarréico. 
Fonte de 
proteína 
100% 
extensament
e hidrolisado 
do soro do 
leite. Fonte 
de 
carboidratos 
100% xarope 
de glicose. 
Fonte de 
lipídeos 50% 
TCM e 50% 
óleos 
vegetais. 
Isento de 
sacarose 
lactose e 
gluten.(400gr
)Marcaspré 
aprovadas 
pregominpep
ti ( Danone). 
Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes 
das marcas 
pré-
aprovadas. 

PREG
OMIN 
PEPTI 

13
5,0

0  

40.5
00,0

0  

3
6 

800,
00  

LT Suplemento 
Hiperproteico 
(acima de 
24%) e 
hipercalórico 
(acima de 
2.4kcal). 
Indicado 
para a 
melhor 
adesão ao 
tratamento 
Oncológico. 
Embalagem 
125ml. 
Sabores 
diversos. 
Marcaspré 
aprovadas 
NutridrinkCo
mpactProtein 
( Danone). 
Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes 
das marcas 
pré-
aprovadas. 

NUTRI
DRINK 
COMP
ACT P 

16,
90  

13.5
20,0

0  

VALOR TOTAL: R$ 311.862,00 (trezentos e onze 
reais oitocentos e sessenta e dois centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos 
financeiros decorrentes do objeto desta ATA 
correrão da conta do município de Mangueirinha, 

lactantes de 
0 á 6 meses, 
a base de 
proteínas 
lácteas 
intactas, 
adicionada 
de 
prébioticos 
(gos/fos), 
estrutura 
lipídica 2-3 
composta 
por lcpufas 
(dha e ara) 
ligados aos 
fosfolipídios 
e ácido 
palmítico na 
posição beta-
2. rico em 
vitaminas e 
minerais. 
fonte de 
proteína soro 
do leite e 
caseína 
60/40. fonte 
de 
carboidratos 
100% 
lactose. não 
contém 
glúten. 
Marca pré 
aprovada 
Aptamilprofut
ura(Danone). 
Apresentar 
amostra nos 
casos de 
cotação de 
marcas 
diferentes 
das marcas 
pré-
aprovadas.  

FUTU
RA 1 

3
1 

300,
00  

LT Alimento 
para 
situações 
metabólicas 
especiais 
para nutrição 
enteral ou 
oral, 
formulado 
para auxílio 
ao controle 
glicêmico. 
normocalóric
o (na diluição 
padrão).com
15% de 
proteína 
sendo 100% 
proteína 
animal,com 
45% de 
carboidrato 
(91% amido 
de tapioca) e 
40% de 
gordura . 
presença de 
fibras 19g/l 
.osmolalidad
e: 190 
mosm/kg de 
água. sabor 
variados. 
lactose 
0g/100ml. 
sacarose 
0g/100ml. 
não contém 
glútem 

NUTRI 
DIABE
TIC 

18,
00  

5.40
0,00  

alocado nas dotações consignadas no orçamento 
2021. 
ENTREGA: 10 (dez) dias 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
DATA DA ASSINATURA: 26  de novembro de 
2021 
Mangueirinha,  
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº190/2021 
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
092/2021– PMM 
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE 
MANGUEIRINHA – PR. 
FORNECEDOR REGISTRADO: MARVIN WILLIAN 
MENDES-ME 
CNPJ/MF n.º 31.028.835/0001-83 
OBJETO: Contratação de serviços profissionais 
para a execução de procedimentos cirúrgicos 
veterinário de Ovariosalpingohistectomia (OSH) e 
Orquiectomia em caninos e felinos do Município de 
Mangueirinha, com microchipagem dos animais 
castrados, incluindo o fornecimento de todos os 
insumos necessários, a pedido da Secretaria de 
Agricultura desta municipalidade. 
Ite
m 

Quanti
dade 

Un
id. 

Especificação Preç
o 

Unit. 

Preç
o 

Total 
1 250,00  SR

V 
Ovariosalpingoh
isterectomia – 
Castração de 
cão fêmea de 0 
a 12 kg 

256,
4843 

64.12
1,07  

2 100,00  SR
V 

Ovariosalpingoh
isterectomia – 
Castração de 
cão fêmea de 
12 a 22 kg 

283,
1261 

28.31
2,61  

3 50,00  SR
V 

Orquiectomia – 
Castração de 
cão macho de 0 
a 12 kg 

239,
8257 

11.99
1,29  

4 50,00  SR
V 

Orquiectomia – 
Castração de 
cão macho de 
12 a 22 kg 

230,
8319 

11.54
1,60  

5 450,00  SR
V 

Microchipagem 
de animais após 
o procedimento 
de castração 

34,2
965 

15.43
3,43  

 
VALOR TOTAL: R$ 131.400,00 (cento e trinta e 
um mil e quatrocentos reais).  
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos 
financeiros decorrentes do objeto desta ATA 
correrão da conta do município de Mangueirinha, 
alocado nas dotações consignadas no orçamento 
2021. 
ENTREGA: 12 (doze) meses 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
DATA DA ASSINATURA: 09 de dezembro de 2021 
Mangueirinha,  
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº193/2021 
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REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
090/2021– PMM 
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE 
MANGUEIRINHA – PR. 
FORNECEDOR REGISTRADO: VANDERLEI 
JESUS DE ALALANNA-MEI 
CNPJ/MF n.º 38.165.186/0001-01 
OBJETO: Contratação de mão de obra para 
execução de serviços na área de pintura em geral, 
reparos em rede de água e esgoto, reparos em 
calçadas e assentamento de lajotas de concreto 
para atender demanda da Secretaria de Obras 
Públicas, Planejamento e Projetos desta 
municipalidade. 
It
e
m 

Q
ua
nt 

U
n
i
d
. 

Especificação Marca Pr
eç
o 
U
ni
t. 

Preç
o 

Total 

2 2.
50
0,
00  

M
2 

MÃO DE OBRA PARA 
SERVIÇOS DE PINTURA 
LISA (EM PAREDES DE 
ALVENARIA) 

VAND
ERLEI 
JESU
S DE 
A 

4,
00  

10.00
0,00  

3 2.
00
0,
00  

M
2 

MÃO DE OBRA PARA 
SERVIÇOS DE PINTURA 
SOBRE TEXTURA E 
GRAFIATO (EM 
PAREDES DE 
ALVENARIA). 

VAND
ERLEI 
JESU
S DE 
A 

4,
90  

9.800
,00  

4 50
0,
00  

M
2 

MÃO DE OBRA PARA 
SERVIÇOS DE PINTURA 
EM PAREDES DE 
MADEIRA INCLUSIVE 
LIXAMENTO. 

VAND
ERLEI 
JESU
S DE 
A 

6,
00  

3.000
,00  

6 1.
80
0,
00  

M
2 

MÃO DE OBRA PARA 
SERVIÇOS DE 
APLICAÇÃO DA 
TEXTURA 

VAND
ERLEI 
JESU
S DE 
A 

5,
90  

10.62
0,00  

  
VALOR TOTAL: R$ 33.420,00 (trinta e três mil 
quatrocentos e vinte reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos 
financeiros decorrentes do objeto desta ATA 
correrão da conta do município de Mangueirinha, 
alocado nas dotações consignadas no orçamento 
2021. 
ENTREGA: 12 (doze) meses 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
DATA DA ASSINATURA: 06 de dezembro de 2021 
Mangueirinha,  
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2019 – 
PMM 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MANGUEIRINHA – PR. 
CONTRATADA: ENGEMA ENGENHARIA 
MANGUEIRINHA LTDA-ME 
CNPJ n.º 79.109.385/0001-80 
Constitui objeto deste Termo Aditivo o reequilíbrio 
econômico financeiro do termo contratual n° 135-
2019-PMM, com fundamento no artigo 65, II “d”, § 
1°, inciso Lei n.º 8.666/1993.  
Adita - se o termo contratual, aumentando em 
19,197639%, do valor do item n° 03. 
Os recursos financeiros para cobertura da alteração 
promovida por meio deste Termo Aditivo correrão a 
conta do Município de Mangueirinha, alocados nas 
dotações consignadas no orçamento de 2021. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de dezembro de 2021. 
PUBLIQUE-SE  
DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS 
 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº194/2021 
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
090/2021– PMM 
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE 
MANGUEIRINHA – PR. 
FORNECEDOR REGISTRADO: MARCOS 
PEDROZO DA SILVA-MEI 

CNPJ/MF n.º 35.762.577/0001-15 
OBJETO: Contratação de mão de obra para 
execução de serviços na área de pintura em geral, 
reparos em rede de água e esgoto, reparos em 
calçadas e assentamento de lajotas de concreto 
para atender demanda da Secretaria de Obras 
Públicas, Planejamento e Projetos desta 
municipalidade. 
Ite
m 

Quant
idade 

Un
id. 

Especific
ação 

Marc
a 

Pr
eç
o 

Un
it. 

Preç
o 

Total 

10 1.000,
00  

M2 MAO DE 
OBRA 
PARA 
ASSENTA
MENTO 
DE 
LAJOTAS 
DE 
CONCRE
TO  

MAR
COS 
PED
ROS 

14,
00  

14.00
0,00  

11 1.000,
00  

M2 MAO DE 
OBRA 
PARA 
ASSENTA
MENTO 
DE 
BLOCOS 
INTERTR
AVADOS 
DE 
CONCRE
TO 
(PAVER)  

MAR
COS 
PED
ROS 

16,
60  

16.60
0,00  

 
VALOR TOTAL: R$ 30.600,00 (trinta mil e 
seiscentos reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos 
financeiros decorrentes do objeto desta ATA 
correrão da conta do município de Mangueirinha, 
alocado nas dotações consignadas no orçamento 
2021. 
ENTREGA: 12 (doze) meses 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
DATA DA ASSINATURA: 06 de dezembro de 2021 
Mangueirinha,  
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
 
 
 

CNPJ/MF n.º 35.762.577/0001-15 
OBJETO: Contratação de mão de obra para 
execução de serviços na área de pintura em geral, 
reparos em rede de água e esgoto, reparos em 
calçadas e assentamento de lajotas de concreto 
para atender demanda da Secretaria de Obras 
Públicas, Planejamento e Projetos desta 
municipalidade. 
Ite
m 

Quant
idade 

Un
id. 

Especific
ação 

Marc
a 

Pr
eç
o 

Un
it. 

Preç
o 

Total 

10 1.000,
00  

M2 MAO DE 
OBRA 
PARA 
ASSENTA
MENTO 
DE 
LAJOTAS 
DE 
CONCRE
TO  

MAR
COS 
PED
ROS 

14,
00  

14.00
0,00  

11 1.000,
00  

M2 MAO DE 
OBRA 
PARA 
ASSENTA
MENTO 
DE 
BLOCOS 
INTERTR
AVADOS 
DE 
CONCRE
TO 
(PAVER)  

MAR
COS 
PED
ROS 

16,
60  

16.60
0,00  

 
VALOR TOTAL: R$ 30.600,00 (trinta mil e 
seiscentos reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos 
financeiros decorrentes do objeto desta ATA 
correrão da conta do município de Mangueirinha, 
alocado nas dotações consignadas no orçamento 
2021. 
ENTREGA: 12 (doze) meses 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
DATA DA ASSINATURA: 06 de dezembro de 2021 
Mangueirinha,  
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
 
 
 

alocado nas dotações consignadas no orçamento 
2021. 
ENTREGA: 10 (dez) dias 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
DATA DA ASSINATURA: 26  de novembro de 
2021 
Mangueirinha,  
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº190/2021 
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
092/2021– PMM 
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE 
MANGUEIRINHA – PR. 
FORNECEDOR REGISTRADO: MARVIN WILLIAN 
MENDES-ME 
CNPJ/MF n.º 31.028.835/0001-83 
OBJETO: Contratação de serviços profissionais 
para a execução de procedimentos cirúrgicos 
veterinário de Ovariosalpingohistectomia (OSH) e 
Orquiectomia em caninos e felinos do Município de 
Mangueirinha, com microchipagem dos animais 
castrados, incluindo o fornecimento de todos os 
insumos necessários, a pedido da Secretaria de 
Agricultura desta municipalidade. 
Ite
m 

Quanti
dade 

Un
id. 

Especificação Preç
o 

Unit. 

Preç
o 

Total 
1 250,00  SR

V 
Ovariosalpingoh
isterectomia – 
Castração de 
cão fêmea de 0 
a 12 kg 

256,
4843 

64.12
1,07  

2 100,00  SR
V 

Ovariosalpingoh
isterectomia – 
Castração de 
cão fêmea de 
12 a 22 kg 

283,
1261 

28.31
2,61  

3 50,00  SR
V 

Orquiectomia – 
Castração de 
cão macho de 0 
a 12 kg 

239,
8257 

11.99
1,29  

4 50,00  SR
V 

Orquiectomia – 
Castração de 
cão macho de 
12 a 22 kg 

230,
8319 

11.54
1,60  

5 450,00  SR
V 

Microchipagem 
de animais após 
o procedimento 
de castração 

34,2
965 

15.43
3,43  

 
VALOR TOTAL: R$ 131.400,00 (cento e trinta e 
um mil e quatrocentos reais).  
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos 
financeiros decorrentes do objeto desta ATA 
correrão da conta do município de Mangueirinha, 
alocado nas dotações consignadas no orçamento 
2021. 
ENTREGA: 12 (doze) meses 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
DATA DA ASSINATURA: 09 de dezembro de 2021 
Mangueirinha,  
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO DE CONTRATOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº193/2021 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO CONTRATO Nº 158/2021. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 103/2021 - PROCESSO N° 228/2021. 
PARTES: Município de Pato Branco e Icavel Veículos Ltda. 
OBJETO: Aquisição de um Ônibus Escolar, conforme 
detalhamento constante no Plano de Trabalho em atendimento 
protocolo nº 16.076.409-0 do Convênio nº 004/2020 celebrado 
entre o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional – 
FUNDEPAR e o Município de Pato Branco, atendendo as 
necessidades da Secretaria de Educação e Cultura. VALOR: R$ 
279.800,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 240 dias. PAGAMENTO: 
O pagamento será efetuado até o 15º (décimo quinto) dia útil após 
a entrega do objeto, mediante emissão do recibo de Recebimento 
Definitivo, apresentação da respectiva nota fiscal/fatura atestada 
pelo Gestor, Fiscal e pela Comissão de Recebimento de Bens e 
Serviços. DOTAÇÃO: 16086-16201. GESTOR: Secretária 
Municipal de Educação e Cultura, Simone dos Santos Painim. 
FISCAL: Chefe do Setor de Transporte Escolar, Lindomar 
Batista Machado. Pato Branco, 07 de Novembro de 2021.  
Robson Cantu – Prefeito.  
 
 
 
 
 
 

 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 103/2021- 
PROCESSO: 228/2021. OBJETO: Contratação de empresa para 
aquisição de um Ônibus Escolar, conforme detalhamento constante no 
Plano de Trabalho em atendimento protocolo nº 16.076.409-0 do 
Convênio nº 004/2020 celebrado entre o Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Educacional – FUNDEPAR e o Município de Pato 
Branco, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e 
Cultura e ADJUDICO seus objetos para a empresa: Icavel Veículos 
Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
84.938.430-0002-20, com o valor total de R$ 279.800,00. Pato 
Branco, 07 de Dezembro de 2021. Robson Cantu– Prefeito. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicação de Recebimento de Licença Prévia 

Dispar Atacado de Insumos LTDA torna público que recebeu do IAT, para finalidade de Licença 
Prévia n°258015, sob o protocolo 17.217.474-4 com validade até 09/11/2023 para 
Armazenadoras de Produtos Agrotóxicos, seus componentes e afins localizada na Rua Antoninho 
Catani, n°3511, Bairro Núcleo Bom Retiro - Pato Branco - PR cep: 85503-350. 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL-PR 
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 03    
AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 139/2020 
CONTRATADA: BRUNO HENRIQUE LANZARINI   
CNPJ: 23.903.344/0001-06 
Cláusula Primeira –  Objeto 
Passa o referido contrato a vigorar conforme comparação de valores da tabela SINAPI 01/2020, SINAPI 
09/2021 e DER –PR-01/2021, onde teve itens que sofreram acréscimo de valores e decréscimo de 
valores, foram considerados os dois fatores. 
Cláusula Segunda – Valor 
 Conforme mencionado na cláusula anterior, este contrato passa a vigorar com o acréscimo de valor de 
R$ 9.495,99 (nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos). 
Cláusula Terceira – Disposições Gerais 
Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente 
aditivo. 
Bom Sucesso do Sul, 17 de dezembro de 2021 
Nilson Antonio Feversani Prefeito Municipal 
         
 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL-PR 
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 07   
AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 215/2018 
CONTRATADA: MARCOS ANTÔNIO BALABUCH 03927374938 - MEI  
CNPJ: 31.317.671/0001-04 
Cláusula Primeira – Dos Preços 
Considerando que o valor pago pelo município pelos quilômetros rodados diariamente está abaixo do 
valor de mercado, o qual foi devidamente comprovado pela contratada e pelo município através de notas 
fiscais de compra e parecer jurídico favorável, fica acrescido o valor, por meio de Reequilíbrio Econômico 
Financeiro, conforme relação abaixo: 

  

Item  Itinerário Valor máximo por KM 
(R$) Novo Valor do Reajuste (R$) 

01 Linha cinco(5) R$ 4,32 5,15 
Cláusula Segunda – Disposições Gerais 
Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente 
aditivo. 
Bom Sucesso do Sul, 09 de dezembro de 2021 
Nilson Antonio Feversani Prefeito Municipal 
         
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL-PR 

ERRATA 
REFERENTE AO ADITIVO N° 01 

DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS Nº 110/2021 
 

Tendo em vista erro de digitação do Aditivo n° 01/2021, publicado no Jornal Diário do Sudoeste edição n° 
8038, do dia 16 de dezembro de 2021, e no Diário Oficial dos Municípios do Paraná-DOMP/AMP, edição n° 
2412, do dia 16 de dezembro de 2021, então: 

Onde se lê: 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
Leia-se: 
AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

 

Bom Sucesso do Sul, 16 de dezembro de 2021. 

 

Patrícia dos Santos  
Auxiliar administrativo  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL-PR 

ERRATA 
REFERENTE AO ADITIVO N° 08 

DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS Nº 194/2017 
 

Tendo em vista erro de digitação do Aditivo n° 08/2017, publicado no Jornal Diário do Sudoeste edição n° 
8038, do dia 16 de dezembro de 2021, e no Diário Oficial dos Municípios do Paraná-DOMP/AMP, edição n° 
2412, do dia 16 de dezembro de 2021, então: 

Onde se lê: 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
Leia-se: 
AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

 

Bom Sucesso do Sul, 16 de dezembro de 2021. 

 

Patrícia dos Santos  
Auxiliar administrativo  
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Vagas para ACM e ACS: 
Município Qtd. ACM Qtd. ACS T.vagas PcD       PPP    Ampla
Bom Sucesso do Sul 1 0 1 0 0 1
Chopinzinho 1 2 3 0 1 2
Clevelândia 1 1 2 0 0 2
Cel. Domingos Soares 1 0 1 0 0 1
Coronel Vivida 1 3 4 0 1 3
Honório Serpa 1 0 1 0 0 1
Itapejara D’Oeste 1 1 2 0 0 2
Mangueirinha 1 1 2 0 0 2
Mariópolis 1 0 1 0 0 1
Palmas 1 4 5 1 1 3
Pato Branco 2 8 10 1 3 6
São João 1 1 2 0 0 2
Vitorino 1 0 1 0 0 1

Vagas para Recenceador
Município Vagas PcD PPP Ampla
Bom Sucesso do Sul 3 0 1 2
Chopinzinho 18 1 4 13
Clevelândia 15 1 3 11
Coronel Domingos Soares 7 1 1 5
Coronel Vivida 19 1 4 14
Honório Serpa 5 1 1 3
Itapejara D’Oeste 11 1 2 8
Mangueirinha 15 1 3 11
Mariópolis 7 1 1 5
Palmas 44 3 9 32
Pato Branco 76 4 15 57
São João 10 1 2 7
Vitorino 7 1 1 5

Ao todo, são 274 vagas disponíveis, distribuídas entre os 13 municípios que abrangem a agência do 
IBGE de Pato Branco 

IBGE abre editais para processos seletivos simplificados
Paloma Stedile 
paloma@diariodosudoeste.com.br

Tendo em vista que o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) re-
alizará o Censo 2022, foram 
abertos, nesta semana, qua-
tro editais para processo se-
letivo simplificado, que bus-
ca a contratação temporária 
de pessoal em todo o país.

Para três deles, há vagas 
disponíveis nos 13 municí-
pios pertencentes à área de 
abrangência da agência do 
IBGE em Pato Branco: o pri-
meiro para Agente Censitá-
rio Municipal (ACM) e Agen-
te Censitário Supervisor 
(ACS), com um total de 35 
vagas, entre as duas funções.

Para ambos, a jornada 
de trabalho será de 40h se-
manais, sendo oito horas diá-
rias; e a escolaridade mínima 
exigida é Ensino Fundamen-
tal Completo. A taxa de ins-
crição é de R$ 60,50 para o 
processo seletivo, que con-
sistirá em uma prova obje-
tiva com 60 questões e está 
previsto para ocorrer no dia 
27 de março de 2022.

A retribuição men-
sal será de R$ 2.100 para 
ACM e R$ 1.700 para ACS; 

além de auxílio alimenta-
ção, auxílio transporte, au-
xílio pré-escolar, férias 
e 13º salário proporcio-
nais. A duração do contra-
to será de até cinco meses, 
podendo ser prorrogado.

As inscrições podem ser 
feitas pelo https://conheci-
mento.fgv.br/concursos/ib-
gepss21, até às 23h59 do 
dia 29 de dezembro de 2021.

Podem solicitar isen-
ção da taxa àqueles que es-
tiverem inscritos no Cadas-
tro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico) e sejam mem-
bros de famílias de baixa 
renda; ou doadores de me-
dula óssea. 

Recenceador
O segundo edital, dispo-

nível na região da agência 
de Pato Branco, é direciona-
do à função de recenseador, 
com 237 vagas. Neste caso, 
a duração do contrato será 
de até três meses, poden-
do ser prorrogado; enquan-
to que a retribuição mensal 
será por produção. 

O valor da taxa de ins-
crição é de R$ 57,50; po-
dendo também ser solicita-
da isenção por àqueles que 

estiverem inscritos no Ca-
dastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo Fe-
deral (CadÚnico) e sejam 
membros de famílias de bai-
xa renda; ou doadores de 
medula óssea. A escolarida-
de mínima exigida é Ensi-
no Fundamental completo; 
enquanto que a seleção dos 
candidatos será por meio 
de prova objetiva, com 50 

questões, de caráter elimi-
natório e classificatório, no 
dia 27 de março de 2022.

As inscrições podem ser 
feitas até às 23h59 do dia 
29 de dezembro de 2021, 
por meio do site https://co-
nhecimento.fgv.br/concur-
sos/ibgepss21. 

ACAI
O terceiro edital, dispo-

nível para a regional, é re-
ferente à função de Agente 
Censitário de Administração 
e Informática (ACAI), com 
duas vagas. Para ela, a es-
colaridade mínima exigida é 
Ensino Médio completo.

Já a retribuição men-
sal será de R$ 1.700 (além 
de auxílio alimentação, au-
xílio transporte, auxílio pré-
-escolar, férias e 13º salário 

proporcionais); enquanto 
que a duração do contra-
to será de até cinco meses, 
podendo ser prorrogado; e 
a jornada de trabalho 40h 
semanais, com oito   horas   
diárias.

O valor da taxa de ins-
crição é R$ 44; podendo ser 
solicitada isenção pelos can-
didatos inscritos no Cadas-
tro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico) e membros de 
família de baixa renda; ou 
doadores de medula óssea. 

A seleção dos candida-
tos será por meio de prova 
objetiva, com 60 questões, 
de caráter eliminatório e 
classificatório, prevista para 
ocorrer no dia 20 de feve-
reiro de 2022.

Inscrições pelo www.
ibfc.org.br, até às 23h59 do 
dia 10 de janeiro de 2022. 
Nos links é possível sa-
ber mais sobre as atribui-
ções para cada função, bem 
como outras informações. 
Em caso de dúvidas também 
é possível entrar em con-
tato com a chefe da agên-
cia do IBGE de Pato Bran-
co, Sharon Caleffi, por meio 
do WhatsApp (46) 9 9911-
5309.

Vagas para ACAI
Município sede Região de atuação Vagas Composição 
 do ACAI
Coronel Vivida Coronel Vivida 1 Bom Sucesso do Sul  
 Chopinzinho
   Coronel Vivida   
  
 Honório Serpa
   Itapejara D’Oeste
   Mangueirinha
   São João
Pato Branco Pato Branco 1 Clevelândia
   Coronel Domingos Soares
   Mariópolis
   Palmas
   Pato Branco
   Vitorino

 Cal GuIMarãeS/aGênCIa IBGe nOtíCIaS
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