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Pedágio deixou de 

fazer metade das  laraná. 
distribui quase 

duplicações previstas meio milhão 
RR NR de vacinas 

A Secretaria da Saúde distribuiu ontem 
mais 474.345 doses de vacinas contra a 
Covid-19 para as 22 Regionais do Estado. 
Os imunizantes contemplam adolescentes, 
trabalhadores da saúde, idosos e população 

* | em geral. Do total de doses, 465.876 são da 
Pfizer e se destinam à primeira aplicação 
em adolescentes de 12 a 17 anos. 
(Página 4) 
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Quase metade das obras de duplicação de rodovias previstas nos contratos de pedágio, 
que se encerram no próximo final de semana, não foram feitas ou sequer iniciadas, 

segundo estudo apresentado por técnicos da Universidade Federal do Paraná. (Página 3) 



grupor3a. com Quarta-feira, 24 de Novembro de 2021 - edição 3.758 

Fique Ligado 
Frase 

do dia 
“O medo éum 

preconceito 
dos nervos. E 

um preconceito 
desfaz-se - basta a 
simples reflexão.” 
Machado de Assis 

Verificador de 

a [a 
As redes sociais 

se previnem Mt 
O: candidatos a para um público aleatório, Vai restar o debate via | Concurso 2430 

candidatos em determinado por algorit- Twitter, Uma rede mais | 19-26-39-45-46-56 
2022 terão que mos ou por robôs devida- econômica, que para ex- 

repensar suas estratégias . mente contratados. pressar alguma ideia, o | 7= EE 
de campanha em breve. A grande questão é que dono da conta ou 0 pro- Timemania 
Desde que alguns conse- as redes mais populares  fissional contratado para | Concurso ne 1715 
guiram se eleger graças como Facebook e Insta-. isso terá que ser econômi- | 09-11-16-51-69-70-72 
às redes sociais — como  gram já anunciaram que co com as palavras. Pela | time do coração 
foram os casos de Obama não vão permitir queode- própria forma de funcio- | vrróninia 
e de Bolsonaro, por exem- — bate corra solto nas suas namento do Twitter, será 
plo-todo e qualquer pol- timelines. Haverá muita mais difícil o candidato | Lotofácil 
tico (ou pretenso político) . censura e bloqueio, apesar entrar na linha do tem- a 
está apostando na internet . dos protestos e ações judi- po aleatoriamente. Fica | 01-02-03-05-07 
para divulgar ideias, opini- — ciaisque devemocorrerna o quebra-cabeça para os | 08-09-11-12-15 
ões, perfil e outras coisas sequência. marqueteiros de plantão. 8 | 16-2 25 

VANDER OEA DEODORO 

IMAGEM DO DIA 

proximidades d 
com a Bielorrúsia e a 
Polônia, 

Bill Gates avança com projeto 
de usina nuclear experimental 

emader 

m Belarus. 

A TerraPower escolheu a tal está prevista para iniciar 
cidade de Kemmerer, loca- as operações em 2028, a 
lizada no Estado de Wyo- partir de um financiamen- 
ming (EUA), como local to de US$ 4 bilhões, custo 
preferencial para a cons- dividido entre a companhia 
trução de sua primeira do fundador da Microsoft 
usina nuclear. A empresa, e o governo dos Estados 
fundada por Bill Gates, tem Unidos. Sua energia ar- 
como objetivo gerar ener- mazenada, através de tan- 
gia limpa e renovável a fim ques de sal fundido, terá 
de combater mudanças cli- a capacidade de gerar 345 
máticas e, para isso, prevõa megawatts e potencial de 
aplicação de uma nova tec- chegar até 500 megawatts — 
nologia de reator nuclear produção máxima capaz de 
mais eficiente e seguro. abastecer cerca de 400 mil 

A instalação experimen- residências, por exemplo. & 
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Pedágio deixou de duplicar 
50% do previsto em contratos 

Quase metade das obras 
de duplicação de rodovias 
previstas nos contratos de 
pedágio, que se encerram 
no próximo final de semana, 
não foram feitas ou sequer 
iniciadas, segundo estudo 
apresentado nesta terça: 
feira em audiência pública 
na Assembleia Legislativa 
por técnicos da Universida- 
de Federal do Paraná (FTTI/ 
UFPR), 

O estudo foi encomenda 
do pela Frente Parlamentar 
do Pedágio da Assembleia. 
De acordo com o trabalho, 
dos 855 quilômetros de du. 
plicações previstas nos con. 

apenas 439,23 Km, ou 51%, 
forem efetivamente realiza 
dos. E dos 377 km de tercei 
ras faixas previstos, apenas 
213,86 Kms, ou 57% foram 
concluídas. 

das 

Além disso, 

26 grandes obras foi 
cluídas da responsabilidade e 

negociações com governos 

de acordo 
o levantamento, outras 

m ex, 

estaduais. Entre elas, a as 
duplicações do Contorno 
Norte de Maringá, da BR-2: 

re Cascavel e Matelândia 
(região Oeste) e dos acessos 
entre Paranaguá e o Porto 

concessionárias após 

ARA aigumas obras que os contratos previam nem foram iniciadas 

(Litoral). Seis obras seguem 
em andamento, entre elas 
os contornos de Arapongas 
eJandaia do Sul, e a duplica 
ção entre Coméio Procópio 
elbiporã (região Norte). & 

EO OA OO 

PSDB vai contratar nova empresa para 
fazer votação das prévias presidenciais 

E Três pré-candigatos concorrem 
o partido tucano 

O PSDB decidiu con: 
tratar uma nova empresa 
para concluir o sistema 
de votação de suas pré 
vias presidenciais. No 
último domingo, 21, o 
partido foi obrigado a 
suspender o processo de 
escolha do candidato tu 
cano ao Palácio do Pla 
nalto após uma série de 
falhas apresentadas pelo 
aplicativo da Fundação 
de Apoio da Universidade 
Federal do Rio Grande do 
Sul (Faurgs), contratada 
para O serviço. Agora, à 
Relatasoft foi escolhida 
para cuidar do novo apli- 
cativo, o D. Voto, desde 

aim 

que o novo sistema passe 
pelo “teste de estresse” ao 
qual será submetido. A 
empresa integra o Proje 
to Eleições do Futuro, do 
Tribunal Superior Eleito: 
ral (TSE) 

A ideia agora é retomar 
a votação o mais rapi 
damente possível. M 
além dos ajustes técn 
cos, a nova data depende 
das negociações políti- 
cas entre os candidatos. 
Disputam as prévias os 
governadores João Doria 
Is 
te (Rio Grande do Sul) e 
o ex-prefeito de Manaus 
Arthur Virgílio. 8 

Morre em Curitiba a jornalista Roseli Abrão 

iagnosticada com tumores 
no cérebro tirou a vida da jor- 

a Roseli Abrão. Natural 
de Guarapuava (PR), ela estava 
internada desde o último dia 2 
na Santa Casa de Misericórdia, 
quando foi operada. Ela não re- 

u o pós-operatório. 
Formada pela Universida- 

de Federal do Paraná (UFPR), 
Roseli Abrão foi uma das pri- 
meiras jornalistas especiali- 
zadas em política no Paraná 
Trabalhou nos jornais O Estado 

do Paraná, Folha de Londrin 
Diári 

campanhas e 
rias, de governador, senador e 
prefeito. Trabalhou no governo 
do Estado e na Assembleia Le- 
gislativa. Criou o Blog da Roseli 
Abrão. Atualmente, aposenta- 
da, trabalhava na assessoria do 
deputado Anibelli Neto (MDB). 
Casada com António da Cunha 
Santos, Roseli Abrão deixa três 
filhos e três netos. E 

eitorais majoritá- 

político no Paraná 

aicgrodação 

BE Roseii Abrão foi pioneira no jornalismo 

Cidadão Honorário 
A Câmara Municipal de Curitiba estava vestida de 
vermelho para homenagear o bicampeonato do 
Atlhetico na Sul Americana. Uma mistura de grati- 
dão e dever cumprido tomou conta do plenário na 
noite desta segunda-feira com a entrega da maior 
honraria que Curitiba poderia oferecer para um 
cidadão que não nasceu aqui: o título de Cidadão 
Honorário ao jogador Maycon Vinícius Ferreira da 
Cruz, Nikão. A iniciativa é do vereador Alexandre 
Leprevost. 

Filiação de Bolsonaro 
A filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Li- 
beral (PL) será oficializada no dia 30, próxima terça- 
«feira, às 10h30, informou a legenda em nota oficial 
divulgada nesta terça-feira, 23. O ato deve acontecer 
em Brasília, no complexo Brasil 21. “A definição da 
data é produto do encontro que reuniu o presidente 
da República e o presidente nacional do PL, Valde- 
mar Costa Neto”, acrescenta a nota. 

Processado arquivado 
O Conselho de Ética da Câmara Federal decidiu, ontem, 
por 13 votos a 6, arquivar o processo contra o líder do go- 
vemo Bolsonaro na Casa, deputado paranaense Ricando 
Barros (PP). O processo foi aberto após o PSOL pedir a 
cassação do mandato de Barros, depois do deputado Luis 
Miranda (DEM-DF) ter indicado possível envolvimento do 
líder do governo em irregularidades na compra da vacina. 
Covaxin 

À Os deputados da CCJ adiaram a votação da proposta 

PEC do Espanhol recebe 
parecer favorável na CCJ 

ibilidade e 
tramitação da 

Os deputados q pela admis 
tegram a Comissã 
Constit 

Assembleia Legislativa 
do Paraná, presidida pelo 
deputado Nelson Justus 
(DEM), retomaram os 
debates sobre a Propos- 
ta de Emenda à Consti- 
tuição (PEC) 3/2021 que 

torna obrigatório o ensi- 
no da Língua Espanhola 
nas escolas públicas do 
Paraná. 

Após a apresenta 
de um parecer contrário 
do deputado Homero 
Marchese (PROS), a pro- 
posta recebeu um voto 
em separado do depu- 
tado Tadeu Veneri (PT), 

regular 
PEC na Comissão Espe- 
cial. O deputado justifi 
couo voto soba alega 
de que a exigência do en- 
sino do Espanhol na rede 
pública ão vai gerar 

im como 
a questão da sexta aula, 
visto que a Secretaria de 
Educação já incluiu essa 
aula no currículo. 

lembrando 
que o Estado possui pro- 
fessores de espanhol em 
seu quadro efetivo que 
atualmente exercem ou- 
tras atividades. E 

justificou 

EPP pOr Pe 
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Auxílio vai atender 
25 mil empresas da 
Cultura e Turismo 

Mais de 25 mil em- 

presas de atividades 

ligadas à cultura e ao 
turismo afetadas pela 
pandemia terão direi- 
to ao Auxílio Emergen- 
cial PR. A ampliação 
para outros grupos 
está em lei sanciona- 
da ontem pelo gover- 
nador Ratinho Junior. 
Ela amplia o benefício 
e altera a antiga Lei nº 
20.583, de 26 de maio 
de 2021. Ao todo, serão 
destinados mais R$ 
12,9 milhões de apoio 
financeiro para subsi- 
diar essa ampliação. 

“Estamos ampliando 
o auxílio emergencial 
para abranger ativida- 
des ligadas à cultura 
e ao turismo que não 
haviam sido contem- 
pladas anteriormente. 
São negócios que foram 

fortemente impacta- 
dos pelas medidas res- 
tritivas adotadas para 
conter a Covid-19 e que 
precisam de um beneti- 
cio temporário que aju- 
de a reduzir as perdas”, 
informou o chefe da 
Casa Civil, Guto Silva. 
O auxílio foi estendi- 
do a microempresas e 
microempreendedores 
individuais de quatro 
grupos de atividades 
que não haviam sido 
atendidos inicialmen- 
te. Terão direito os MEs 
pertencentes aos gru- 
pos de fabricação de 
instrumentos musicais; 
de atividades cinema- 
tográficas, produção de 
vídeo e de programas 
de televisão; de outras 
atividades de ensino, é 
de agências de viagens e 
operadores turísticos. & 

Estado distribui quase meio 
milhão de vacinas anticovid 
317.340 doses são para 1º dose em jovens de 12 a 17 anos 

A Secretaria Estadual 
da Saúde distribuiu on- 
tem mais 474.345 do- 

ses de vacinas contra a 
Covid-19 para as 22 Re- 
gionais do Estado. Os 
imunizantes contem- 
plam adolescentes, tra- 
balhadores da saúde, 
idosos e população em 
geral. Do total de doses, 
465.876 são da Pfizer, 

das quais a maior par- 
te — 317.340 doses — se 

destina à primeira apli- 
cação em adolescentes 
de 12a 17 anos. 

vesta nova distri 
buição, os adolescen- 
tes são os grandes be- 

ão mais 
17 mil jovens que 

estão com a primei 
ra dose já garantida, 
ajudando o Estado na 
redução da Covid-19”, 

Distribuição das doses às Regionais de Saúde fol efetivada por 
via terrestre, com a utilização de dezenas de veículos do governo 

disse o secretário da 
Saúde, Beto Preto. Ou- 

tras 10.344 doses são 
para reforço dos tra- 
balhadores da saúde, 
15.252 para reforço em 
idosos e 120.762 para 

segunda dose (D2) da 
ação de 18 a 59 

jou o esquema 
al nas remessas 

de números 42, 43, 48, 

49, 50 e 51 (a partir de 
agosto). 

Complementam o 
quantitativo da Ph 
zer 2.178 para reposi 

de doses perdid 
em 

» da 

p 
pelos município: 
função de vari 
temperatura, E 
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Obras da Ponte da Integração 
chegam a 73% de execução 

Divulgação! algu 

Depois de concluída, ponte terá 760 metros de 
extensão e vão-livre de 470 metros sobre o Rio Paraná 

A Ponte da Integra- 
ção Brasil-Paraguai está 
73% concluída. Esta nova 
obra vai ligar Foz do 
Iguaçu, na região Oeste, 
ao município de Pre 

ie Franco, no país 
ho, com uma ext 

são de 760 metros e um 
vão-livre de 470 metros 
sobre o Rio Paraná. Na 
margem brasileira, com o 
mastro principal já con- 
cluído, os trabalhos estão 
concentrados no tabulei 

ro, por onde se desloca- 
rão os veículos. 

No lado paraguaio da 
obra, foram posiciona- 
das e concretadas as lajes 
pré-fabricadas sobre a 
aduela metálica 5.02, e re- 
alizado 

tral da ponte. No mastro 
principal desta margem 
foram finalizadas as con- 
cretagens das paredes, 
totalizando 184 metros. 

Ratinho Jr subsidia entrada da 
casa própria para 4.785 famílias 

O governador Ratinho 
junior assinou ontem a li- 
beração de mais R$71,7 mi 
lhões para o programa Casa 
Fácil Paraná, que financia o 
valor de entrada de mora- 

ias a famílias com renda de 
até três salários mínimos. O 
recurso é de R$ 15 mil por 
unidade habitacional, via- 
bilizando o acesso ao finan- 
ciamento da casa própria. 

Nesta etapa, 4.785 imó- 
veis contarão com os sub- 

ER PESE CTA 

sídios do Governo do Esta- 
do para custeio do valor de 
entrada. Eles integram um 
pacote de 7.780 moradias 
que foram homologadas 
pela Cohapar em 26 cida- 
des paranaenses, “Esse é o 
maior programa de cons- 
trução de casas próprias 
do Brasil. O Governo do 
Estado banca a entrada de 
R$ 15 mil, É uma demons- 
tração da força do Paraná 
afirmou o governador. 

Governador assinou a liberação dos 
recursos em solenidade no Palácio Iguaçu 

em extensão, e também o mais longo do Brasil 

Divulgação dest 

Guartelá tem 

concessão 

publicada 
O Governo do Para- 

ná publicou o edital de 
concessão do Parque 
Estadual do Guartelá, 
nos Campos Gerais. O 
Edital de Concorrência 
Pública contém as re- 
gras de abertura de lici- 
tação para contratação 
e exploração dos servi- 
cos de apoio à visitação, 
ao turismo sustentável, 
à interpretação am- 
biental e à recreação 
em contato com a na- 

tureza no Guartelá. 
A concessão da Uni- 

dade de Conservação 
(UC) integra o progra- 
ma Parques Paraná. Po- 
dem participar pessoas 
jurídicas e consórcios 
deempresas. Alicitação 
será na modalidade de 
concorrência, pelo cri- 
tério de maior oferta de 
percentual de outorga, 
ouseja, o maior repasse 
de outorga do vencedor 
ao Estado. 
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Sanepar divulga rodízio na 
RMC até 8 de dezembro 

A Sanepar divulgou a 
tabela de rodízio no abas- 
tecimento de água em 
Curitiba e Região Metro- 
politana para o período 
de 27 de novembro a 8 de 
dezembro, Atualmente, o 

odelo é de pelo menos 
60 horas de abastecimen- 
to e até 36 horas com sus- 
pensão no fornecimento 
de água. 

No site da Sanepar o 
ente pode consultar a 

tabela com a programa: 
ção e também verificar as 
datas de rodízio em seu 
endereço. 

esta terça-feira (23), o 
nível dos reservatórios do 
Sistema de Abastecimen- 
to Integrado de Curitiba 
e Região Metropolitana 

AIC) está em 69,05%. 
Comp 
barragens Piraquara 1, Pi- 
raquara IL, Iraí e Passaú- 
na, 

As cidades 
pelo rodízio são 

z 

fetadas 

tualmente, o modelo é de pelo m 

| 

30 horas 

BM Os reservatórios da RMC estão em média com 69,05% 

ba, Araucária, Almirante 
idaré, Bocaiúva do 

npina Grande do 
ampo Largo, Campo 

Magro, Colombo, Fazenda 

Rio Grande, Pinhais, Pira- 
quara, Quatro Barras, São 
José dos Pinhais e Tijucas 
do Sul. 

Algumas dessas cida- 

ecimento 

des não são abastecidas 
pelas barragens, mas por 
sistemas isolados, que 
também tiveram queda 
na zão. 

EEE BEBO LELLO 

Decreto define feriados e pontos 
facultativos para 2022 

O governador Rat 
nior assinou nesta t 
(23) o decreto que institui o 
calendário oficial de 
Ele estabelece os feriados e 
os dias de recesso e ponto 
facultativo para os órgãos e 
entidades da administração 
direta, autárquica e funcio- 
nal do Poder Executivo. 

de janeiro (Confratemi 
Universal, feriado ni 
28 de fevereiro a 2 de março, 
às 14h (ponto facultativo); 14 

vo e Paixão de Cristo); 21 e22 
de abril (Tiradentes e ponto 
facultativo); 1º de maio (Dia 
do Trabalho); 16 e 17 de ju- 
nho (Corpus Christ e ponto 
facultativo); 7 de setembro 
(Dia da Independência); 12 
de outubro (Nossa Senhora 
Aparecida); 2 de novembro 
(Finados); 14 e 15 de novem- 
bro (ponto facultativo e Pro- 
clamação da República); e 
25431 de dezembro (Natal e 
recesso). m 

ESSES 
ABA serviço público não irá funcionar 

Os espetáculos foram 
produzidos pela Funda- 
ção Cultural de Curitiba 

Autos e espetáculos de Natal 
envolvem 200 artistas locais 

A programação do Natal 
de Curitiba — Luz dos Pi- 
nhais2021 conta, em grande 
parte, com encenações tea- 
trais produzidas pela Fun- 
dação Cultural de Curitiba 
(ECC), envolvendo a classe 
artística local. Participam 
dos espetáculos aproxima- 
damente 200 atores, m 
cose bailarinos e há mais de 
500 pessoas nos bastidores 
das produções. 

Além de atores, atrizes, 
cantores e instrumentistas. 
que entram em cena, há 
uma grande equipe de apoio 
formada por outros profis- 
sionais, entre produtores, 
figurinistas, —maquiadores, 
técnicos de iluminação e 
sonorização, carregadores e 
funcionários da Prefeitura, 
FCC e lcac (Instituto Curiti- 
bade Artee Cultura). 

Parte dos espetáculos foi 

realizada nas edições ante- 
riores e está sendo retoma- 
da com novidades. Mas há 
também atrações inéditas, 
como a Ópera da Cura, que 
ganha como palco o Memo- 
rial Paranista, a mais nova 
atração cultural e turística 
de Curitiba, inaugurada 
pela Prefeitura no Parque 
São Lourenço. A encenação 
acontece entre os dias 13 e 
19 de dezembro. 

PE A cidade está atustmente com 
BRR .210casos ativos da doença 

A Secretaria da Saú- covid-19 desde o início 
de de Curitiba registrou, . da pandemia. São 1210 
nesta terça-feira (23), 47 casos ativos na cidade, 
novos casos de covid-19 . correspondentes ao nú- 
etrêsóbitos peladoença. mero de pessoas com 
As vítimas são três mu. potencial de transmis- 
Iheres, entre 49 89anos. são do vírus. 
Até o momento foram A taxa de ocupação 
contabilizadas 7.789 dos 125 leitos de UTI 
mortes na cidade provo-. SUS exclusivos para 
cadas pela doença neste . covid-19 está em 34%. 
período de pandemia. Restam 82 leitos livres. 
Com os novos casos Dos 122 leitos de enfer- 

confirmados, 298.156 marias SUS covid-19 
moradores de Curitiba . estáem 43%. Há69 leitos 
testaram positivo para a 

Nesta terça-feira o que fizeram por 
(23/11), o Hospital mim”, disse, emocio- 
Municipal do Idoso, nado, Dombeck. 
da Secretaria Muni- | O prefeito Rafael 
cipal da Saúde, deu Greca comemorou a 
alta ao seu último pa-. boa nova. “O Hospi- 
ciente internado por tal do Idoso faz parte 
Covid-19. Claudio da excepcional es- 
Miguel Queiroz Dom- . trutura de saúde pú- 
beck deu entrada blica da capital e foi 
em 27 de setembro e fundamental durante 
ganhou alta 14 dias a covid-19”, destacou 
antes de completar Greca. “Meu coração 
49 anos. “Gratidão a de prefeito se exalta 
vocês profissionais com a alta de Claudio 
de saúde e a Deus por Miguel e com a dimi- 
ter mais uma opor- nuição acentuada da 
tunidade de vida, pandemia na nossa 
nunca vou esquecer cidade.” E 

sus E 

dm 
Aequipe médica do hospital 
À comemorou a saída do último paciente 

E PP rea pr e 
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EEE 
Coxa planeja reformulação pesa 

total do elenco para 2022 a arbitragem se saia bem 

tas 

paraquenão hajanenhum 
erro grave que venha a 
prejudicar essa ou aquela 
equipe. Importante salien- 

lecido em campanha foi. tar é que os profissionais 
seriamente realizado sem — que estarão se utilizando 
que houvesse alguma mu- . do VAR fiquem bem aten- ões a cúpula alviverde vai RETRRERE Re * A diretoria do Coritiba 

reuniu ontem na para observar dois laterais, dois [RESEI SS SETE DA CARAI pelo Mora DMR OI 
alinhar o planejamento Os, dois a quatro saudoso, Renato Follador. aos árbitros em campo. 
para a temporada 2022. Os . volantes, dois meias e dois Como o futebol é diná- e 
dirigentes iniciaram a aná- atacantes para formar o 
lise do elenco e já defini- time para à primeira divi- 
ram sobre uma reformula são. 
ção de quasetodoo plantel Conforme o presidente 
para disputar a Série A. Juarez Moraes é Silva e as 

Além de já concordar pessoas que cuidam da 
m fazer 12 contratações carreira do técnico Gusta: 

para o ano que vem, o pen- vo Morínigo, o pensamen- 
samento dos mandatários to é que O treinador fique 
é renovar com O jogado- no comando da equipe 
res que se destacaram na para a próxima tempora- 
ampanha do acesso. Os da. Porém, o técnico tem 
demais atletas com contra- — recebido diversas sonda: 
to acabando ou que foram . gens € vai analisar. Já que 
pouco utilizados devem apesar do contrato ir até 
deixar o clube. O final de 2022, a multa é 

Em relação as contrata- — baixam vantagem. É bom salientar último domingo entre Co- 
que o Furacão, também, . rinthiansx Santos, a Rádio 

OEA BABA OO AO ORACOES mão está tão folgado na tá News FM - Santos 1029 
7 bua de classificação onde — marcou simplesmente o 

ma TRICOLOR [ES jogo o próximo serácontra com presenças da Rádio 
aequipe corintiana naAre- — Futebol ao Vivo do locutor, 

Paraná Clube avalia | mem pena -— News (Capitão Hidalgo). 
. A tendência para esses Web digital é o canal. 

virar clube-empresa || úúúmos gos do tri : 
rão é de nervosismo total, Lembre-se que: O me- 

Os dirigentes do Tri- dores para alavancar a | por isso, torna-se natural lhordavidaésuahistória 
color criaram um co- equipe 
mit para avaliar quais A expectativa des- 
exigências para virar se comitê é apresentar 
um — clube-empresa um projeto aos conse- 
futuramente. O presi- lheiros nos próximos 
dente Rubens Ferreira dias. Recentemente, os 

eo vice Ailton Barboza sócios do Athletico de- 

foram ao Rio de Janeiro ram o aval para a mu- 
para uma reunião em dança do Furacão para 
um escritório de advo-  “clube-empresa”. 

cacia, que vai auxiliar o A diretoria do Cori- 

clube na formação do  tiba também disse que 
Prncão Ha eamgênão para a pende Safra “Paraná S/A”, e assim, isso também está nos 

Athletico tenta correr atrás de investi- planos do Coxa. qu 

renovação com o 
meia-atacante Nikão Z 

O Atletico segue ten- . o futuro do jogador. O Fu- 
tando renovar com o racão fez quatro propos 
meia-atacante Nikão. Au- — tas de renovação. Porém, 
tor do gol do título da Sul Nikão tem jogado limpo 

tes a haver do cofre terá. morretense que já fez de 
que ter uma nova senha. tudo nesse município 
Portanto, não há tempo a . simpático, faz um convite 
perder a renovação de vá- para um saboroso barre- 
rios jogadores e uma nova . ado com outros parceiros. 
comissão técnica é o que da comunicação. Orley, 
prevalecerá. coxa branca declarado 

a que conheço desde meus 
Hoje, o Furacão voltará. tempos de jogador, não 

a campo, será no Morum- — perdia um jogo do alviver- 
bi, em São Paulo contra. de, agora, sentindo-se um 
um Tricolor faminto por. pouco triste com o desem- 
vitórias, afinal, a situação penho do Coxa. 
não anda nada boa e a ne- . 
cessidade de ganhar pode Recebi informações 
até colaborar como nervo- através Simple Cast que a 
sismo éo rubro negro levar — transmissão realizada no 

ES 

para treinar o Sub- 20 
Pablo Fernandez éo O Comitê de Gestão 

novo técnico da equi- do Santos votou para 
-Americana, o atleta tem dizendo que deseja sair pe sub-20 do Athletico. a extinção do sub-23 
contrato até dezembro e para ganhar mais pelas f O profissional deixa o como forma de conter 
o Furacão que mantê-lo propostas maiores dos À A! sub-23 do Santos rumo - gastos, mas essa defi- 
para a próxima tempora- outros clubes. [do ao Furacão nição passará por Edu 
da, já que o jogadoresin- Assim, o Rubro-Negro |] Pablo chegou ao Dracena, novo exe 
teressa a outros três times. prepara uma nova pro- pule Cego PATA jelitioo CE AEE, Er 
brasileiros. posta com um projeto ao ; assumir o time B. Com breve. Edu prioriza à O empresário do atleta, jogador de 29 anos. Por e eat ncia do Pá 
Paulo Pitombeira, se reu- . isso, Petraglia trata como a incerteza sobre a ca- permanência do Pei 
niu algumas vezes como uma questão pessoal fegoria para 2022, ele xe na Série A e deixa 
presidente Mario Celso tentar a permanência do [BB Os dirigentes do Tricolor criaram um comitê para aceitou o convite atle- outros assuntos para 
Petraglia para falar sobre - atleta JM avaliar quais exigências para virar um clube-empresa | ticano. dezembro. 

Editora fomaido Orbis 
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JEBI anauçáma 
DECRETO Nº 36.601 /2021 DE 06 NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paran, no 
uso do suas atribuições logais, embasado no Art 3º da Emenda Consti 
cional nt 47/05 e ainda Processo Adminitraivo nº 7848420 de 
18/11/2020, 

DECRETA 
AR, 1º - Fica concedida Aposentadoria por Tempo de Contribuição, a 
parur de 03 de novembro de 2021, à funcionária ofotva Adriana Crith- 
na Kaminski Ferreira, matrícula nº 3581-2 (506). integrante do Quadro 
Próprio do Município de Araucária, com proventos mensais e integrais, 
correspondentes ao carga de Profissional do Magistério - Professor 
Pedagogo, Classe 02, Nível 03, Referência T e conforme previsto no 
processa da aposentadoria acima mencionado, totalizando o valor de R$ 
7.867,96 (sala mil oitocentos a oitenta a seta reais a noventa e sois 
centavos), conforme demais dispostivos legais já citados 
Art. 2º - O valor constanto na arigo 1º sarà reajustado na mesma data e 
esporão em que so dr oro aos sera municipais em a 
AR.3º - O presente Decreto, ressalvado o disposto nos artigos antero- 
es, entra em vigor nesta data, 

Profoilura do Município de Araucária, 08 de novembro de 2021. 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

Preioio, 
RYAM HISSAM DEHAINE 

“Secretária Municipal do Gostão do Passoas 
DECRETO Nº 36,862 /2021 DE 08 NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
usa de suas atribuições logais, embasado ho Art 3º da Emenda Cont. 
cional nº 47/05 e ainda Processo Adminitralvo nº 25225721 de 
1805/2021, 

DECRETA. 
AM, 1º - Fica concedida Aposentadoria por Tempo de Contribuição, a 
pari de 03 do novembro de 2021, à funcionária efelva Aurelia Cristina. 
Zamplor, malícula nº 3552-1 (3552). integrante do Quadro Próprio do 
Municipio do Araucária, com proventos mensais a integrais, correspon 
dantes ao cargo de Assistente Administrativo, Tabela F, Nivol 01 
Relerância 09 a conforma pravísto no processo de aposentadoria acima. 
mencionado, totalizando o valor de R$ 7.731,75 (sata mil setecentos a 
tinta o um reais a solenta o cinco centavos), conforme demais disposit 
vos logs já clados, 
Art 2º O valor constante no aro 1º será reajustado na mesma data e 
peoperção em que so dor o rafa aos seitas muniins em a 
AR. 3º - O prosonto Decroto, rossalvado o disposto nos artigos antero 
es, anta om vigor nesta da, 

Profoiura do Municpia do Araucária, 08 do novembro de 2021 
MISSAM HUSSEIN DEMAINI 

Profoio, 
RYAM HISSAM DEMAINL 

Socrotária Municipal do Gostão de Possoas 
DECRETO Nº 36.863 /202 1 DE 08 DE NOVEMBRO DE 202 1 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paran, no 
uso do suns atribuições legais, embasado no Art. & da Emenda Const 
ucional né 41/00, bem como no Art. 40, parágrafo 5º, da Constituição 
Foral o ainda Processo Administrativo nº 3491/21 de 22/04/2021 

DECRETA 
AM. 4º - Fica concodida Aposontadoria por Tempo de Contrução, a 
part do 03 do novembro de 2021, à Funcionária Elatva Claudete 
Rogina Paczyk, matrícula nº do Quadro Prá 
pio do Municipio de Araucá 
corrospondatas ao cargo da Profissional da Magistério 
Docência |, Classo 01, Nivol 04, Reforôncia S o conformo provisto no 
plocessa da aposentadoria acima mencionado, totalizando o valor de R$ 
7.133,38 (solo mil sotecontos e tinta o Is roais e trinta o três conta- 
vos), conforme demais dispostivos legais já citados. 
Art 2º- O valor constante no arigo 1º será reajustado na mesma data e 
Peperção em qu so cr o rafa aos andas municipais am a 
lado, 
Aft.3º O prosanto Decreto, rossalvado o disposto nos artigos anterio 
5, anta am vigor nosta da, 

Prefolura do Municipio de Araucária, 08 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

Prefeito. 
RYAM HISSAM DEMAINE 

“Secretária Municipal de Gestão de Pessoas. 
DECRETO Nº 36,084 /202 1 DE 08 DE NOVEMBRO DE 202 1 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estao do Paraná, no 
uso de suas atribuições lagais, embasado no Art & da Emenda Const 
fucionial né 41/09, bem como no Art. 40, parágrafo 5º, da Constituição 
Focdaral o ainda Processo Administrativo nº 34014/21 do 22/04/2021 

DECRETA. 
AM, 4º - Fica concedida Aposentadoria por Tempo de Contrução, a 
parir do 03 do novembro de 2021, à Funcionária Elotva Claudete 
Regina Pacayk, matrícula nº 2570-2 (2570), Integrante do Quadro Pró- 
pio do Município de Araucária. com proventos mensais e integrais 
correspondentes ao carga de Profissional do Magistério - Professor 
Docência |, Classe 01, Nivel Dá, Referência Q e conforme previsto no 
processo de aposentadoria acima mencionado, totalizando o valor de R$ 
7.200,78 (soto mil o duzentos reais a sotonta a três contavos). conforme. 
“amais disposhivos legais já citados. 
Art 2º - O valor constanto na arigo 1º será reajustado na mesma data e 
psoperção em que se dr o raso aos sevdres municias em a 
ANt.3º - O presente Decreto, ressalvado o disposto nos artigos anterio- 
res, entra em vigor nesta da, 

Profoiura do Município do Araucária, 08 ca novembro de 2024 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

Prefeio 
RIYAM HISSAM DEHAINI 

Secretária Municipal de Gestão de Peseoas 

cargo de Profissional do. 

Te, entra em vigor nesta data. 
Prefeitura do Município da Araucária 08 de novembro de 2021 

HISSAM HUSSEIN DEMAINI 
Preteto 

RYAM MISSAM DEMAINI 
Secretária Municipal de Gestão de Pessoas 

DECRETO Nº 36.896 /202 1 DE 08 DE NOVEMBRO DE 202 1 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
usa de suas atibuições legais, embasado no Ar. 6º da Emenda Const 
tucional nº 41/93, bem como no Art. 40, parágrafo 5º, da Constituição 
Fecdral e ainda Processo Administrativo nº 34941721 de 22/04/2021 

Mordask Bonetto, matícuia 1º 2830-2 (2830), integranto do Quadro 
Próprio da Município de Araucária com proventos mensais a inlegris, 
correspondantas ao cargo de Profissional do Magistério — Professor 
Docência |, Classo 01, Nivol 04, Ralorência Q o conformo provisto no 
processo de aposentadoria acma mencionado, totalizando o valor de R$ 
6.963,45 (sais mi novecentos a sessenta é oi reais é quarenta e cinco 
centavos). conforme demais disposiivos legais já cado. 
Art 2º O valor constante no artigo 1º sera regjustado na mesma data e 
Peeoição em ue sede o reuse 2 enre muncips em ai 
At 3º - O presente Decreto, ressalvado o disposto nos artigos anterio 
e, entra em vigor nesta data. 

Prefeitura do Municipio de Araucária, 08 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

Preteto 
RAM HISSAM DEHAINI 

Secretária Municipal de Gestão de Pessoas 
DECRETO Nº 36.887 /2021 DE 08 NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
usa do suas atibuições logais, embasada no Ar. 3º da Emenda Const: 
tuconal rt 47/05 “e ainda Processo Agministralvo nº 4116221 de 
10052021 

DECRETA 
Art té - Fa concedida Aposentadoria por Tempo da Contribuição, a 
partir do 03 da novembro do 2021, à funcionária ofatva Ester Alves da 
Luz, maircuia nº 2520-1 (2520) intagranto do Quadro Próprio do Mun 
cipio de Araucária, com proventos mensais e integrais. corespondentes 
ao cargo de Servente, Tabeia A. Nivel 01, Relerência 09 a conforme 
previsto no processo de aposentadoria acima mencionado, ltaizando o 
valor de R$ 3418,15 (tibs mi quatrocentos e dezolo reais e quinze 
centavos). conforme demais cisposlivos legais já citados. 
AR. 2º - O valor constante no artigo 1º será reajustado na mesma data e 
proporção em que se der o reajuste aos servidores municipais em ativi 
dado. 
Art 2º O prosento Decreto, ressalvado o disposto nos artigos ante 
res, entra em vigor nesta data. 

Prefeitura do Municip de Araucária. 08 de novembro do 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

Preteio. 
RAM HISSAM DEMAINI 

Secretária Municipal de Gestão de Pessoas 
DECRETO Nº 36.898 /202 1 DE 08 DE NOVEMBRO DE 202 1 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná. no 

Art 1º - Fica concedida Aposentadoria por Tempo de Contribuição, a 
parir de 03 de novembro de 2021, à Funcionária Efetiva Gicele Maria 
Gondok Gurskd, matricula nº 5877-1 (939) integrante do Quadio Pró. 

7.008,33 (sete mi e oo reais e trinta e rés centavos), conforme demais 
disposívos legais já citados. 
Art 2º - O valor constante no arigo 1º será reajustado na mesma data e 
fesprção em que sede o ehut as senvres muncipas em ar 
AR. 3º - O presere Decreto, ressalvado o disposto nos artigos anterio- 
es, entra em vigor nesta data 

Prefeitura do Municipi de Araucária. 08 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAIN 

Prelaio 
RYAM HISSAM DEMAIN! 

Secretária Municipal de Gestão de Pessoas 

Publicação de editais, atas e balanços? Entre em contato no tel.: (41) 3263-2002 

DECRETO Nº 36.699) 2021 DE 06 DE NOVEMBRO DE 202 1 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, embasada no Art. 6º da Emenda Cons 
tucioral nº 41/03 a ainda Processo Adminisalvo nº 38785/21 de 
0305202", 

DECRETA 
Amt 1º - Fica concedida Aposentadoria por Tempo de Contribuição, a 
part de 03 de novembro de 2021, à Funcionária Eleiva Ivone da Silva, 
matricula nº 1545-1 (1545) integrante do Quadro Próprio do Munkipio 
de Araucária, com proventos mensais e integrais, correspondentes ao 
cargo de Servente, Tabela À, Nível Z, Aelerência 10 e conforme previ 
o no processo de aposentadoria acima mencionado, totalizando o valor 
de R$ 3.947,94 três mil novecentos e quarenta o sele reais e noventa e 
quatro contavos), conforma demais disposiivos lagai já citados. 
At 2: O valor constante no artigo 1º será reajustado na mesma data o 
proporção em que so der o regjusto aos sorvdores municipais em ativi 
dade, 
At 3 - O presente Decreto, ressalvado o disposto nos artigos anteio- 
res, entra em vigor nesta dia 

Prleiura do Município de Araucária, 08 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

Prefeito 
RIYAM HISSAM DEHAINI 

“Secretária Municipal do Gestão da Pessoas 
DECRETO Nº 36.890 /2021 DE 08 NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, embasado na Art, 40, 8 1º, Inciso Il 
alínea "a", ci 6 6º da Constlução Federal da Consiluição Fodoral, 
rodação dada pola Emenda Constitucional nº 20/98 o Redação da E: 
menda Constitucional 41/2005, bem como Lei Federal nt 10.887/2004 o 
ainda Processo Administrativa nf. 26633721 do 23/03/2021, 

DECRETA 
At, 1º - Fica concedida Aposentadoria por Tempo de Contribuição a 
partir de 03 de novembro de 2021, à Funcionária Eletva Jucolia de 
Jesus Seixas, integrante do Quadro Próprio do Município da Araucária, 
ma Matricula nº 10047-1 (10047) com proventos mensais, calculada pela 
média artmélica conespondente na carga de Profissional do Magistó- 
rio — Professor Pedagogo, Classa 02, Nivel 02, Relerôncia G o con. 
forma previsto na processo da aposentadoria acima mencionado, total 
zando o valor de R$ 2963,59 (dois mil novecentos. 
reais o cinquenta o trbs centavos) conforma demais 
citados, 
At 2º- O valor constante no artigo 1º será reajustado na mosma da 
Índica dos benefícios da regime Geral do Previdência Socal (Ar. 4, & 
& da Constiição Foderal e An, 15 da Lei Faderal 1º 10,887/04) 
A 3º O presento Decreto, ressahado o disposto nos arigos anterio 
res, entra em vigor nesta data 

Prefeitura do Munichla do Araucária, 08 de novembro do 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

Pretoto 
RYAM HISSAM DEMAINI 

Socrotáia Municipal de Gostão do Possons 
DECRETO Nº 36.491 /202 1 DE 08 DE NOVEMBRO DE 202 1 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, embasadd na Art. 6º da Emanda Cons 
tucional nº 47/05, bem como no Art. 40, parágrafo 5º, da Constituição 
Federal ainda Processo Adminisialvo nº 34228/21 de 20/04/2021, 

DECRETA, 
An, 1º - Fica concedida Aposentadoria por Tempo de Contribuição, 
parti do 03 de novembro de 2021, À Funcionária Elotva Katia Criat 
Debi Sosrs, mara sé Est (ME), Igraro de Chad 

Intog 
corespondentes o carga d Profissional da Magitário - Professor 
Pedagogo, Classe 02, Nivel 05, Rolerência P o conforme provisto no 
processo de aposentadoria acima mencionado, totalizando o valor do R$ 
8.493,38 (novo mil quatrocentos e novanta e três roals trinta o oito 
centavos), conforma demais dispositivos legais já cado 
Art 2º - O valor constante no artigo 1º será ajustado na masma data 
proporção em que se der o reajusta aos servidores municipais em atvt- 
dade, 
Art 3º - O presente Decreto, ressalvado o disposto nos artigos anterio 
res, entra em vigor nesta dia 

Prefeitura do Município do Araucária, 08 da novembro do 202 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

Pretoio 
RIYAM HISSAM DEHAINI 

“Secretária Municipal de Gestão de Pussoas 
DECRETO Nº 36.892 /2021 DE 08 NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legal, embasado no Ar. 3º da Emenda Const 
tucionial nº 47/05 e ainda Processo Adminisralvo nº 15200/21 de 
esteizoar, 

DECRETA 
Am 1º - Fica concedida Aposentadoria por Tempo de Contribuição, a 
parti de 03 de novembro de 2021, ao funcionário eletivo Lula Alberto 
Cordeiro, matricula nº 2218-1 (2218) integranto do Quadio Próprio do 
Municipio da Araucária, com provantos mensais a intograis, corraspon- 
“dentes ao cargo de Auudliar de Enfermagem, Tabola U, Nível Of, Rolo 
fência 10 a conforme previsto no processo de aposentadoria acima 
mencionado, totalizando à valor da R$ 6.074,86 (sois mil a setonta o 
quatro reais e oferta e seis centavos), conforme demais disposilvos 
legais já tados. 
Art 2º- O valor constante no artigo 1º será reajustado na mesma data 
proporção em que se der o roajusto aos sorvidores municipais em atvi- 
dade. 
Artº - O presente Decreto, ressalvado o disposto nos artigos anteio 
res, entra em vigor nesta data. 

Prefolura do Município de Araucária, 08 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

Prefeito 
RIYAM HISSAM DEMAINI 

Secretária Municipal de Gestão de Pessoas. 

Editora lomaido Ônibus 
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DECRETO Nº 36.893 /2021 DE 08 NOVEMBRO DE 2021 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legis, ambasado no Art. 3º da Emenda Const 
uconal re 47/05 & aínda Processo Administrativo nº 87830120 de 
2eitarzoço, 

DECRETA 
Art 1º - Fica concedida Aposentadoria por Tempo de Contribuição, a 
partir de 03 de novembro de 2021, à funcionária eletva Maria Ruvinski 
Ivalnskd, matrícula nº 792-1 (792), integrante do Quadro Prógrio do 
Município de Araucária, com proventos mensais e intgrais, correspom- 
dentes ao cargo de Técnico de Higiene Dental, Tabeia AA. Nivel 03, 
Refarência 12 e conforme provisa no processo de aposentadoria acima 
mancionado, totalizando a valor de R$ 10.863,87 (daz mi oitocentos e 
sessenta e Iós reais o noventa é sete centavos), conforme demais. 
dispositivos legais já citados, 
Art 2º - O valor constante no artigo 1º será reajustado na mesma data e 
proporção em que se der o reajusta nos servidores municipais em atividade 
Art 3º O presenta Decreto, ressalado a disposto nos arigos antrio- 
tos, antra em vigor nosta data 

Prefoiua do Município de Araucária, 8 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

Preto 
RYAM HISSAM DEHAINI 

Secretária Municipal de Gastão de Pessoas 
DECRETO Nº 36,894 /202 1 DE 08 DE NOVEMBRO DE 202 1 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso do suas atribuições legais, embasado no Art. 6º da Emenda Const- 
cional nº 41/03, bom cama na Art, 40, parágrafo 5º, da 
Federal a ainda Processo Adminisralvo 1º 10064/21 de 08/02/2021, 

DECRETA 
AM, 1º - Fica concedida Aposentadoria por Tempo de Contribuição, a 
parir de 03 de novembro de 2021, à Funcionária Eleiva Marta Bora da. 
Silva, matricula nº 2828-1 (1915), integrante do Quadra Prégrio do 
Municipio de Araucária, com provartos mensais integrais, corespom- 
dentes ao cargo de Profissional do Magistério - Profossor Docência. 
|, Classo 01, Nivol 04, Rolarôncia O u conforma previsto no processo de 
aposentadoria acima mencionado, totalizando o valor de R$ 6.251,29 
(sas mi duzontos o cinquenta e um reais & vinte o nove cantavos) 
conforme demais dispostivos legais já lados, 

Art. 3º O prosonto Decreto, ressalvado o disposta nos arigos antorio- 
es, anta em vigor nosta data, 

Prefoltura do Município do Araucária, 08 da novembro da 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

Proto 
RIYAM HISSAM DEMAINI 

Secrotária Municipal de Gastão de Pessoas 
DECRETO Nº 36.495 /202 1 DE 06 DE NOVEMBRO DE 202 1 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso do suas arlbuições legais, embasado no Art. 6º da Emenda Const- 
tucional nº 41/03, bem coma na Art 40, parágralo 5º, da Constituição 
Federal o alnda Processo Administrativo nº 4116/21 de 10/05/2021 

DECRETA 
AM 1º - Fica concedida Aposentadoria por Tempo de Contribuição, a 
parir do 03 de novembro de 2021, à Funcionária Elota Silmara Baa- 
triz do Souza Gonçalves, malrícuia nº 3852-1 (3952), integrante do 
Quadro Próprio do Municipio de Araucária, com proventos mensais e 

gras, corospondantos ao cargo do Profissional do Magistárie 
rolossor Docência 1 - Português, Classo 02, Nivl 03, Raforência O 

é conlorma previsto no processo de apocentadaria acima mencionado, 
totalizando o valor de R$ 6.251,29 (seis mil duzentos o cinquenta o um 
fel é ros no contos), conforme dâmai postos legais 
lados 
Art 2º - O valor constant no arigo 1º será reajustado na mesma data e 

ar o rogjusto nos sarvidoros municipais em ativi. 
je Decreto, ressalvado o disposta nos arigos anterio- 

ts, anta em vigor nosia data 
Prefolura do Município de Araucária, 8 de novembro de 2021 

HISSAM HUSSEIN DEMAINI 
Prefoio. 

RIYAM HISSAM DEHAINI 
Socroária Municipal do Gastão da Posscas 

DECRETO Nº 36,89 /202 1 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Parar, no 
uso de suas alnbuíções legais, embasado nó Àrt. 40, & 1º, inciso 
alinea “+ da Constituição Federal, artigo 35 da Lei Municipal nº 
1499/04, bem como, Lei Federal nº 10.887/2004 o ainda Processo Ad- 
miistrativo nt. 5214/24 de 24/05/2021, 

DECRETA 
AM 1º - Fica concedida Aposentadoria por Idade, a pat da 04 de no- 
vembro de 2021, à funcionária afetiva Doralice Clerci, integrante do 
Quadro Préprio do Municipio de Araucária, na matricula nº 53614 
(5361), com proventos mensais e proporcionais, 7.345 de 10.950 das, 
correspondentes ao cargo de Auxiliar de Enfermagem. Tabeia U, Nivel 
02, Referência 07, é conorme prevista no processo de aposentadoria 
acima mencionado, totalizando o valor de R$ 2.437,36 (dis mi quatro- 
centos a trinta e sete reais e tinta e seis centavos) conforme demais. 
dispostivos legais já ciados. 
Art, 2 - O valor constante no artigo 1º será reajustado na mesma data 
dos benefícios do regime Geral do Previdência Social (Ar. 40, 5 8º da 
Consiição Federal e Art 15 da Lei Federal nº 10 887/04) 
Art, 3º- O presente Decreto, ressalvado o disposto nos artigos anterio- 
fes, entra am vigor nesta data. 

Profoitura do Munieipio do Acaucária, 08 de novembro da 2021. 
HISSAM HUSSEIN DEHAIN! 

Pretelo. 
RYAM HISSAM DEHAINI 

Secretária Municipal de Gestão de Pescoas 

EP PER TA 

DECRETO Nº 36.897 /202 1 DE 05 DE NOVEMBRO DE 202 1 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
so de suas atrbuições legais, embasado no Art &º da Emenda Const 
fucional nº 41/03, bem como no Art. 40, parágrato 5º, da Consttuição 
Federal e ainda Processo Administraivo nº 8786520 de 29/12/2020, 

DECRETA. 
At 1º - Fica concedida Aposentadoria por Tempo de Contribuição, a 
parti de 08 de novembro de 2021, à Funcionária Eletva Adriana Mar- 
lins Silva, matrícula nº 8554 2 (8554), intogranto do Quadro Próprio do 
Município de Araucária. com proventos mensais e integrais corespon- 
dentes ao cargo de Profissional do Magistério — Professor Pedago- 
go. Classe 02, Nivel 03, Releência G e conforme previsto no processo 
de aposertadoria acima mencionado, otaizando o valor de R$ 4.482,94 
(quatro mi quatrocentos e noventa e dos reais e noventa e quatro cen 
avos), conforme demais ispostivos legais já citados. 
At. 2 - O valor constante no artigo 1º será reajustado na mesma data e 
opoNção em que se der o est aos senoes municins em ar 
AL 3 - O presenta Decreto, ressalvado o disposta nos artigos antero- 
fes, entra em vigor nesta data 
Prefeitura do Município de Araucária. 08 de novembro de 2021 

HISSAM HUSSEIN DEHAINI 
Preiedo 

RYAM HISSAM DEMAINI 
“Secretária Municpal de Gestão de Pessoas. 

DECRETO Nº 36.898 / 20 2 1 DE 08 DE NOVEMBRO DE 202 1 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná. no 
uso de suas atbuções legais, embasado no Art 40, 8 1º, inciso ll, 
alinea "a" da Constituição Federal redação dada pela Emenda Const 
lucional nº 2098 e Redação da Emenda Consilucional 41/2003, bem 
como, Le Federal nº 1088712004 é ainda Processo Administraivo 1º. 
1829321 de 01/032021, 

DECRETA 
At 1º - Fica concedida Aposentadoria por Tempo de Contrução a 
partir do 09 do novembro de 2021, à Funcionária Eleiva Angela Maria 
Kogut, integrante do Quadro Próprio do Municipio de Araucária, matr 
cula nº 10153:2 (10153), com proventos mensais, calculado pela média 
arimética, correspondente ao cargo do Profissional do Magistério - 
Professor Pedagogo, Cinsse 02, Nivel 03, Reterência G o conforme 
previsto na processa de aposentadoria acma mencionado, totalizando o 
valor do R$ 4.133,51 (quatro mi cento a tinta o três roais a cinquenta o 
um centavos) conlormo demais cisposiivos legais já cado. 
A, 2 - O valor constante no artigo 1º será reajustado na mesma data e 
Índice dos benefícios do regime Geral de Previdência Social (Art. 40, & 
Beda Constituição Federal e Art 15 da Loi Fodoral nº 10.887/04) 
Art. 3º - O prosonto Decreto, ressalvado o disposto nos arfgos antero 
es, ontra em vigor nesta data 
Profotura do Município do Araucária, 08 de novembro de 2021 

MISSAM HUSSEIN DEHAINI 

“Secretária Municipal de Gastão de Possoas. 
DECRETO Nº 36.899 /2021 DE 06 NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. Estnço do Paraná, no 
uso do suas atribuições legais, embasado no Art 3º da Emenda Const 
fucional nº 47/05 o ainda Processo Administrativo nº 1913521 de 
mai0ai202", 

DECRETA. 
At 1º - Fica concacida Aposentadoria por Tempo de 
art de 08 de sotenbro de 2021, à funcionária eleiva Cricall 
Luczyszym Wolski, matrcuia nº 878.2 (878), integranto do Quadro 
Próprio do Muncipio de Araucána. com proventos mensais e mlegras. 
“correspondentes ao cargo da Profissional do — Professor 
Pedagogo, Classe 02, Nivel 03, Ratorância T a conforme previsto no 
processo de aposentadoria acima mencionado totalizando o valor de R$ 
7.887,97 (sele mi otocentos e olenta e sele reais e noventa e sele 
centavos), conforme demais cispostivos legis já ctados. 
At, 2 - O valor constante no artigo 1º sorá resjustado na mesma data 
proporção em que so der o majusto aos servidores municipais am ati 
dade. 
At. 3º - O presenta Decreto, ressalvado o deposto nos artigos anterio- 
fes, entra em vigor nesta data. 
Preteiura do Município de Araucária 08 de novembro de 2021 

HISSAM HUSSEIN DEHAINI 
Preteio 

RYAM HISSAM DEMAINI 
“Secretária Municipal de Gestão de Pessoas. 

DECRETO Nº 36.910 /2021 DE 0 9 DE NOVEMBRO DE 202 1 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. Estado do Paraná, no 
uso de suas aribuções legais, embasado no Árt 40, & 1º, incio 
dies %” da Consiluição Federal, arigo 35 da Lei Municipal nº 
1483/04, bem como, Le Federal nº 10.887/2004, Processo 170693718 
do Triounal de Contas do Paraná e ainda Processo Administrativo nº. 
8619/17 da 2207/2017. 

DECRETA. 
At 3º -Alera a redação do Ar. 1º do Decreto nº 31 785/2018 de 11 de 
faneiro de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação: Fica 
“concedia Aposentadoria por idade, a parir de 02 de janero de 2018, 
ão Funcionário Efetivo José Carfito Menezes de Souza. inlegrarte do 
Quadro Próprio do Municipio de Araucária, na Matrícula nº 3800, com 
proventos mensais a proporcionais, 8.690 de 12775 dias, corespon- 
dentes ao cargo da Médico Clínico Geral, Taboia AB, Nwoi 01, Fo 
téncia 07, & confome previsto no processo acma mencionado, ota 
zando o valor de R$ 429,19 (Gnco mi quatrocentos e vinte e nove 
feais e dezenove centavos) conforme demais dispostivos legais já citados. 
At 2 - O valor constante no artigo 1º será rojustado na mesma data 
dos benefícios do regime Geral de Previdência Social (Art 40. 6 8º da 
Constituição Federal e Art 15 da Lei Federal nº 10,887/04 
At 3º - O presente Decreto, ressalvado o disposto nos artigos anterio 
fes, entra em vigor nesta data, ficando revogadas as disposições em 

15] Araucária 
DECRETO Nº 36.913 20 21 DE 1 O DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado 
do Paraná, no uso de suas airbuições legais, na forma disposta nos 
artigos 24, 6é e 67 e 68 da Lei Municipal nº 1. 483/2004, At 40 6 7º, da 
Consilução Federal, e atendendo ao requerido no Processo Administra 
tivo nº 6569621 de 27/07/2021 

DECRETA 
At 1º Fica atribuída pensão por morte a Marcos Antonio Rodrigues 
Massaro, esposo da ex-senvdora Debora Cassia da Costa Massaro, 
matvcua 82571 (8257), excintogranto do Quadro Préprio do Município 
do Araucária, falecida om 22 do julha do 2021, com 100% do provento, 
no valor mensal de R$ 7.602,17 (seto ml soiscentos a dois reais o do. 
zesselo contavos), a contar da data do Gb. 
An, 2º - O presenie Decreto, ressalvado a disposto no arigo anterior, 
entra em vigor nesta data. 

Prefeiura do Município de Araucária 10 de novembro da 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

Preteto 
RAM HISSAM DEHAINI 

“Secretária Municipal de Gestão de Possons 
DECRETO Nº 36.925 /202 1 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso do suas atrbuições logals, embasado no Art. 40, 8 1º, inciso 
alinea *' da Constituição Federal, artigo 35 da Loi Municipal nº 
148304, bem como, Lol Federal nº 10.887/2004 e ainda Processo Ad 
ministraivo 1º. 24240721 de 16/03/2021, 

DECRETA 
Av 1º - Fica concedida Aposentadoria por Idade, a parir de 10 de nor 
vembro de 2021, à funcionária eletiva Anacir Maria Padilha Gol, into- 
grante do Quadro Própria do Municipio de Araucária, na matricula nº 
4707-1 (4707), com proventos mensais e proporcionais, 7 800 de 10.950 
dis, cormespondentes no cargo de Auxilr de Enfermagem, Tabela U, 
Nível 06, Referência 07, e conforme previsto na processo do aposnta. 
doria acima mencionado, totaizanda o valor de R$ 2.847,44 (dois ml 
olocontos a quarenta o sato roais o quarenta o quatro contavos) con: 
forma demais dispostivos legais já ctados. 
Art 2º - O valor constanta no artigo 1º será rogjustado na mosma data 
dos benefícios do rogima Geral de Providência Sochl (At 40, 4 8º da 
Consilição Federal e At. 15 da Lei Federal nº 10.887/04) 
Ar, 3º- O presente Decreto, ressalvado o disposto nos. 
rs, entra em vigor nest data. 

Prefeitura do Município de Araucária. 12 de novembro do 2021 
MISSAM HUSSEIN DEHAINI 

Prototo 
RIYAM HISSAM DEHAINI 

Socratária Municipal de Gestão do Passons 
DECRETO Nº 36.926 2021 DE 12 NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso do suas atribuições legais, ombaisado no Ar 3º da Emanda Const 
tuclonal nº 47/05 o ainda Processo Administralvo nº 4078/21 do 
07/06/2021 

DECRETA 
Art 4º - Fica concedida Aposentadoria por Tempo do Contribuição, a 
partir de 10 de novembro do 2021, à funcionária elolva Angola Trim- 
mor Hargor Vioira, matrícula nº 1886-1 (1686), intoganto do Quadto 
Próprio do Município de Araucária, com proventos mensais o infograis, 
correspondentes ao cargo de Auxiliar de Consultório Odontológico, 
Taboia V, Nivo! 06, Roforância 10 o conforma provisto no processo do 
“aposentadoria acima mencionado, totalizando o valor do R$ 9.279,47 
Inove mi duzentos e sotonta a nova rens o quarania a soto contavos) 
conforma amais disposlivos legais já citados. 
Art 2º - O valor constante no artigo 1º sorá raajustado na mesma dia o 
proporção em que sa der o reajuste aos servedoros municipais em at 
dado, 
Art 3 - O presente Decreto, ressalvado a disposto nos arigos anterio 
tes, entra em vigor nesta data 

Prefedura do Municipia de Araucária 12 de novembro da 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

Prototo 
RAM HISSAM DEHAINI 

“Socrotária Municipal da Gastão da Possoas 
DECRETO Nº 36.927 /2021 DE 12 NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, embasado no Ar. 3º da Emenda Cons 
luconal vº 47/05 e ainda Processo Administralvo nt 58067/21 de 
05/07/2021 

DECRETA 
At. 4º - Fica concodida Aposentadoria por Tempo do Gontibuição, a 
pars de 10 do novembro do 2021, à funcionária efetiva Maria Sotilk 
Gober, matrícula nº 1950-1 (1950), integrante do Quadro Próprio do M 
nicipio de Araucária. com proventos mensais a integrais, corospond 
os ao cargo de Cozinheira, Tabela 8, Nivol 01, Reforôncia 10 o con- 
ore previsto no processo de aposentadoria acima mencionado, toal- 
zando o valor de R$ 4.105,97 (quatro mi cento e cinco reais e noventa o 
sete centavos), conforme demais dispostivos legais já citados, 
Art 2 - O valor constante no artigo 1º será reajustado na mesma data o 
Eropoição em que se der o reajuso nos servidores municipais em a 
AR. 3º - O presente Decreo, ressalvado o disposto nos artigos antero 
es, entra em vigor nesta da, 

Prefeitura do Municipio de Araucária 12 de novembra de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

Prefeita 
RAM HISSAM DEMAINI 

Secretária Municipal de Gestão de Pessoas 

Publicação de editais, 
atas e balanços? 

Entre em contato no 
telefone: (41) 3263-2002 
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AESI aavcáRIA 
DECRETO Nº36.977, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Abro crádio aticional suplementar na orçamento do Município, com 
basa om anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R$ 
800.000,00 (oitocentos mi reais) 
O(A) PREFEITO(A) DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, com base nos 
Artigos 41, |, 42 43, 8 1º Il da Lei Faderal nº 4.320, de 17 de março 
de 1964, na Loí de Direirzes Orcamentárias nº 38452020 de 
28/09/2020 e na Lei Orçamentária Anual nº 3690/2020 de 2912/2020, 

DECRETA 
Art 1º Fica aberto crédito adicional suplementar, com base em anulação 
parcial, no valor de R$ 800.000,00 (olocentos mi reais), para reforço no 
exercício financeiro de 2021 da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentá- 
rins) 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 
Secretaria Municipal de Urbanismo 

Unidade Orçamentária: 25.001 Gabinete do Secretário - Smur 
Funcional Programática: Atvidade Manter e amplar o serviço 

25,001,0015.0452.0006.2227 do sinalização viária (horizontal, 
vertical e semalrica) e ioponimea. 

Elemento do Dosposa  Fonledo Recurso Valor 
300390000 - Outros serviços de 01710 - Aplicação R$ 800.000,00] 

terceiros - pessoa jurídica. Convênio Detran 
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 800.000,00 

Art 2º Para dar cobortura ao (s) crádito(s) indicado(s) no arigo antaior 
sorá(ão) anulada(s)parciaimento a(s) seguinte(s) dotação(ões) espec 
cada 

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 
Secretaria Municipal de Urbanismo 

Unidado Orçamentária: 25.001. Gabinete do Secretário - Smur 
Funcional Programática: Atvidade: Manter o ampliar o sorvço 

25,001.0015.0452.0006.2227 do sinalização viária (horizontal, 
vertical e semalórica) e toponímea. 

Eltmento de Despesa Fontede Recurso Valor 
3390300000 - Material de consu 01710 - Aplicação R$ 800.000,00 

mo Convênio Detian 
VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 800.000,00 

A! Esto Decrot entra am vigor na cata do sua publicação. 
Profoitura do Municipio do Araucária, 19 do novembro do 2021 

MISSAM HUSSEIN DEMAINI 
Prefoito do Araucária 

DECRETO Nº 36.000, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. 
Ab crédio adicional suplementar no orçamento do Município, com 

Abre crédilo adicional suplementar no orçamento do Município, com 
base em anulação parcial de dotação orçamentária no vabr de RS 
18.000,00 (dezoto mi reais) 
OXA) PREFEITO(A) DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, com base nos 
Artigos 41, 1, 42 e 43, 6 1º, da Lei Federal né 4.320, de 17 de março 
de 1964, na Lei de Dretizes Orçamentárias nº 36452020 de 
28/09/2020 e na Lei Orçamentária Anual nº 3660/2020 de 29/12/2020: 

DECRETA 
AM 1º Fica aberto crédito aciona! suplementar, com base em anulação 
parcial, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mi reais) para reforço no 
exercicio financeiro de 2021 daís) saguinto(s) dotação(õos) orçamentá 
ras); 

Funcional Programáfca 
001 0004 0131 0002 2248 
Elemento de Despesa | Fonts de Recurso Valor 
3300460000 - Aunião- — [87000 - Recursos Ordnk| R$ 18.009755 

alimentação fios (Lives) Exericio. 
Corente 

VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: A 18006,00 
AE Para dar cobertura ao (5) crio) ndicado(s) na arigo ariarior 
serálão) anulada(s) parcialmente a(s) seguinte(s) dotação(ões) especit- 
cadaçs 

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 
Secretaria Municipal de Comunicação Social 

Unidade Orçamentária: “Gabinete do Secretário 
28.501 

Funconai Programálca 
fes.005.0004 0131.0002 224 
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso Vaior 

[5780110006 - Vencimentos ef 01000 - Recursos | — R$ 18000709 
vantagens fas - pessoal. | Ordinários (Livres) 

E Exercico Corrento 
VAL 1E00000 

AA 3 Esto Decroo entra em vigor na daia de sua publicação: 
Profoura do Municipio de Araucária 23 de novembro de 2021, 

HISSAM HUSSEIN DEMAINI 
Prefeito de Araucária 

basa em anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R$ 
38.000,00 (trinta o cito ml raia 
OIA) PREFEITO(A) DE ARAUCÁRIA, Estado do Pa 
Artigos 41, 1, 42 0 49, 6 1º da Loi Faderal nº 4.320, de 17 de março 
de 1964, na Loi do Direirizos Orçamentárias nº 36452020 de 
28/08/2020 0 na Lol Orçamentária Anual nº 3660/2020 do 23/12/2020: 

DECRETA 
At 1º Fica abarto crio adicional suplomenta, com bas em anulação 
parcial, na valor do R$ 28.000,00 (ria e ota ml reais) para reforço no 
oxoreleo fnancairo do 2021 da(s) soguinte(s) dotação(õos) orçamantá. 
in 

“com base nos. 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 
Socrotaria Municipal de Administração 

Unidado Orçamontária 07.001. Gabinoto do Secrotário - Smad 

15] Araucária 
DECRETO Nº 36.970, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Revoga o Decreto 34 459, da 17 do abri do 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas airbuições legais, dispostas no ar, 56, inciso XII da Lei 
Orgânica do Muncipo, 

DECRETA 
At 1º Fica revogado o Decreto 34.459, de 17 de ab do 2020, 
Art 2º O prosento Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 
Socrtaria Municipal de Administração 

Unidado Orçamentária: 07.001 —. Gabineto do Secretário - Smad 
Funcional Programática: Atidade: Manter e ampliar o quadro 

07.901 0004.0122 0002.2031 luncional da SMAD 
Elemento de Dosposa  FontodeRecurso Valor 

3190110000 - Vencimentos a | 01000 - Recursos Ord- | R$ 38.000,00. 
vantagens fixas - pessoal cvl nários (Livres) Exercício 

Corent 
VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 38.000,00 

Art, 3º Elo Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefolura do Município de Araucária 22 de novembro de 2021 

HISSAM HUSSEIN DEHAINI 
Prefeito do Araucária 

AE] aravsária 
DECRETO Nº 36.971, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Prorroga o mandato dos membros da gestão 2020- 2022 do Conselho 
Municipal do Plano Diretor de Araucária CMPO, 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, no Estado do Paraná. 
no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Inciso XI do art. 
56 da Lei Orgânica do Municipio de Araucária e atendendo ao Processo 

Funcional Programa: | Aividado Mantra amplar o quadro Profa do Munição d Araucária. 18 de novembro da 2021 
07 0010004 0122 0002 2051 funcional da SMAD MISSAM HUSSEIN DEMAIN 

Elemento do Fonte de Recurso Valor Protito do Araucária 
3190160000 - Oras despesas, 01000 Rocursos Or R$ 38.09.00 

vaiávoi - possal civil mário (Livra) Exarcico 
Corrente 

VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 38.000,00 A, Pr dr coord ri) lcd) no ago aros ARANSÁRIA 
sea(ão)anuladato) parimentoaís) segunte(s) dtação(ões) especi- 
cadafo E ATA DE REGISTRO DE Nrasoa0as 

No dia 16/11/2021, o Municipio de Araucária, Estado do Paraná. situado 
na Rua Pedro Druszcz, 111, neste ato representado polo(a) Secrets 
rola) Municipal Sr(a). FABIANO MELO DOS SANTOS. CPF. 
025.545 210-56, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
da Loi nt 10.520, de 17 de júho de 2002, a do Decreto Municipal nº 
34 416/2020, e demais normas legais aplicáveis, em faco da classica 
ção da proposta apresentada no(a) PREGÃO Nº. 98/2021 RESOLVE 
registar o preço olerado pela empresafomecedor VRS SERVICOS EJREU, localizada RUA RIO SOLIMÕES, nº 1355, sala 01, WEISSO- 
POLIS, inscrta no CNPJ sob o nº 24 350.525/0001-15 representada 
pelo(a) Sr(a) DARKSON LUZ PASTORE VERISSIMO. CPF: 
D44 232.349-20, conforme o(s) Hemíns) abaixo discriminado(s). com 
seu(s) respecivo(s) preço(s) untário(s) e quartidade(s) em nome da 
empresa acima ctada. Contratação de empresa(s) especialzada(s) em 
qeotecna apos geotécnco. para execução de servços de investigação 
geolécnica. e ensaios laboratoriais e de campo de modo a subsidiar o 

valor 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES 
OBS. A tabela ctada encontra-se disponivel integralmente, no diário 
oficial eletrênico 3 munição, e 

hps;/araucara atende netpg=diaricofcial, para consulta e impressão. 
Administrativo nº 111220/2021; e Considerando que o mandado da atual 
gestão 2020-2022 do CMPD se encerra em 09/02/2022: Considerando 
que 6 periodo provisto para eleição da gestão 20222024, entre 
10/12/2021 e 09/02/2022, recai em tradicional período de recesso de fim 
de ano e férias, sendo desfavorável à mobiização para eletvar a neces. 
sária participação popular na eleição; Considerando os cuidados ainda 
existentes com relação as medidas de prevenção e enfrentamento ao 
Coronavirus SARS — CoV-2/COVID-19, conforme Decreto Municipal nº 
34,95712020 e Decreto Estadual nº 6705/2021 

DECRETA 
Art 1º Fica prociogado o mandato dos membros da gestão 2020-2022 
do Consolho Municipal do Plano Dietor de Araucária - CMPO, até a data 
de 10 de malo do 2022 
Art 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefoiura do Municípia de Araucária 18 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

Prefeito de Araucária 

Os principais sintomas 
do Coronavírus são: 

FEBRE + TOSSE 

ou DIFICULDADE 
PARA RESPIRAR 

ES amaveária 
TERMO DE INEXIGIBILIDADE N- 123/2021 

Processo Administrativo Digital Nº: 108764/2021, Intoressado: So. 
cletaria Municipal de Saúde, Assunto: Inexigblidado de Licitação para 
pagamento de aurilio moradia para a profissional YAMILE CABALLE- 
RO BOPILIER, incerta no CPF nº 083972971-54 o RNM: 63597957 
que atua no Municipio de Araucária/PR e pertencente ao Programa Mais. 
Médicos, consoante termos & especticações contidas no Processo 
Administrativo Digital Nº 108764/2021 e seus anexos, Valor Mensal: R$ 
1.450,00 (Um mi, quatrocentos e cinquenta rais). Valor Global: R$ 
17.400,00 (Dezessele mi e quatrocentos reais) Prazo de Execução 
06/19/2021 a 05/11/2022 Prazo de Vigência: 06/19/2021 a 05/11/2022 
Forma de Pagamento: O pagamento será realizado mensalmento, até 
o 5 (quinto) da Ut, diretamente ao médica participante, conforma Lei 
Municipal nº 2777/2014. Beneficiária: YAMILE CABALLERO BOPILI- 
ER - CPF 083972971-54, Fundamento: Ar. 25 da Loi nº 8666/93 o 
ra Lei Municipal nº. 2777/2014 

Município de Araucária, 23 de novembro de 2021 
ADILSON SEIDI SIGUIURA 

Socretáio Municipal de Saúdo 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 129/2021 

Ratio a Inexigibilidade, objeto do Processa do Inoxigiblidado da Li 
tação nº108784/2021, para oficácia do ato, nos termos do Artigo 26 da 
Loi nº 8.666/1993, o alloraçães postaiores. 

Municipio do Araucária 23 de novembro do 2021 
MESSANM HUSSEIN DEMANM 

eleito 
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 124/2021 

Processo nf: 117530/2021 Inoressados: Secretaria Municipal do 
Finanças — SMFI Assunto: Inexigbildade de Licitação, com escopo no 
artigo 25, inciso da Lol nº 8666/1969, para Inscrição XXXII Congres.. 
“so Nacional Fenafim, curso presencial. que será ministrado entro os 
dias 24 a 26 de Novembro de 2021, o qual tem por objaivo capacitar oo. 
servidores do Departamento do Fiscalização da SMFI, com o objaivo do 
tranemir inormaçõos atualizadas cobre as quastõos da Administração. 
Tributária Municipal e os Novos Desalios — Tendências, Perspectiv 
Legais e Tecnológicas Fiscais, desenvolvendo exemplos práticos, 
mentando e analisando a correta aplicação da legislação, nos termos e 
especificações contidas. no Processo Adminisiatvo. nº 1176301202]. 
Prazo de Execução: 30 dias a contar da emissão da nota de empenho. 
Valor Total: R$ 2.300,00 (Dois ml o trezentos reais). Forma do Paga- 
mento: até 30 dias cortdos após ateste da nota fiscal pela Socrotaia. 
Municipal do Planejamento acompanhado das cartídões nogalvas do 
FGTS, Trabalhista e Unficada da Recola Fodoral dentro dos prazos do 
validados. Contratada: ASSOCIAÇÃO DO FISCO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE VILA VELHA - AFIVIVE - CNP4: 02.271.456/0001-11. 
Fundamento: At. 25, Il da Lol nº 8.666/09, Municipio de Araucária, 23 
de novembro da 2021 

LAVRO LUCIANO STALL 
Secretário Municipal do Finanças, 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE N- 124/2021 
Ratio a Inorigibiidado, objeto da Procassa do Inaxigblidado da Li 
tação nt 117630/2021, para eficácia do ato, nos termos do Artigo 26 da 
Lo nº 8.666/93, a alioraçõos postaíoros. 

Municipio do Araucária, 23 da novombra da 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

Protoio 

ES] asavsária 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 440/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45608/2021 
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021 

SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
No dia 16/11/2021, o Município do Araucária, Estado do Paraná, alundo 
na Rua Pedro Druszcz, 111, noso alo ropresontado polo(a) Secr 
riola) Municipal Srta. ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALM 
CPF: 007 148,379-80, nos lermos da Li nº 8.066, do 21 de 
1993, o da Lei nº 10.520, de 17 de Julho da 2002, o do Dec 

a, am laca da 
PREGÃO Nº 962021 

COMERCIO É LOCACOES DE ESTANDES LTDA, localizada AUA 
OLIVEIRA VIANA, nº 1551, casa 01, HAUER, Inscr ho CNP sob o nº 

Sola) RAFAEL NUNES SCA- 
minado(a), com seu(s) respoctivo(s) preço(s) unhário(s) 
em nome da empresa acima citada. Aquisição do loiros em chapa do 
aço Inox polido e Brasão da Preletura Municipal de Araucária, fixados 
om parede de alvenaria com pinos, assim come placas da idonificação, 
personalizadas para portas a do orientação, contemplando o formei 
mento de toda a mão de obra, peças, 
componentes — necessários para Instalação, No 
do R$295.800,00 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 441/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO N- 45608/2021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
No dia 16/11/2021, o Município de Araucária, Estado do Paraná, suado 
na Rua Pedro Druszcz, 111, neste ato ropresantado polofa) Socretá: 
rioia) Municipal Srta). ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALMIERI, 
CPF. 007.146 379.80, nos termos da Lai nº 8.666, de 21 de junho da 
1983, e da Lei nº 10.520, do 17 de julho de 2002, a do Docrato Muni 
pal 1º 344162020, e demais normas legais aplicáveis, em face da 
Slassficação da proposta aprecentada no(a) PREGÃO Nº: 96/2021 
RESOLVE registrar o preço olartado pela amprosaflomocador CWB 
PAINEIS PUBLICITARIOS LTDA, localizada RUA ANNE FRANK, nº 
4826, BOQUEIRAO, insert no CNPU sob o nº 026579560001-77 
representada pelo(a) Srta) JAQUELINE NATALIA DE ALMEIDA FOGA- 
CA, CPF: 116,020.199-40, conlormo o(s) Hom(ns) abaixo discrimina. 
do(s), com seu(s) respectveís) proço(s) unitáro(s) 

total 

paredo de alvenaria com pinos, assim como placas do identficação, 
personalizadas para portas e de orientação, contemplando o formeci 
menta de toda a mão de abra, peças, ferramentas, equipamentos e 

instalação, No valor. total 
ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALMIERI 
“SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

OBS: As inbelas ciadas encontram-se disponiveis, intogralmento, no 
diário oficial do município, ato: 
hips:/araucaria atendo nei”?pg=diarioofcia, para consulta o impressão. 

Ea EaLdo CRAix 



grupor3a com Publicidade Legal 
= 

AEB] ameucámia 
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 89164/2021 
CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA Nº 

46/2021 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 0772021 
(CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. 
CONTRATADO(A): PONTO BR ENGENHARIA LTDA. EPP. CNPJMF 
nº 09:783.435/0001.48, OBJETO: É revista a Cláusula Quara, do refe- 
fido Contrato de Empreitada de Obra n.º 462021, para prorogar o 
prazo contratual do Execução e Vigência em 120 (cento a vnie) dias. É 
revista a Cláusula Quinta do Contrao nº 462021 para acrescer ao valor 
global a quantia de R$ 299.077,64 (Duzentos e trinta e nove mil e setem. 
la e selo roais e sessenta & quatro centavos), à ser suportada pela, 
seguinte dotação orçamentária 
Código Reduzido:7es 

Órgão: 10 - Secretaria Municipal do Planejamento 
Unidade:! - Gabinete do Secretário - Smp! 

Ação:2055 — Realizar obras para atender a demanda da 
secretaria 

Vinculo:3000 — Recursos ordinários (Livres) 
Anteriores 

Subelemento:3449051010800000000 - Unidades habitacionais 
TERMO ASSINADO EM: 22 do novombro de 2021 

Profeitura do Municipio de Araucária, 23 de novembro de 2021, 
SAMUEL ALMEIDA DA SILVA 

Secretário Municipal da Planejamento 

Exercícios 

SESI aravisária 
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº: 04/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1006182021 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Ne. 157/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 111/2010 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. 
CONTRATADO(A): CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - 
ME, CNPUIMF nº 09.358.858/0001-05, OBJETO: É revista a Cláusula 
Quarta do Contrato nº 157/2019 para pronogar o prazo de vigência em 
24 (vinte o quatro) meses. É revista a Cláusula Quinta do Contrato nº 
157/2019, para manter o valor do Contrato de R$ 146.666,50 (Cento e 
quarenta e seis mil, saiscentos o sessenta 0 seis reais o cinquenta 
centavos), sendo a despesa suportada pela seguinte dotação orçamen- 
ária: O ragjusto previsto no mencionado subitem 152 do Edital Pregão 
1º 11N/2019, podorá ser aplicado a partir do mês subsequente ao do 
vencimento do Contrato de Prestação de Serviço nº 157/2019, por 
meio da termo de apostiamento, ullizando-se o índice 

Recursos Ublizados. 
Código Roduidoisê Órgho1O - Scroaia Municipal do Planejamento 

Unidade! - Gabo do Secrtâro  Smp! 
Ação2oss — Exocutar atividados administrativas o “operacionais. ncundo a reização do serviços sou 

Reuisição do mater de consumo. alendando a emarda da secretaria, incluso com  teencopãa 
do informação 

Vinculot900 — Recursos Ordináios (Livres) — Exercicio 
Correto 

Subolomonto339030160000000000 - Mataial de expodianto 
Recursos Ullizados. 

Código Reduzido 58 
Órgão 10 - Sacretaria Municipal do Planejamento 

Unidade! — Gabinete do Secretário - Smp! 
Açãoz054 — Executar atvidades administaivas e 

Speracionais incluindo à realização de serviços e/ou 
aquisição de matorial de consumo atendendo a 
“demanda da secrotri, inclusive com a tecnclogia 
do informação 

Vinculo1000 — Rocursos Ordinários (Livres) — Exercicio 
Corrente. 

Subelementos330030170000000000  — Mataial do 
Processamento de dados 

Recursos Ulizados. 
Código Reduzido163 

Ôrgão 10 - Socrotaia Municipal do Planejamento. 
Unidade! - Gabrnato do Socratário - Smp! 

Ação2057 — Planejar, coordenar. implantar e Manter o 
programa Cidade Diga na Cidade de Araucária 

Vinulo1000 — Recuros Ornários (Len) - Err 
arrento. 

Subelemento3330040120000000000 — Locação de máquinas 
equipamentos. 

Termo assinado em: 16 de novembro do 2021 
Profotura do Município de Araucária 23 da novembro de 2021 

SAMUEL ALMEIDA DA SILVA 
Socratário Municipal de Planejamento. 

ASI aravsária 
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N- 081/2021 

Processo nº: 110183/2021, Interessado: Socrotria Municipal de Sad 
de, Assunto: Contratação direta, mediante dispensa do Iciação, com 
fundamento no artigo 24, inciso IV, da Loi Federal nº 8.66595, para. 
aquisição de Aspirador de Secreção, para atender a demanda judicial 
para “o paciente YECW, conforme autos sob nº 0008054 
882020 ,8.160025, nos termos do Processo Administaivo nº 
110183/2021.. Valor Total: R$ 3.680,00 (Trás ml, solecantos o oitenta 
reais), Prazo do Entrega: 10 (dez) dias. Forma de Pagamento: O 
pagamento sorá ofotuado em até 30 (nia) dias da data do entrega da. 
noia fiscal devidamente atestada pela Secrotaria Municipal de Saúde 
Conrado: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. 
CNPJ 00.802.002/0001-02 | 
Fundamento: At 24, incl IV. da Li Feder! nt 6661653 
Profoitura do Muricípi de Araucária, 19 de novembro ds 2021. 

ADILSON SEIDI SUGUIURA. 
Secretário Municipal de Saúdo 

“TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº081/2021 
Ratico a Dispensa de Licilação, objeto do Processo de Dispansa de. 
Licitação nº110183/2021, para aficácia do ato, nos termos do Arigo 26 
ca Lei nº 866692, a alterações 
Prefeitura do Município de Araucária, 19 de novembro de 2021. 

HISSAM HUSSEIN DEHAINI 
Prefeito 

PRE PED e TA 

JEI Araucária 
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

TIPO MENOR PREÇO PROCESSO LICITATÓRIO Ne 8506/2021 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 028/2021 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para pavimentação 
das seguintes vas: Objeto: Pavimentação das ruas- Rua Capivari Rua. 
Xingu, Rua Paraíba, Rua Londrina do Jardim Shangrlá. Pavimentação 
em CBUQ de 17.364,36m. sendo 2 175,00m de extensão. Incluindo 

nagem, ensaios tecnológicos e placas de com 
mos estabelecidos no Edital e seus Anexos. VALOR MÁXIMO: O preço 
lotal máximo é de R$ 7.082.857,46 (sete milhões, noventa e dois mil, 
oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos). DA 
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: No Departamento de 
Licitações e Compras, são na Rua Pedio Druszcz, nº 160, sobreloja - Centro — Araucária/PR até às 13:30 horas do dia 03 de janeiro de 
2022 e a ABERTURA so dará no mesmo dia e local às 14:00 horas. 
O Edital completo está disponível no site htips:/araucaria pr gov.br 
ou no Departamento de Licitações e Compras, das 8h00 às 12h00 e 
das 13h00 às 16h00. Informações pelo telefone (41) 3614-1400 Ra- 
mal: 1490 ou através do e-mail: cplosefCaraucariapr.govbr. OBS: 
Repubiicado com alterações, conforme solicitado por meio do Oficio nº 
805/2021 da Secretaria Municipal de Obras Pública 

Araucária, 22 de novembro de 2021 
AIRTON MOREIRA PINTO 

Prosidento da Comissão Permanente de Licitação de Obras e 
Sorviços de Engenharia 

Câmara Municipal 
Quatro Barras | Poronó 

AVISO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021 

Câmara Municipal de Guatio Barras, Estado do Paraná, atavês do 
Pregoeiro e equipo de apoio, nomeados pela Portaria nº 086/2021, toma. 
público, para o conhecmento dos interessados que, de acordo com a 
Lei nº 8666/1963 e alterações posteriores, Loi Federal 105202002. 
Decreto Federal 10.024/2018. Lei Complemanta Federal nº 123/2006, 
Decreto Municipal 3.11172013 « Decreto Municipal nº 7 384/2020, fará 
reaizar na modalidade do PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor 
preço por item. 
RESUMO DA LICITAÇÃO 
OBJETO: Contratação de empresa para administrar os contatos de 
estágio, para estudantes mainculados em nsttuções de ensino superior 
é de médio, sem vinculo empregatício, para atuarem na Câmara 
Municipal de Qualro Barras, obedecidas as caracirsicas de cada 
setor. conforma especificações. contidas no Termo de Referências. 
(Anano 01) 
MODALIDADE | TIPO: PREGÃO ELETRÔNICO / Menor preço por tem. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h do dia 24/11/2021 as 
08h60min do dia 06/12/2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h:S0min as 09h-O0min do dia 
ostazo, 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08h00min do dia 
oeiras 
VALOR GLOBAL: R$ 61.29288 (sessenta o um mi reais, duzentos e 
noeenta e dee reais o otenta o ao centavos) 
LOCAL: mer comprasbr com bx “Acesso Identificado” 
Pera todas as referências do tempo será observado o horário de Brasa 
(DF) 
O edital completo poderá ser examinado e adquirido pelo ste 
env camaraçuatrobaresprgovbr cu soictado via email 
comprasggcamaraquairobarras gov tr. Informações. poderão, ser 
obtidas pelo sie o-mal ou leon (041) 3671-3006, das O8H00 ds 
12900 o das 13h30 ds 17H30. 

LUIZ ANDREI SANTOS ALVES 
Pregoeiro Câmara Municipal de Quatro Barras 

Os principais 
sintomas do 

Coronavírus são: 

FEBRE 

+ TOSSE ou 

DIFICULDADE 

PARA RESPIRAR 

PARANÁ y PARANA COVERNO DO ESTADO 
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 3137/0-BR 

LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL Nº 010/2021 - GMS 
PROTOCOLO Nº 17.396 080-5 

1. O Estado do Paraná recebeu um empréstimo do Banco Interamo- 
ricano de Desenvolvimento, em diversas moedas, no montante de 
US$ 67 200.000,00 (sessenta e soto mihões e duzentos mi dó 
res), para o financiamento do PROJETO PARANÁ SEGURO 
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO — 
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 3137/0C-BR, e pretendo aplicar 
parte dos recursos em pagamentos decorrentes. do contrato para a 
“Elaboração de Projetos Básicos e Execulivos de Arquitetura e 
Engenharia, contemplando instalações, fundações e estrutura, 
detalhamento do planilha orçamentária (Faso 1) a execução da obra 
(Fase 1) para a Construção do Batalhão de Polícia Escolar Co- 
munitária -BPEC, em Curitiba, com área aproximada do 
4.287,60m, slo à Rua Tamoios s/n, Bairro Portão, Curitiba / Para- 
ná: À citação está aberta a todos os Concorrentes orundos de 
paises elegíveis do Banco, 
2. A PARANÁ EDIFICAÇÕES Autarquia vinculada à Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas doravante. 
denominado Contratante convida os interessados a so hablitarem o 
apresentarem propostas para a “Elaboração de Projetos Básicos e 
Executivos de Arquitetura e Engenharia, contemplando instalações, 
fundações e estrutura, detalhamento de planlha orçamentária (Fase 
1 e execução da obra (Fase 1) para a Consirução do Batalhão de 
Polícia Escolar Comunitária -BPEC, em Curiiba, com área apro- 
ximada de 4.287,60, sito à Rua Tamoios sn, Bairo Portão, 
Curitiba / Paraná ”, com valor estimado da contratação (Fases | 
e 1) é de R$ 17.230.674,53 (dozessato milhões, duzentos e trinta 
mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três 
centavos). 
3. O Edial o cópias adicionais poderão ser retirados no site: 
ore admiração or gov be ComorasPRgina/Comoras-Paran 
acConsuia-de-Estais-s-Liclaçoes gratutamente. Os Interessados 
poderão obler maiores informações através do tel. (41) 3221-6118 
ou através do emal: gkopdQomdoraovi ou ainda 
pessoalmente no endereço: Avenida Iguaçu, 420, 6º andar, Balro 
Rebouças, Curlbba - Paraná. 
4. As propostas deverão ser entregues na Avenida Iguaçu, 420, 6º 
Anda, Bar Rebouças, Curta = Paraná nó à 00:30 horas do 
dia 10 de Janeiro de 2022, acompanhadas de Declaração do 
Garanta. de Proposta e serão abertas imediatamente após, na 
presença dos interessados que desejarem assisti à cerimônia do 
abertura, 
5. O Concorrente poderá apresentar proposta individualmente ou 
“como partcipanta de um Joint-Venturoelou Consórcio, 

Cura, 22 de novembro de 2021 
MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLL! 

DIRETOR GERAL DA PARANA EDIFICAÇÕES - PRED 

= PARANÁ PARANA GOVERNO DO ESTADO 
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 3137/0C-BR. 

LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL Nº 013/2021 - GMS 
PROTOCOLO Nº 16.922.235-5 

1.0 Estado do Paraná recebeu um empróstimo do Banco Interame- 
ficano de Desonvolvimento, em diversas moedas, no montanto do 
US$ 67 200 000.00 (sessenta a seta milhões o duzentos mil 
res), para o financiamento do PROJETO PARANÁ SEGURO 
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO — BID 
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 3137/0C-BR, o protendo aplicar 
parte dos recursos em pagamentos decorrentes do contrato para 

“ções a estrutura, detalhamento de planilha orçamentária (FASE 1). Execução do teloma o ampliação do 13º Batalhão de Policia 
Milhar/1ºICRPM si à Rua Primo Lourenço Tosin, 21, Barro Novo 
Mundo, Curitiba, Paraná. (FASE 1)" A licitação está aberia à todos 
os Concorrentes oriundos da países elegiveis do Banco. 
2 A PARANA EDIFICAÇÕES Autarquia vinculada à Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Urbano a de Obras Públicas doravante 
Senominado Contratante corda os Interessados a se habiiarem o 
apresentarem propostas para a “Elaboração de projetos básicos e executivos do reforma a ampliação de arquiaura o engenharia, 
contemplando instalações, fundações e estruura, detalhamento do 
planiha orçamentária (FASE 1). Execução de reforma e ampliação do 13º Batalhão de Polícia Millar/PICRPM slo à Rua Primo 
Lourenço Tosin, 21, Bairo Novo Mundo, Curitiba, Paraná. (FASE 
19, com valor estimado da contratação (Fases | o 1) é de R$ 
42.508.729,83 (doze milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, 
setecentos vinte e nove reais oitenta o trós cantavos). 
3.0 Esta! e cópias adicenis poderão sor retrados no ato 

, E r ui 
Sound Es Lncosa gratilamene Os ieresaados 
poderão oblsr maiores informações através do te. (41) 3221-0118 ou através do emai: gecoredfdoredorgovir ou ainda 

no endereço: Avenida Iguaçu, 420, 6º andar, Barro 
Rebouças, Curba - Paran. 
4, As propostas deverão ser entregues na Avenida Iguaçu, 420, 6º 
andar, Bairro Rebouças, Curitiba — Paraná até às 08:30 horas do 
Sia 44 de janeiro de 2022, acompanhados de Declaração de 
Garantia de Proposta e sorão abertas imedialamonto apés, na 
seesnça dos isessados que desejarem astr à cerimônia de 
RO Câncoredo poderá aprestar proponta Indviualmenio ou 
“como participante de um Joint- Venture eiou Consórcio. 

Curitiba, 22 de novembro de 2021. 
MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLU 

DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED 

Publicação de editais, atas e balanços? 
Entre em contato no tel.: (41) 3263-2002 
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GOVERNO DO ESTADO 
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 3137/0C-BR. 

LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL Nº 014/2021  GMS. 
PROTOCOLO Nº 17.876 .4767 

1.0 Estado do Paraná recebeu um empréstimo do Banco interame- 
ficano de Desenvolvimento, em diversas moedas, no montante de 
US$ 67.200.000,00 (sessenta a sete milhões e duzentos mi dóia- 
fes), para o financiamento do PROJETO PARANÁ SEGURO - BID 
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO — BID 
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 3137/0C-BR, e pretendo aplicar 
parte dos recursos em pagamentos decorrentes “do contrato para a 
“Elaboração de Projetos Básicos e Execulivos de Arquitetura e 
Engenharia, contemplando instalações, fundações e estrutura, 
detalhamento, apresentação de memoriais descriivos, memórias de. 
cálculo, cademos de especificações técnicas e de pianiha orça- 
mentária. (Fasa 1) e Construção da Sade do 8º Comando Regional 
de Polícia Miltar (5º CRPM) com área estimada de 2.271,00m”, 
silo à rua da Bandeira 1.362 esq, com Rua Dom Pedro l no munici- 
plo de Cascavel, Paraná” À lictação está aberta a todos os Con- 
correntes oriundos de paises elegiveis do Banco. 
2. A PARANÁ EDIFICAÇÕES Autarquia vinculada à Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Urbana e de Obras Públicas doravante 
“denominado Contratante convida os interessados a se habiitarem e | 
apresentarem propostas para a “Elaboração de Projetos Básicos 

faster 

Executivos de Arquitetura e Engenharia, contemplando Instalações, 
fundações e estrutura, detalhamento, apresentação de memoriais. 
descritivos, memórias de cálculo, cademos de especificações. 
técnicas o de planlha orçamentária. (Fase 1) e Construção da Sede 
“do 5º Comando Regional de Polícia Miltar (5º CRPM) com área. 
estimada do 2.271,00, io à rua da Bandeira 1.362 esq. com Rua 
Dom Pedro Il no município de Cascavel, Paraná”. com valor 

cinquenta e cinco centavos). 
3. O Edial o cópias adicionais poderão ser retirados no site: 
Antorwny administração pr gov br/Compras/Pagina/Compras-Paran 
a-Consuta-de-Ediais-o-Licilaçoss gratutamente. Os interessados 
poderão obiar maiores informações aravbs do ll. (41) 3221-6118 
ou atravós do emal: ou ainda 
Pessoalmente nã endreça: Avenida Iguaçu, 420 6º andar, Bairo 
Rebouças, Curiiba - Paraná 
4, As propostas deverão ser entregues na Avenida Iguaçu, 420, 6º 
andar, Bairro Rebouças, Curtiba — Paraná até às 09:30 horas do 
dia 42 de Janeiro do 2022, acompanhadas de Declaração de 
Garantia de Proposta o serão abertas Imediatamente após, na 
presença dos Interessados que desejarem assistir à cerimônia de 
abortura, 
5. O Concorrento poderá apresentar proposta individualmente ou 
“como partcipanta de um Joint- Venture e/ou Consórcio. 

Curifba, 22 de novembro de 2021. 
MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLL! 

DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED 

2 y PAR) [iara] GOVERNO DO ESTADO 
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 3137/0C-BR. 

LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL Nº 015/2021 - GMS 
PROTOCOLO Nº 17.768.877-1 

1. O Estado do Paraná recobeu um empréstima do Banco Inlerame- 
cano do Desenvolvimento, em diversas moedas, no montante do 
US$ 67.200.000,00 (sessenta e sete milhões e duzentos mi dóia- 
ros), para o financiamento do PROJETO PARANÁ SEGURO - BID 
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO — BID 
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 3137/0C-BR, e pretendo aplicar 
parte dos recursos em pagamentos decorrentes. do contrato para a 
“Prestação de Serviços Técnicos do projetos básicos e executivos 
de implantação de arquitetura e engenharia, contemplando instaia- 
çõos, fundações a astrulura, detalhamento de plandha orçamentá- 
ria. Faso 1 - Construção da Delegacia Cidadá Tipo Il, com área da 
1,791,23 me, em Maringá, sio à Rua Thiago Neli, nº 363 confron- 
tando com Rua Sivino Dias Ploneiro, no município de Maringá” A 
iclação está aberta a todos os Concorrentes oriundos de países 
elegíveis do Banco, 
2. A PARANÁ EDIFICAÇÕES Autarquia vinculada à Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas doravante 
denominado Contratante convida os Interessados a so habiitarem e 
apresentarem propostas para a “Prestação da Serviços Técnicos 
projetos básicos e executivos de Implantação de arquitetura 
engenharia, contemplando Instalações, fundações o estrutura, 
detalhamento do planilha orçamentária. Fase 11 - 
Delegacia Cidadã Tipo Il, com área do 1.799 
so à Rua Thiago Neto, nº 383 confrontando com Rua Sivino Dias 
Pioneiro, no município de Maringá”, com valor estimado da con- 
tratação (Fases | 1) é do R$ 7.751.461,60 (sete milhões, sote- 
centos e cinquenta e um mil, quatrocentos e sessenta e um 

glco-prodiored gr gor.br 
pesscalmento no endereço: Avenida Iguaçu, 420, 6º andar, Bairro 
Rebouças, Curitiba - Paraná. 
4. As propostas deverão ser entregues na Avenida Iguaçu, 420, 6 
andar, Bairro Rebouças, Curitiba — Paraná até às 09:30 horas do 
dia 13 de janeiro do 2022, acompanhadas de Deciaração de 
Garanta de Proposta e serão abertas imediatamente após, na 
presença dos interessados que desejarem assistir à cerimônia de 
abertura, 
5. O Concorrente poderá apresentar proposta Incividualmente ou 
“como participante de um Joint-Venture ajou Consórcio. 

“Curitiba, 22 de novembro de 2021, 
MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLU 

DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED 

ATENDIMENTO EXCLUSIVO 

A POPULAÇÃO MASCULINA 

Unidades estarão abertas em horário especial, 17h 
às 19h30, para atendimento da população masculina 

UBSs estarão abertas em 
horário especial nesta 
quarta-feira em Piraquara 

realizados serão: Aco- 
lhimento de Enferma- 
gem; Ação de educação 
pelo Núcleo Amplia- 
do de Apoio a Saúde 
da Família - NASF-AB; 
Realização de testes rá- 
pidos; Aferição de pres- 
são arterial e glicemia; 

Nesta 
dia 24 de 

quarta-feira, 
novembro, 

Básicas 

Wanda 

Malmann, — Guarituba 
Redondo e Maria Fran- 
celina “Madre Teresa” 
starão abertas em ho- 

rário especial, 17h às Consultas multipro! 
19h30, para atendimen-  sionais e avaliação in- 
to exclusivo da popula- - dividual da saúde bucal 
ção masculina. com ênfase na preven- 

Os atendimentos ção do câncer bucal 8 

Vila Macedo, 

[e 

BG acniosterees so pústcosa oresenações 
Festival de Teatro 
de Pinhais realiza 

RO Ro E sia 
cerimônia de premiação 

A Secretaria de Cul- peça e cinco da Mostra 

tura, Esporte e Lazer Paralelas e Convidados. 

(Semel), por meio do As peças foram exibidas 
Departamento de Cultu- pelo canal do YouTube 
ra, realizou na noite de da Semel. Foram três dias 

segunda-feira (22), a ce- de apresentações com 15 
rimônia de premiação da. horários de exibição onli- 
edição especial desteano ne. Nesta edição, tivemos 
do Festival de Teatro de a participação de grupos 
Pinhais. teatrais de diferentes ci- 

O festival ofereceu ao dades paranaenses e dos 

público 31 apresenta- estados do Amazonas, 
ções, sendo 26 das cate- Maranhão, Rio de Janeiro 
gorias monólogo e vídeo- 

3758 grupor3a.com 

apa Astral, Cabala e numerologia, um es- 
tudo com uma média de 40 páginas, junto 

uma consulta de duas horas. Ligue e peça infor- 
mações através do telefone (41) 3233-9138 ou pelo 
whatsapp: (41) 9741-1419 — Programa Bom Dia 
Astral de segunda a sexta-feira na rádio Cultura AM 
930 das 07h às 08h. wwvwcultura930.com.br — live 
facebook e instagram Dirce Alves jornalista. www. 
dircealves.com.br 

Quem nasceu hoje 
Quando inicia um projeto, nada o fará desistir. 

A determinação é o seu ponto forte, Preza a liber- 
dade no que se refere ao modo de atuar. Um de 
seus maiores objetivos é por um mundo melhor. 
É prestativo, verdadeiro e paciente. 

Alerta 
Os cancerianos ficam no alerta até às 13h, e a 

indicação é para manter tudo dentro da rotina 
enquanto durar esta fase, Após esse horário os 
cuidados serão dos leoninos nos próximos dois 
dias e meio no trabalho e vida pessoal. 

Com sua determinação atingirá as metas deseja- 
das no trabalha. Vencerá fácil os opositores. Des. 
taque financeiro. Acertos familiares. Comproenda 
melhor o seu amor, pode haver ciúmes. €. 485 M. 
2790 

O clima nos negécios e trabalho é de sucesso, pro- 
grame, organize e faça as mudanças que tem em 
mente. Surpresa da família, carinho de todos. Novas 
amizades, boa saúde e melhor adaptação no amor. 
69 M.4836 

Você passa por um bom periodo e não deve reclamar 
da sorte Trabalhe mais e conquistaráosuceso Rnan- 
cer Otimo para pareeias. Conecom Sagitário Pi 
e Amor em fede pai. 424 M. 7607 

O seualerta termina às 13h, adie compras, mudan- 
ças nos negócios e vida familiar para a tarde Faci- 
lie o diálogo com seu amor. Realização financeira 
a partir de amanha. Alimente-se com equilíbrio. C, 
3910.9989 

Você inicia o dia com energia e vontade de resol- 
ver os assuntos profissionais. Vá com calma, pois 
entrará no seu alerta às 13h. Cuidado com o radi- 
calismo nos negócios. Amor em fase neutra. €,726 
Misa 

Fase que terá maior envolvimento com a família e 
seu . Conseguirá resolver as questões finan- 
cciras. Dê apoio à pessoa amada e não misture vida. 
profissional com a afetiva. €. 148 M. 8429) 

Aproveite a influência de Mercário nasua casa detra- 
balho e inicie novos compromissos profissionais. E 
tianças em fase de ascensão. Pode sair para compras. 
eviagens. Armor com mais carinhos. 176 M. 0811 

Você passa por um dos melhores períodos do ano e 
tem a seu favor chances de ganhos, viagens, compras. 
e novos compromissos profislonais Acertos afetivos, compromisso no casamento 530 M. 2582 

Fase que conseguirá resolver antigos problemas. 
Amanhã Mercúrio, entrará no seu signo trazendo 
novos amigos, facilidade para negociar e mudar o 
que incomodava. Amor com forte paixão. .953 M. 
E 

A influência do Sole a partir de amanhã Mercúrio 
na sua desfavorável 12º casa, trará inúmeras dif 
culdades para negociar ou mudar o rumo da vida. 
financeira e familiar Amor neutro. €.217 M.5273 

Nesta fase você deve ser mais compreensivo, primei. 
palmente com pessoas do trabalho e do lar. Alguém 

Novas chances no trabalho e negócios, lute por suas. 
ambições. Os astros favoreceo setor profissional e 
familiar. Positivo para compras e, mudanças no lar. 
Novidades no amor, Tente na loteria.C. 075 M.6158 

Editora oral do Oribe 
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