
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
19/08/21..................R$ 160,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
19/08/21..................R$ 106,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
19/08/21..................R$ 90,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• O tempo segue estável nesta quinta-feira 
no Paraná. Os ventos também favorecem 
a incursão de um ar mais aquecido, 
contribuindo com o tempo mais quente à 
tarde, com destaque para elevação das 
temperaturas na faixa oeste e norte.
Mínima:  18°C em Curitiba
Máxima: 33°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

ANEXO VI
DECRETO Nº 228 DE 17/08/2021

 ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL CONFORME LEI Nº 2.854/2021, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 O Prefeito Municipal de Alvorada do Sul, aprovou e no uso de suas atribuições 
legais, tendo o disposto na Lei nº 2.854/2021, resolve:
 DECRETAR:
 Art. 1º – Fica aberto o crédito adicional SUPLEMENTAR ESPECIAL para o 
exercício de 2021, até o valor de R$691.429,96 (Seiscentos e Noventa e Um Mil, Quatro-
centos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos), no Orçamento Geral do Município, 
destinado à (s) seguinte dotação orçamentária:
 EXCESSO:
 24 – SECRETARIA DE OBRAS E EDIFICAÇÕES                                                        691.429,96
 24.002 DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS
 15.451.0018.2314 – OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA
 4.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
 6562– 602 Operações de Créditos
 Total .............................................................................................. 691.429,96
 Art. 2º – Como recursos para abertura do crédito orçamentário de que trata o 
artigo anterior, serão utilizadas as receitas provenientes de operações de crédito autorizadas 
pela Lei nº2.854, de 19/01/2021, excesso de arrecadação no exercício corrente.
 Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
 Alvorada do Sul, 17 de agosto de 2021.

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal

ELABORADO POR:
 Luis Antonio Confortini
 Técnico em Contabilidade

EXTRATO DE CONTRATO Nº  2021/2021
Processo dispensa nº 13/2021

 PARTES: CONTRATANTE Serviço Autônomo de Água e Esgoto  SAAE E 
A CONTRATADA  PESSOA JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA REINALDO DONIZETE 
BRANDAO 02794226959
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA INSTALAÇÃO E 

EXTRATO 3 TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 29/2019 - 
OBJETO DA LICITAÇÃO Pregão Nº. 3/2019.

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL
 CONTRATADO: VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA - EPP INSCRITO 
SOB CNPJ Nº. 05.579.077/0001-81
 PREGÃO:3/2019
 CONTRATO: 29/2019

DOTAÇÕES
Conta da despesa    Funcional programática    Fonte de recurso    Natureza da despesa    Grupo da fonte
                  4920           20.003.15.452.0017.2044            504            3.3.90.30.00.00                 Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a ampliação de meta em 25% do 
contrato 29/2019, celebrado entre as partes 25/04/2019, nos termos da legislação vigente.
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 65, inciso 
I “b”, da Lei nº. 8.666/93 e na Lei 9.069/95.
 CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
 Com a ampliação de meta deste termo aditivo, o valor do contrato passará 
de R$ 375.650,00 (trezentos e setenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais) para R$ 
469.563,20 (quatrocentos e sessenta e nove mil, quinhentos e sessenta e três reais e vinte 
centavos ).esse valor refere-se ao valo original a soma deste 3º termo de aditivo.
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente 
avençadas, não alterado pelo presente Termo Aditivo.
 DATA DE ASSINATURA: 17/08/2021

MANUTENÇÃO DE POÇO DE VISITA DE PROTEÇÃO DE REGISTRO DE MANOBRAS 
AONDE O SAAE ADMININSTRA.
 VALOR: R$-15.080,00 Quinze Mil e Oitenta Reais
 Dotação:

DOTAÇÕES
Conta da despesa    Funcional programática    Fonte de recurso    Natureza da despesa   Grupo da fonte
                  1110            42.002.17.512.0027.2084               76             3.3.90.39.00.00                Do Exercício
 DURAÇÃO: 10/08/2021 – ATÉ   09/08/2022
 DATA DA ASSINATURA: 10/08/2021
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,10/08/2021

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 15.384,00 (quinze 
mil, trezentos e oitenta e quatro).
 Primeiro de Maio, 18 de agosto de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

Aplicativo Escola 
Paraná traz novas 

funcionalidades para 
alunos e pais

 Já está disponível 
no Google Play (para sis-
tema Android) e na Apple 
Store (iOS) a nova versão 
do aplicativo Escola Pa-
raná para alunos da rede 
estadual e pais ou respon-
sáveis. Lançado em 2017, 
o app é gratuito e permite 
o acompanhamento do 
dia a dia da escola. É pos-
sível consultar, por exem-
plo, a grade com horários 
de aulas, professores do 
dia, notas parciais e con-
solidadas, tela de avisos 
e agenda com datas de 
avaliações e entrega de 
trabalhos.
 Agora, após pas-
sar por uma grande atua-
lização, a ferramenta está 
com nova interface, mais 
intuitiva e fácil de navegar, 
e com novas funcionalida-
des para a comunidade 
escolar. Uma delas é o 
acesso, que antes era pelo 
código de matrícula mais o 
token enviado por SMS e, 
agora, pode ser feito pelo 
@escola, login pelo qual 
os estudantes já acessam 
demais plataformas edu-
cacionais em uso, como o 
Google Classroom.
 Outra novidade é 
o controle de frequência, 
que mostra já na tela inicial 
o percentual (%) de faltas 
do aluno – anteriormente 
havia apenas o número 
das ausências e era neces-
sário fazer cálculos para ter 
essa informação.
 Estudantes e pais 
também podem agora ter 
acesso ao conteúdo pla-
nejado das aulas futuras, 
para saber o que provavel-
mente será abordado em 

determinado dia/disciplina. 
Após a aula, é possível 
confirmar o que foi realiza-
do, conforme informado 
pelo professor. Além disso, 
foi criado um canal direto 
de atendimento, o “Fale 
com a escola”, para envio 
de solicitações, sugestões 
e dúvidas para a adminis-
tração do colégio.
 “Fizemos essa 
atualização tanto para fa-
cilitar o acesso dos es-
tudantes a informações 
importantes do seu dia 
a dia escolar, como para 
os pais, que podem com 
ainda mais detalhes saber 
exatamente como seu filho 
ou filha está indo nos estu-
dos, além de ampliar a co-
municação com a escola”, 
diz o secretário estadual 
da Educação e do Esporte, 
Renato Feder.
 Ta m b é m  e s t á 
mais fácil, nessa versão 
2.0, ter acesso ao históri-
co de notas de trimestres 
anteriores e foi inserido um 
espaço com as notícias do 
portal da Secretaria. Até 
três pessoas podem ter 
acesso ao mesmo usuá-
rio – o próprio estudante e 
mais duas: pai e mãe e/ou 
responsáveis.

400 MIL
 Desde que a atua-
lização foi liberada, no fim 
da última semana, quase 
400 mil usuários já atuali-
zaram o aplicativo, sendo 
mais de 383 mil no sistema 
Android e cerca de 12 mil 
no iOS. O desenvolvimen-
to foi feito em conjunto pela 
Celepar com a Diretoria 
de Tecnologia e Inovação 
(DTI) da Seed-PR.

Fonte: www.aen.pr.gov.br


