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DECRETO N." 54 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.
súmula: convoca a II conferênçia Intermunicipal de Educação,
nomeia

Comissão Organizadora e dá outras providências,

a

ECLAIR RAUEN, Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, no uso
das atribuições

legais.

CONSIDERANDO o disposto na I-ei n.o 13.005, de 25
Plano Nacional de Eciucação - pNE:

de

julho

cle 2014 que aprova o

DECRETA:

Art. 1'. Fica convo çad.a a II Conferência Interm unicipal de Educação,
etapa
preparatóri a cla IV Conferênçia Nacional da
Educação _ CON AF,2022. a .s.e realizar no tlia l3
(:,
2
o
,
lins'
J
e
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P

da Comissão Organizador;r da II Confcrônci a Intermunicipal
de
municípios de Abatiá, Jundiaí do Sul e Ribeirão do Pinhal.
Art' 2

I'

São objetivos da

iV CONAE

e da

sob çoordenação
F'.ducação, reunindo os

II Conferência Inrennunicipal

de Educação:

Avaliar a implementação do Plano Nacional de Educação (lrNE),
com

destaque

específico zto cumprimento clas nletas e clas estratégias
interrnediárias, sem prescindir cle uma
análisc global do plano;

II' Avaliar a implemeutaçâo

clos planos estacluais, clistrital e municipais de
educação. os
avanços e os desafios para as poríticas púrbricas
ecrucacionais: c.

III'

2034.

C-lonclanlar a sociedacle brasileira para aelaboração
e aprovação do novo I,NE 2024-

Art' 3"' A II

Conferência Intermunicipal de Educação desenvolverá
seus trabalhos a
partir do tema central: o'Inclusão, Equidade
e Qualidade: Compromisso com o Futuro da
Educação Brasileira", o qual deverá ser discutido
a partir dos seguintes eixos:

Eixo 1. o pNE 2024-2034: avariação das diretrizes

e metas

I'

Evolução das Políticas Educaçionais cle 2018 a 2022 Avaliação da evolução das
Políticas Públicas, no âmbito da Educação, desde
areahzação da última CONAE (201g) até

2022.

IL O Plano Nacional de Educação 2014_2024 _ Ayaliação diagnóstica

Diretrizes e 20 metas estabelecid as, atualização sobre
as atuais demandas;

sobre as 10
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III. O PNI'r

202'+-2034 e a valorizaçào clos protissionais da Educação: formação,
carreira. remuneração c condições dc trabalho e saúcie;
IV O PNI 2024-2034 e a Inclusão: acessibilidade. clireitos humanos e ambientais.
.jr-rstiça social, políticas de cotas. educação especial e diversidade:
V. () PNII 2024-2034 e a equidade: der-rocratização do acesso. permanência,
aprendizagem, e gestão do Íluxo escolar;
VI. O PNE 2024-2034 e a qr-ralidade: avaliação e regulação clas políticas eclucacionais,
Base Nacional Comum Curricular - BNCC;
VII. O PNE 2024-2034 e a gestão den-rocrática da escola púrblica: participação popular
e controle social;
VIII. O PNI-r 2024-2034: os limites e necessidades impostos por crises que impactem a
escola: educação ent tempos dc pandc:ntiu:
IX. O I']NE 2024-2034: cicscrtl'olvitrtento cla cducação prof issional e tecnologica.

Eixo 2. Uma escola para o futuro: Tecnologia e conectividade a serviço da
Educação

I. O PNE 2024-2034 na c'lefinição de uma escola para o futr-rro que assegure o acesso

a

inol'ação. tecnologias. of-erta de educação arberta e a clistância;
II. O PNE 2024-2034 na organização e construção de uma escola para o firturo: garuntia
referenciais curriculares, práticas pedagógicas. Íbrnração cle prol'essores e infraestrutura física
e tecnológica qLIe permitam a ampliação da conectiviclatle. o acesso à internet e a dispositivos
computacionais.

Eixo 3. Criação do SNE: avaliação da legislação inerente e do modelo

em

construção

I. o PNf 2024-2034 na articulação do

Sistema Nacional cle Eclr-icação: instituição,
democratização. cooperação Íêderatir.,a. regime de colaboração. parcerias público-privaclas,
avaliaÇão e regr-rlação da educação;

II. O PNE 2024-2034. polÍticas inter-setoriais de deser.rvolvimento e Educação cultura,
ciência" trabalho, meio ambiente, saúc'le, tecnologia e inovação:

IIl. O PNII

2024-2034 e o financiamento da educação: gestão, transparência e controle

social.

Art. 4o- A II Conferência Intermunicipal de Educação

terá a seguinte Comissão

Organizadora:
;,1,r;

Representantes dos Conselhos Municipais de Educação
Aline Aparecida dos Santos Guimarães
Elioni Mariano

pereira
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E-mail : prefe itura@igndiaidosu I.pr. gov. br

Juliano Zacaias Ferreira
Representantes das secretarias Municipais de Educação
Lucia Helena Nogari Moreira
Regina Maria Nogueira Simões
Rosemary Camargo de Anclrade
Representantes do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho
Janaina Cecilia Lussi
Maria de Lourdes Oliveira Ximenes
Representantes da Sociedade Civil Organizada
Francisco Ferreira da Silva Neto
Ilzade Mello Manzini
Lorena Luana Romão

Art' 5"' Este decreto enl.ra
disposições ent contrário.
.lLrncliaí clo SLrl"

etr vigor na clata cle sua publicação.

enr l9 de nor,,embro

cie

revogando-se as

Editais

FOLHA EXTRA sábado,

Contratanle Fundo l\y'unlcipal de Saúde
CONtTAtAdA: CLiNICA DE FISIOTERAPIA DRA. FERNANDA
N4E

Objeto: O presente Termo Aditlvo, objetiva a prorrogaçào
do prazo de exec!Ção e v llêncra do TERÍ\4O DE CREDENCIAN4ENTO sob o n'T/2018'Fl\,4S, por rnals 6 (seis) meses,
iniciando-se em 1111212A21 estendendo-se alé llA612A22,
com base no rnciso ll art. 57 da Lei n" 8.666/93.
Dispos çôes finais: Todas as demais cláus!las não especificamente ffrodiflcadas pe as alterações decoÍrentes deste Jermo
Aditivo permanecem em vigor e obrigando as partes coníorme
or ginalmente pactuadas.
Data da Assinatura: 16111t2021.
REFEiTURA DO.,fu1UN]CíPIO DE ARAPOT
FUNDO IVUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
'48 CE\TRO Ci\ ICO
RUA DI ACID'O I FITIcEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000
CNPJ N" 75.658.37710001 -31 - CNPJ na 09.277 .7124001-27
P

,nlNuaÍ Do sut-

PREI EITURA [iIUNICIPAL DE ARAPOTI
RUA OND NA BUENO SIQUEIRA, N" '1BO CENÍRO
cEP 84 990-000 / FoNE (43) 351 2-3000
cNPJ N" 75.658 37710001 31
FXTRAÍO DE CONTRATO
Can\.atõ: 28612021
Processo de Dispensa: 64i2021
Contratante: PREFEITURA[,4UNICIPALDEARAPOTI
Contratada: l\.4. A. FRANCAITO & CiA LTDA
Objeto: AquisiÇão de Combustiveis (Gasolina e Diesel), visando
atender as necessidades da Frota l\,4unicipal

DotaÇão OrÇamentária: 1000'110302000420293390300000
valor Contrato R$ 372 905,45
Prazo ExecuÇão/Vigência: 60 dias
Dara Ass natura 1811112021

\"

EXTRATO
,]0"

TERI\,10 AD]TiVO

Credenciâmento n' 04i201 I'FNlS.
lnexiglbil dade n' i1i2017-FNlS.
Contratânte Fundo 1\.4untcipal de Saúde.
CONtTAtAdA: CLíNICA DE F]SIOTÉRAP

A DRA

DANIELÉ

SiS LIDA

0 preserte Termo Adltivo objetiva a protrogaçào dos
prazos de execuçâo e vgência do TERI\4O DE CiIEDENCIAIVENTO sob o n' 4/2018-Fl\,4S, por mais 6 (seis) meses,
niciando-se en 1111212021, estendendo-se alé 11lAÜ2422
com llase no nclso ll, art. 57 da Lei n! 8.666i93
Disposiçoes finals: Todas as demais cláusulas não especlficaObjero:

mente modificadas pelas alteraÇões decotrentes deste Ternlo
Adit vo permanecem em vlgor e obrlgando as partes conÍorme
or ginalmente pactuadas.
Data da Assrnalura: 1611112421

JABOTI

cNPJ N" 75.658.377/0001-31

Ratifico a Dispensa sob o no 6412021, pa? Aquis ção de
Combustive s (Gasollna e Diese ), v sando atender as óecessidades da Frota l\,4un clpal. a favor da enrpresa:

IV,A FRANCATTO&CALTDA

INFORIVAÇÔES COIVPLEIVENTARES podeTão
ser obtidas no endereço acima e o Edital estará
disponível no site www.jaboti. pr.gov.br
Jaboti, 1 7 de novembro de 2421
Edilene Amantino Paes l\,4ansur.
Diretora Presidente do RPPS de Jaboti-PR.
.
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Súmula: Convoca a ll Conferência lntermunicipal de
EducaÇão, nomeia a Com ssão Organizadora e dá
oLrtras providênc as.

372 905 45

FCl-AlR RAUEN Preíe to do
Le f'

lVlr.rnrcipro de Jundiai do

ôú: lEqdt\

CONSIDERANDO o drsposto na Lei n.o'13.005, de

Ce 2021

25 de lulho de 2014 que aprova o Plano Nac onal de
Educação - PNE,

Prefeito l\,4unicipal
PRFFEITT]RA I\/lUNICIPAL DE ARAPOTI

RLAONDI\ABi-]FNOSIOLEIRA N"

il\

Le,r'

8.666193

Arápot lg d.r NovEübrD

5 .l r ,o ,so Od\ dtr ll

1BO,

CÉ\-RO CIVI'O

cEP 84.990-000 I FONE (43) 3s12-3000
cNPJ Nô 75.658.37710001-31
EXTRAÍO
TERMo DE HoMoLoGAÇÃo E ADJUDICAÇÃO
Dêspacho do PíeÍeito Municipal.
De 1811112021

Homoiogando e Adjud cando o proced mento I citatóí1o realtzado
na
dade de D spensa r' 6412421, a empresa
'nodal
IV1. A. FRANCATTO & CIA I-TDA
372.945.45
Objeto: Aqu slÇão de Combustívers (GasoIôa e Dresel). vrsando
atender as necessidades da Frota l,4uficipal
ran Josó Bartos
PREFEITO |llUNICIPAL

DECRETA:

Arl. '1o. Fica convocada a ll Conferência lntermu nicipal
de Educação, eiapa preparatória da lV ConÍerência
Nacional da EducaÇão - CONAE 2022.aserealizar na
d a 13 de dezembrode2A2l . no Centro Cultural José
Marlins Sobrinho, sito à Rua Paraná, n.0 983, Centro,

às 0Bh00min, no rnun cípio de Ribeirão do Pinhal,
estado do Paraná, sob coordenaÇão da Comlssão
Organizadora da

Educação (PNE), com destaque específico ao cumprimento das metas e das estratégias intermediárias,
sem prescindir de uma análise global do plano;
ll. Avaliar a implementação dos planos estaduais,
distrital e municipais de educação, os avanÇos e os
desaÍios para as polÍticâs públicas educacionais; e,
lll. Conclamar a sociedade brasileira para a elaboração e aprovação do novo PNÉ 2024-2034.

e Qualidade: Compromisso
com o Futuro da Educação Brasileira", o qual

PREFEITURA I\4UNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
DECRETO N," 54 DE 19 DE NOVEIVBRODÉ2021

EXTRATO DE RAIIFICAÇÃO

l. Avaliar a implementaÇão do Plano Nacional de

"lnclusão, Equidade

AVISO DE CREDENCIAIVENTO N, " O'1/2021
O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORTS PI]B-,COS DO NIUNICi"IO DE JABO-I,
CNP- 01 qqJ 852,000'-BB I ORNAPLB*ICO qLe
receberá a partir do dia 1 8 de noven.rbro de 7AT e
por prazo indeternrinado. no horário comercial na
sede do lnstiluto. s to à Rua Sete de Setembro, 175,
Centro Jalrotr- PR, propostas parâ CREDENCIAUENTo DE tNSTtrutÇÕES FTNANCEIRAS para
receber, sem qualquer exclusividade, aplicação de
recuTsos do lnstituto.

,tiruntaÍ Drl

lntermunicipal de Educação:

Art. 3". A ll Confêrência lntermunicipal de EducaÇão
desenvolverá seus trabalhos a partirdotema central:

PREFE TURA À,1UN]CIPAL DE ARAPOTI
RuAo\DrNA BUf \O S OJt.RA. N" 180 Ll-N IRO C VICO
cEp 84.990-000 I FoNE (43) 3512-3000

Confonne proposta nos autos em.onÍcrmdade corl o aí 24.4
8.666i93 aiierad.rpee Le n"8.883i94 conr besen.r airgo;,4 nr

novembro de 2021 - Edíçâo 2527

$".e

AIiAPOTI

ALBERTTI S/S LTDA

20 de

ll

Conferência lntermuniclpal de
Educação, reunindo os mun cípios deAbatiá, JundiaÍ
do Sul e Ribeirão do Pinhal.

Art 2" Sãoobjetivosda IVCONAEeda ll Conferência

devêrá ser discutido

a

partir dos seguintês êixos:

Elxo 1. O PNE 2024-2034: avaliaÇão das diretrizes

e metas:

I Evolução das Políticas Educacionais de 2018 a
2022 - Ava|açãa da evolução das Políticas PÚblicas, no âmbito da Educação, desde a realização
da última CONAE (2018) aIé 2022.
ll. O Plano Nacional de Educação 2014-2024 AvaliaÇão diagnóstica sobre as 10 Diretrizes e 20
metas estabelecidas, atualização sobre as atuais
demandas,
lll. O PNE 2024-2034 e a valorizaÇão dos profissionais da Educaçào: Íormaçáo. carreira. remuneraçào
e condiçÕes de trabalho e saúde;
lV O PNE 2A24-2034 e a lnclusão: acessibilidade,
direitos hLrrnanos e ambientais, justiça social, políticas de cotas. educação especial e diversidade;
V. O PNE 2024-2034 e a equidade: democratizaÇão
do acesso, permanência, aprendizagem, e gestão
do fluxo escolar:

Vl. O PNE 2024-2034 e a qualidade: avaliação

e

regulação das pol íticas educacionais, Base Nacional
Comum Curricular - BNCC.
Vll.O PNE2A24-2034 e a gestão democrática da escola pública: particlpação popular e controle social;
Vlll. O PNE 2024-2034. os limites e necessidades
impostos por crises que impactem a escola: educaÇão em tempos de pandemia;
lX. O PNE 2A24-2034 desenvolvimento da educação profissional e tecnológica.

Eixo 2. Uma escola para o futuro: Tecnologia e
conectiv'dade a servrço da Educação

l. O PNE 2024-2A34 na definição de uma escola
pa'a o ÍJturo que assegure o aÇesso a inovação,
tecnologias, oferta de educação aberta e a d istância;
I l. O. PNE 2A24-2034 na organização e construÇão
de uma escola para o futuro: garantia referenciais
curriculares, práticas pedagógicas, Íormação de
proÍessores e rnfraestrutura física e tecnológica quê
permitam a ampliação da conectividade, o acesso

à internet e a dispositivos computacionais.
Eixo 3. Criação do SNE: avaliação da legislação
rlerenle e cro qooelo em construção

ITOLHA EXTRA sábâdo.2l.)

Editais

cler
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,n;Nntai Do sul-

Jovem comemora aniversário de 15
anos com visita ao 2" Batalhão da PM

l. O PNE 2024-2A34 na artlculaÇão do Sistema Nacional de Educação: lnstituiÇão. denrocratização, coope'aÇàofederat'va. regimedecolaboraÇáo oa'ce as

público-privadas, avaliação e regulação da educação;
ll. O PNE 2024-2034. politicas inter-setorlais de desenvolvimento e EducaÇão cultura' ciência, trabalho,
meio ambiente, saÚde, tecnologia e lnovação;
ll l. O PN E 2024-2034 e o íinancianrento da educação:

Do redrt.çcio

gestão, transparência e controle social'
Art. 4". A ll Conferência lntermunicipal de EducaÇão
terá a seguinte.Cornissão Organizadora:
Representantes clos Conselhos l\,4unicipa s de Educação
Aline AparPclda dos Santos Grt^'aràps
Elioni l\4ariano Pereira
Juliano Zacar as Ferreira
Representantes das Secretarias I\4unicipais de Educação
Lucia Helena Nogari lloreira
[1eq'na tVa'ia Nogr.e ra Sirnoe>
Rosemary Camargo de Andrade

&

Representantes do NÚcleo Regional de Éducação
de Jacarezinho
Janaina Cecilia Lussi
N,4aria de Lourdes Oltvelra Ximenes
Representantes da Sociedade Civil Organizada
Fraf cisco Ferreira da Silva Neto
llza de lvlello l\4anzini
Lorena Luana Romáo
Ad. 5o Esteclecretoentra emvigorna daladesua pu'
blicação, revogando-se as disposiçÓes en'r contrário

Jundiai do Sul, em 19 de novembro de 2021
Eclair Rauen
Prefeito

PINHALAO

-

- PREGÃO ELETRôNlco
REGISTRO DE PREÇO
A Comlssáo de Pregáo da Prefeitura i\"4unlclpal de
Pinhalão, no exercicio das atribuiçÓes que lhe confere
a Portaria n" 17512021 , de 15107 i2021 ' torna pÚblico,
para conhecimento dos interessados que receberá
ate às 0B:00:00 horas do dtaA7l1212021 , propostas
ED|TAL No 10512021

para: Obleto da Licitação: Aquislção de capinadeira
varredora mecânica destinada a Secretaria municipal

de Administraçáo. Critério de Julgamento - l\'4enor
Preço POR lTEl\1. O recebimento será exclusivamente por n'teio de sistema eletrônico: ',vw:{§!!'br.l

Um pouco drÍêrente da maio-

ria. LetÍcia de Freitas Loren-

zon, escolheu cottlemorar

sonha em

se

desempenhado Pela equiPe,

guir a mesnla car-

e prlncipahnente a imPor-

reira do pai. e aProveitando
a ocasião esPecial. usou seLl

tância de mulheres fazerem
parte da corPoração.
A jovem pode ver de Perto
como será sua futura Prohssào. aléur de realizar uma

seus 15 anos de uma Íbrtla
d.iferente e muito esPecial.
Seu antversário loi na úItÍma
qr-rinta-fcira (18) e Paltc da

aniversário Para realizar

dia junto ao 2' Batalhári

N,' dia rla eumemuraÇào.
a famÍlia foi gentilmente

cral que ficará na memória.

Subcoman<lante do 2" BPM,
NIajor N,Iárcio Jaqttetti, onde
puderam conhecer as dePenclêncriLs clo local Fl conversâr
Llrn pouco sobre o trabalho

sonho e ainda homenageá-1o
com a vontade e o orgulho de
segulr seus Passos.

ugiruaslÍú-lf. Os interessaclos poderão obter maiores
rnformações e retitar o edital completo pelos sites:

cometroraçào lbi Passar cr

l-v:uvr.so:r-ul.!!)t .tuilLlu, I}!!p§.X.*9aÚbellÚ-§crn.
frÍua!§I|i:{eil-çla, através do e-mail lçtlaçaqplllg4ja
qutailcorn e no setor de licitaçÕes, iocalizado na
Rua Geraldo V'et'4.410. Centro, P'nnalão-PR' no
norário oas 0B 30 às 12 00 e das 13 00 ás 1z'00
horas. Pinhalão 19 de novembro de 2021 |\'layara
Almendanha N4ota - Pregoeira

Policia Nllilttar
Leticia rnora t-ro muni ciPto de
Jacarezlttho, e filha do Sargento Carrlos Alberto l-orenzon, qLte atLlahnente está:illosentat1o. t-'da Sr:r.
tlc,

,J

de

e:rne Lit-riit

Irleitas Lot'etlzon. Aiotren

strn ho d* r'oll hêc,'r
P h' )meliJgêâ l ('

r )

batalhà(

Pai (ltlI

o
I

P

sua rnaior ttlsPiraçáo Para a
futurar proÍissào,

rocebicla no batalhão PeIo

sessào de Íbtos Pra

1á de

esPe-

principalnrenle de seu Pai.
que viu a fl]ha reaiizar seu

