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Pesquisa mostra otimismo do setor de 
hospedagem do Paraná

 A Sondagem Em-
presarial do Setor Hotelei-
ro no Brasil, realizada pelo 
Ministério do Turismo, no 
primeiro trimestre, mostra 
otimismo dos empresários 
do setor de hospedagem 
do Paraná. O resultado, di-
vulgado na última semana, 
mostrou que a perspectiva 
é positiva quando o assun-
to é investimento: 60,4% in-
dicaram que provavelmente 
investirão neste ano.
 A percepção sobre 

o aumento ou manutenção 
do número de empregados 
é outra variável que cres-
ceu: passou de 37% para 
62,1%. Já o otimismo em 
torno dos serviços oferta-
dos saltou para 54,2%.
 O presidente da Pa-
raná Turismo Jacob Mehl 
destacou os bons resulta-
dos. “É um resultado a ser 
comemorado. O governo 
de Ratinho Junior prioriza o 
turismo com ações e inves-
timentos. Um exemplo é a 

TV Paraná Turismo, recém
-lançada, e que tem sua 
programação direcionada 
às atrações e potencial tu-
rístico do Paraná”, disse 
Jacob.
 Os empresários 
consultados avaliaram o 
destino turístico onde a 
própria empresa está loca-
lizada. A iniciativa privada 
está mais confiante no au-
mento da rentabilidade do 
setor turístico.
 Marcos Víleski, 
diretor de marketing do 
empreendimento Jurema 
Águas Quentes, disse que 
ficou satisfeito com o cená-
rio apontado na pesquisa. 
“São números que revelam 
otimismo e crescimento. 
Como exemplo, estamos 
investindo mais de R$ 120 
milhões no nosso novo 
complexo turístico em Ire-
tama, na região de Campo 
Mourão”, afirmou.
 Para a técnica em 
estatísticas da Paraná Tu-
rismo, Gilce Zelinda Bat-

 Começam hoje (11) 
as inscrições do Programa 
Universidade para Todos 
(ProUni). Ao todo, serão ofer-
tadas, para o segundo se-
mestre deste ano, 169.226 
bolsas de estudos em insti-
tuições particulares de en-
sino superior, sendo 68.087 
bolsas integrais e 101.139 
parciais. O prazo para partici-
par da seleção vai até 14 de 
junho. A inscrição deverá ser 
feita pela internet, no site do 
Prouni.
 Os participantes po-
dem escolher até duas op-
ções de curso. Durante o 
período de inscrição, o candi-
dato pode alterar as opções. 

Começam as inscrições 
para o ProUni

ERRATA
 O Município de Primeiro de Maio, através da Senhora Bruna de Oliveira Casanova, Pre-
feita, informa a quem possa interessar que na edição 1828 do Jornal da Cidade do dia 20 de fevereiro 
de 2019, pág. 04, na publicação referente ao Extrato de Contrato nº 06/2019 da Dispensa nº 05/:
 “Onde se lê”:
 Vigência: 06 (seis) meses
 “Leia-se”:
 Vigência: 04 (quatro) meses
 Primeiro de Maio, 11 de junho de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2019
	 Ratifico	a	Dispensa	nº	23/2019	com	fundamento	no	art.	24,	inciso	II,	da	Lei	de	Licitações	e	
no	artigo	3º	do	Decreto	Municipal	nº	4688/2019,	a	favor	da	ASSOCIAÇÃO	VILAS	BÔAS	(VILAS	BÔAS	
PRODUÇÕES), inscrita no CNPJ nº 09.194.360/0001-46, referente à contratação de serviços emer-
genciais de desobstrução dos bueiros das seguintes localidades – Rua Dezoito com Cento e Três; Rua 
Nivaldo Zanutto com Benedito Munhoz e Rua Apucarana com Rua Cambé – em que foram localizados 
focos de Aedes aegypiti, conforme atestado pela vigilância sanitária do Município, no valor total de R$ 
24.000,00	(vinte	e	quatro	mil	reais).	Presente	o	constante	dos	autos,	face	ao	disposto	no	art.	26	da	Lei	
nº. 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.
 Publique-se.
 Primeiro de Maio/PR, 10 de junho de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

Decreto  nº 4728/2019 de 10/06/2019
 Ementa:  Abre  Crédito  Adicional  Suplementar  e  da  outras providências.
 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais	e	das	que	lhe	foram	conferidas	pela	Lei		Orçamentária	nº	698/2018	de	28/11/2018.
 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no Orçamento Geral 
do Município, no valor de R$ 27.513,66 (vinte e sete mil quinhentos e treze reais e sessenta e seis 
centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
 Suplementação
  10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
	 10.003.00.000.0000.0.000.	FUNDO	MUNICIPAL	DE	SAÚDE
 10.003.10.301.0011.1.301. CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
	 	774	-	4.4.90.51.00.00	 3518	OBRAS	E	INSTALAÇÕES	 																		27.513,66
   Total Suplementação:                                        27.513,66
  Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do créd pelo artigo anterior, na forma do 
disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Superavit Financeiro;
 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na da publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio do Paraná, em  10 de junho de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeito

tistuz, os dados são uma 
resposta clara da iniciati-
va privada ao movimento 
de retomada da economia 
brasileira. “O bom desem-
penho do destino e da em-
presa andam juntos”, disse 
ela.

TRABALHO 
 A Sondagem Em-
presarial do Setor Hoteleiro 
no Brasil é realizada pela 
subsecretaria de Inovação 
e Gestão do Conhecimento 
do Ministério do Turismo. 
São consultados empreen-
dimentos de hospedagem 
de todos os portes, entre 
os quais hotéis, pousadas 
e resortes.
 O objetivo é apu-
rar as perspectivas dos 
empresários quanto ao 
desempenho de seus es-
tabelecimentos e dos des-
tinos onde estão inseridos. 
A pesquisa foi realizada 
com apoio das secretarias 
e órgãos estaduais de turis-
mo e entidades do setor de 
hospedagem no país.

Será considerada válida a úl-
tima	inscrição	confirmada.
 As bolsas de estudo 
ofertadas pelo ProUni são 
parciais, de 50% do valor da 
mensalidade, e integrais, de 
100%. As bolsas integrais 
são destinadas a estudantes 
com renda familiar bruta per 
capita de até 1,5 salário mí-
nimo. Já as bolsas parciais 
contemplaram os candidatos 
que têm renda familiar bruta 
per capita de até 3 salários 
mínimos.
 Podem se inscrever 
candidatos que não tenham 
diploma de curso superior e 
que tenham participado do 
Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem) 2018. Além 
disso, os estudantes preci-
sam ter cursado o ensino 
médio completo em escola 
pública ou em instituição pri-
vada como bolsista integral.
 É preciso ter obtido 
ainda uma nota mínima de 
450 pontos na média aritmé-
tica das notas obtidas nas 
provas do Enem. O cálculo 
é feito a partir da soma das 
notas das cinco provas do 
exame e, depois, dividindo 
por cinco. Outra exigência é 
a de que o aluno não tenha 
tirado zero na redação.
 Também podem par-
ticipar do programa estudan-
tes	com	deficiência	e	profes-
sores da rede pública.

Nota de corte
 Diariamente o siste-
ma do Prouni calcula a nota 
de corte, que é a menor nota 
para	ficar	entre	os	potencial-
mente pré-selecionados de 
cada curso, com base no nú-
mero de bolsas disponíveis e 
no total de candidatos inscri-
tos no curso, por modalidade 
de concorrência.
 De acordo com o Mi-

nistério da Educação (MEC), 
a nota de corte é apenas 
uma referência para auxiliar 
o candidato no monitoramen-
to da inscrição. Ela não é ga-
rantia de pré-seleção para a 
bolsa ofertada. O sistema do 
Prouni não faz o cálculo em 
tempo real. A nota de corte é 
modificada	de	acordo	com	a	
nota dos inscritos.

Calendário
 A divulgação do re-
sultado da primeira chamada 
está prevista para 18 de ju-
nho. Já a segunda chamada 
será no dia 2 de julho.
 O candidato pré-se-
lecionado deverá compare-
cer à respectiva instituição 
de ensino superior para 
comprovação das informa-
ções no período de 18 a 25 
de junho, caso tenha sido 
selecionado na primeira cha-
mada, e de 2 a 8 de julho na 
segunda.
 O prazo para partici-
par da lista de espera é de 15 
a	16	de	julho.	A	lista	fica	dis-
ponível no site para consulta 
pelas instituições no dia 18 
de julho.

Total de famílias endividadas subiu 
para 63,4% em maio, diz CNC

 O percentual de fa-
mílias endividadas no país 
ficou	em	63,4%	em	maio.	Se-
gundo dados divulgados hoje 
(11) pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), 
a parcela de famílias endivi-
dadas é superior à registra-
da em abril (62,7%). Essa é 
a quinta alta consecutiva do 
indicador nesse tipo de com-
paração.

 A parcela dos endi-
vidados também cresceu na 
comparação com maio do 
ano passado, quando foi re-
gistrada uma taxa de 59,1%.
 O percentual de fa-
mílias inadimplentes, isto é, 
com dívidas ou contas em 
atraso,	 ficou	em	24,1%,	aci-
ma dos 23,9% de abril deste 
ano, mas abaixo dos 24,2% 
de maio de 2018.
 Já as famílias que 

não têm condições de pagar 
suas contas ou dívidas so-
mam 9,5%, o mesmo percen-
tual de abril, mas abaixo dos 
9,9% de maio do ano passa-
do.
 O percentual de fa-
mílias que se consideram 
muito endividadas caiu para 
12,9%. Em abril, eram 13% 
e, em maio, 13,4%. A maior 
parte das dívidas (78,6%) se 
refere a cartões de crédito. O 

tempo médio de comprome-
timento com dívidas chega a 
sete meses e o tempo médio 
com pagamento em atraso é 
de 62,9 dias.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019
REGISTRO DE PREÇOS

EDITAL RESUMIDO
RETIFICAÇÃO I

 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da Prefei-
ta Bruna de Oliveira Casanova, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que foi 
RETIFICADO	o	edital	na	modalidade	de	Pregão,	na	forma	PRESENCIAL,	sendo	do	tipo	Menor	Preço	
Por	Item,	tendo	por	finalidade	o	REGISTRO	DE	PREÇOS	para	Manutenção	preventiva	e	corretiva	de	
veículos, com fornecimento de peças e mão de obra para veículos leves e pesados, conforme descrito 
no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 1.481.060,00 (Um milhão, quatrocentos e oitenta e um 
mil	e	sessenta	reais).	Fica	retificado	o	item	7.1.4.2	que	trata	da	qualificação	técnica.	Por	não	alterar	a	
formulação	da	proposta,	a	data	de	abertura	fica	inalterada.	O	credenciamento,	dos	envelopes	contendo	
as Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação serão recebidos no dia 17 de junhode 2019 
até as 08:30min, na sede da Prefeitura Municipal, à Rua Onze, nº 674. O edital poderá ser lido e obtido 
no	Departamento	de	Licitação	e	Contratos	da	Prefeitura	de	Primeiro	de	Maio,	na	Rua	Onze,	nº	674,	
das 07h45min às 11h45min e das 13h00min às 17h00min ou solicitado pelo site: www.primeirodemaio.
pr.gov.br
 Primeiro de Maio/PR, em 10 de junho de 2019. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita


