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8.666/1993, em favor do CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE, inscrito no CNPJ nº 
03.273.207/0001-28, referente a adesão ao Convênio Paraná Saúde, objetivando a operacionalização 
das ações de assistência farmacêutica, através da aquisição de medicamentos que venha atender 
a população usuária do SUS, em atendimento à Secretaria de Saúde, no valor de R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais), com vigência de 48 (quarenta e oito) meses. 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, 22 de agosto de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita

Paraná e EUA querem ampliar 
parcerias em segurança e educação
 O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior se reu-
niu na quinta-feira (22), no 
Palácio Iguaçu, com o côn-
sul-geral dos Estados Unidos 
em São Paulo, Adam Shub, 
para debater possíveis par-
cerias que atendam as áreas 
de educação e segurança 
pública. A ideia é trazer para 
o Paraná tecnologias ameri-
canas que contribuam com 
o ensino de idiomas dos alu-
nos das escolas estaduais 
e com o fortalecimento das 
redes de inteligência das po-
lícias Civil e Militar.
 Ratinho Junior expli-
cou que além do programa 
Ganhando o Mundo, que ofe-
recerá bolsas de intercâmbio 
a estudantes paranaenses, o 
Governo também prepara um 
programa para ofertar cursos 
de inglês a todos os alunos 
da rede estadual. “A priorida-
de do Governo é fazer o Ga-

nhando o Mundo acontecer. 
Mas também buscamos por 
plataformas para o ensino 
de idiomas, e a expertise do 
consulado americano pode 
nos ajudar com esses proje-
tos”, afirmou o governador.
 Para o diplomata 
americano, um dos focos 
de cooperação é na área 
de segurança pública, prin-
cipalmente na vigilância da 
fronteira paranaense com o 
Paraguai. “A troca de expe-
riências é bem importante. 
Estive na semana passada 
em Foz do Iguaçu, passei 
pela fronteira entre Paraguai 
e Brasil. Temos que coope-
rar no monitoramento dessa 
área, com uso de tecnologia, 
boas táticas e compartilha-
mento de informações”, ex-
plicou Shub.
 CONCESSÕES – O 
programa de concessões do 
Estado, que abre a possibi-

lidade de parcerias público
-privadas (PPP) em setores 
como infraestrutura, segu-
rança e saúde, também foi 
destacado na reunião. “Fize-
mos o Paraná Day em Nova 
York, onde pudemos apre-
sentar com sucesso as opor-
tunidades de investimento no 
Estado a empresários ame-
ricanos, como o pacote de 
concessões que o Governo 
prepara para a área de ro-
dovias, que será o maior do 
Brasil”, disse o governador.
 Ele também citou 
a concessão de quatro ae-
roportos paranaenses, que 
além de serem atrativos para 
a iniciativa privada também 
podem fortalecer o turismo 
no Estado. “Já temos redes 
internacionais investindo no 
Paraná, como o grupo Hard 
Rock, e queremos atrair mais 
turistas para conhecer nos-
sas belezas”, disse Ratinho 

Junior.
 “Paraná e Estados 
Unidos têm muita coisa em 
comum. Um grande interes-
se em fortalecer a seguran-
ça, a cooperação cultural 
para os paranaenses que 
querem estudar no País e, 
claro, a parte comercial”, 
ressaltou o cônsul. “O Es-
tado é bem atrativo para in-
vestidores globais, sobretu-
do dos Estados Unidos, em 
setores como infraestrutura 
e agronegócio. Temos boas 
perspectivas para o futuro”, 
completou.
 PRESENÇAS – 
Também acompanharam a 
reunião o cônsul de assuntos 
políticos e econômicos em 
São Paulo, Kevan Higgins, 
o chefe da Casa Civil, Guto 
Silva, e o diretor-técnico da 
Paraná Desenvolvimento, 
Giancarlo Rocco.

Fonte: Agência de Noticias Paraná

Brasil não precisa desmatar mais para
ampliar produção, afirma presidente da

Sociedade Rural Brasileira
 Em meio ao au-
mento do desmatamento na 
Amazônia, Marcelo Vieira 
defende política ambiental 
do governo Bolsonaro e refu-
ta responsabilidade do agro-
negócio.
 Enquanto o presi-
dente Jair Bolsonaro diz que 
uma "psicose ambiental" 
ameaça o agronegócio brasi-
leiro, o presidente da Socie-
dade Rural Brasileira (SRB), 
Marcelo Vieira, não vê con-
tradição entre preservar as 
florestas e aumentar a pro-
dução agropecuária no país.

 Em entrevista à BBC 
News Brasil, no entanto, ele 
evitou fazer críticas ao go-
verno e elogia a atuação do 
ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles.
 “A área atualmente 
ocupada pela agropecuária é 
de 30% do território brasileiro 
apenas, mas com os ganhos 
de produtividade que vêm 
ocorrendo, nós temos con-
dição de produzir mais que 
o dobro do que nós produ-
zimos hoje na mesma área. 
Então, a agropecuária brasi-
leira não precisa expandir (a 

área utilizada)”, afirmou.
 Nos últimos dias, a 
destruição da Floresta Ama-
zônica ganhou repercussão 
internacional por causa da 
forte onda de queimadas na 
região. Dados do Instituto 
Nacional de Pesquisas Es-
paciais (Inpe), mostram um 
aumento de 83% no núme-
ro de incêndios florestais no 
Brasil entre 1º de janeiro e 19 
de agosto de 2019, na com-
paração com igual período 
de 2018.
 A piora da preserva-
ção e a retórica mais infla-

mada de Bolsonaro e Salles 
têm levado algumas lideran-
ças do agronegócio, como 
o ex-ministro da Agricultura 
Blairo Maggi, a manifestar 
preocupação com possíveis 
retaliações internacionais às 
exportações brasileiras.
 À BBC News Brasil, 
Marcelo Vieira minimizou o 
problema dizendo que as 
queimadas são normais nes-
sa época do ano, estação 
de seca na Amazônia. Ele 
também refutou denúncias 
de ambientalistas de que o 
fogo esteja sendo usado por 
pecuaristas para “limpar” ter-
reno desmatado para pasto.
“O ministro do Meio Ambien-
te está muito preocupado e 
está trabalhando para mon-
tar uma melhor estrutura de 
controle do desmatamen-
to ilegal. Isso leva um bom 
tempo para trazer resultados 
substanciais”, defendeu.
 Vieira atua há cerca 
de 40 anos como produtor e 
administrador de empresas 
nos setores de café, açúcar 
e álcool. Entre 2005 e 2014, 
foi diretor no Brasil da Ade-
coagro, empresa do megain-
vestidor americano George 
Soros que adquiriu usinas 
de Vieira em Minas Gerais e 
Mato Grosso do Sul.

Fonte: bol.uol.com.br

Decreto  nº 4757/2019 de 21/08/2019
 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$ 5.399,16 (cinco mil trezentos e noventa e nove reais e dezesseis centa-
vos), 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
 10.003.10.302.0011.2.318. MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
 788 - 3.3.90.93.00.00 3518 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  5.399,16
 Total Suplementação:                              5.399,16
  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  21 de agosto de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeito

Decreto  nº 4758/2019 de 21/08/2019
 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$ 442,80 (quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos), destina-
do 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
 10.003.10.302.0011.2.318. MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
 787 - 3.3.90.93.00.00 518 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  442,80
 Total Suplementação:  442,80
  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 Excesso de Arrecadação;
 Receita: 1.3.2.1.00.11.01.03000000 Fonte: 518   442,80
 Total da Receita:  442,80
 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  21 de agosto de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeito

Decreto  nº 4759/2019 de 22/08/2019
 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$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), destinado ao reforço das seguintes 
Dotações Orçamentárias.
 Suplementação
 05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 05.002.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO
 05.002.04.122.0002.2.306. SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO
 99 - 4.4.90.52.00.00 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
   PERMANENTE                         59.750,00
 10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
 10.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.003.10.301.0011.2.315. ATENÇÃO BÁSICA – SAÚDE BUCAL
 332 - 3.3.90.30.00.00 494 MATERIAL DE CONSUMO                      5.250,00
 Total Suplementação:                       65.000,00
  Artigo 2º - Para 
 Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme 
discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº  4.320/64.
 Redução
 05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 05.002.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO
 05.002.04.122.0002.2.306. SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO
 95 - 3.3.91.97.00.00 01000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT  65.000,00 
   ATUARIAL DO RPPS
 Total Redução:                            65.000,00
 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  22 de agosto de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeito

PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2019
REGISTRO DE PREÇOS

EDITAL RESUMIDO – RETIFICAÇÃO I
 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da Prefeita 
Bruna de Oliveira Casanova, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que foi 
RETIFICADO a licitação, na modalidade de Pregão, na forma PRESENCIAL, sendo do tipo Menor Preço 
Por Item, tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição e instalação de rufos e 
calhas, no valor máximo estimado de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Fica alterado o Anexo I – termo 
de referência, e a data de abertura das propostas passa a ser em 05 de setembro de 2019. O credencia-
mento, dos envelopes contendo as Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação serão rece-
bidos, por qualquer meio, a critério das licitantes, até o dia 05 de setembro de 2019 até as 09:00min, 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 22 de agosto de 2019. 
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