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PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2019
RETIFICAÇÃO I

EDITAL RESUMIDO
 O Município de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da Prefeita Sra. 
Bruna de Oliveira Casanova , torna público para conhecimento de quantos possam interessar que  foi 
RETIFICADO o edital da licitação, na modalidade de Pregão, na forma Presencial, sendo do tipo Me-
nor Preço Por Item, tendo por finalidade aquisição de uniformes para vigias muncipais, conforme 
descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 6.398,40 (seis mil, trezentos e noventa e oito 
reais e quarenta centavos). Fica retificado o termo de referência (Anexo I).  O credenciamento, dos 
envelopes contendo as Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação serão recebidos por 
qualquer meio, a critério das licitantes, até o dia 17 de outubro de 2019 até às 09:00min, na sede da 
Prefeitura Municipal, à Rua Onze, nº 674. O edital poderá ser lido e obtido no Departamento de Licita-
ção e Contratos da Prefeitura de Primeiro de Maio, na Rua Onze, nº 674, das 08h00min às 11h30min e 
das 13h00min às 16h30min ou solicitado pelo site: www.primeirodemaio.pr.gov.br
 Primeiro de Maio/PR, 03 de Outubro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PREGÃO PRESENCIAL nº 85/2019
ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO 

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, atendendo ao disposi-
tivo da legislação vigente, em especial a Lei Federal 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas modificações, 
adjudica e homologa os preços registrados na licitação modalidade Pregão nº 85/2019, declarando 
oficialmente vencedoras as empresas abaixo:
 FORNECEDOR: ANTUNES & COMERCIAL BOEING LTDA - CNPJ: 30.547.487/0001-98
 Valor Total do Fornecedor: 30.151,20 (trinta mil, cento e cinquenta e um reais e vinte 
centavos).
 LOTE 1   
 Valor Total do Lote: 29.199,20 (vinte e nove mil, cento e noventa e nove reais e vinte 
centavos).

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 283.744,80 (duzentos e oitenta e 
três mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos).
 Primeiro de Maio, 03 de outubro de 2019

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
PREFEITA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/2019
EDITAL RESUMIDO

 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 fará realizar licitação, na modalidade de Pregão, na forma PRESENCIAL, sendo 
do tipo Menor Preço Por Item, tendo por finalidade contratação de empresa credenciada no CREF/
CONFEF para desenvolvimento de atividades esportivas no  Serviço de Convivencia e Forta-
lecimento de vinculos - SCFV, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 
84.960,00 (oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta reais). O credenciamento, dos envelopes con-
tendo as Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação serão recebidos por qualquer meio, a 
critério das licitantes, até o dia 25 de outubro 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 02 de outubro de 2019. 

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

PREGÃO PRESENCIAL Nº 94/2019
EDITAL RESUMIDO

 O Município de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da Prefeita Sra. 
Bruna de Oliveira Casanova , torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará 
realizar licitação, na modalidade de Pregão, na forma Presencial, sendo do tipo Menor Preço Por Item, 
tendo por finalidade Aquisição de equipamentos de jardinagem em atendimento a Secretaria de 
Serviços Públicos, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 47.056,00 
(quarenta e sete mil e cinquenta e seis reais). O credenciamento, dos envelopes contendo as Pro-
postas de Preços e a Documentação de Habilitação serão recebidos por qualquer meio, a critério das 
licitantes, até o dia 28 de outubro de 2019 até às 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 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min 
ou solicitado pelo site: www.primeirodemaio.pr.gov.br
 Primeiro de Maio/PR, 02 de outubro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

DECRETO Nº 4793, DE 02 DE OUTUBRO DE 2019.
 Concede permissão de uso conforme especifica, e dá outras providências.
 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,
 DECRETA:
 Art. 1° Fica concedida Permissão de Uso à empresa WELLINGTON PROMOTER, inscrita 
no CNPJ n° 19.276.332/0001-21, do Terminal Turísticos da Paranatur para realização de evento de 
som automotivo denominado ECO-AUTO. 
 Art. 2° A permissão de uso tem como finalidade específica a realização de evento auto-
motivo denominado “ECO-AUTO” no dia 06 de outubro de 2019., sendo vedada a locação a terceiros 
ou a utilização para fim diverso.
 § 1° Expirado o prazo da permissão de uso, o imóvel será restituído automaticamente 
à Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, independentemente de qualquer providência judicial ou 
extrajudicial, devendo estar em perfeito estado de conservação e devidamente limpo.
 § 2° A revogação antecipada da permissão não importará em direito da permissionária a 
indenização de qualquer natureza.
 Art. 3° A permissão de uso e dada a título precário e tem caráter gratuito e intransferível, 
ficando o permissionário responsável por todos os alvarás e licenças necessários para a realização do 
evento, inclusive licença do Corpo de Bombeiros e Alvará Judicial. 
 Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, 
 Em 02 de outubro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

Universidades públicas do Paraná têm nota 
máxima no Enade

 Os resultados das 
provas do Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes 
(Enade) 2018 apontam que 
os cursos de graduação ava-
liados das sete universidades 
estaduais continuam regis-
trando ótimos índices. Dentre 
os cursos avaliados pelo Mi-
nistério da Educação, treze 
obtiveram a nota máxima 5 e 
trinta alcançaram o conceito 4.
 O objetivo do exame 
é avaliar o conhecimento dos 
estudantes do último ano dos 
cursos de graduação sobre o 
conteúdo programático, suas 
habilidades e competências. O 
conceito do Enade é apresen-
tado em cinco categorias (1 a 
5), sendo que 1 é o resultado 
mais baixo e 5 é o melhor re-
sultado possível, na área.
 “O resultado do Ena-
de comprova a qualidade dos 

cursos de graduação das nos-
sas universidades estaduais, 
formando cada vez mais pro-
fissionais qualificados para o 
mercado de trabalho”, des-
tacou o superintendente de 
Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, Aldo Bona.
 UEM - Os cursos com 
a nota máxima foram Direito, 
Psicologia e Secretariado Exe-
cutivo em Maringá, e Ciências 
Contábeis no câmpus de Cia-
norte. Três cursos obtiveram 
nota 4 de acordo com dados 
divulgados.
 UEL - Na Universida-
de Estadual de Londrina (UEL) 
o destaque do MEC foi para os 
cursos de Psicologia, Direito 
e Jornalismo que obtiveram 
nota 5. Serviço Social, Design 
Gráfico, Design de Moda, Ci-
ências Contábeis e Adminis-
tração alcançaram a nota 4.

 Segundo a diretora 
de Avaliação Institucional da 
Pró-Reitoria de Planejamento 
(Proplan), Elisa Emi Tanaka 
Carloto, o resultado pode ser 
considerado muito bom por-
que dos 10 cursos avaliados, 
8 tiveram notas 4 e 5, demons-
trando um ótimo desempenho.
 Ela explica que a 
qualidade das graduações é 
acompanhada direta e cons-
tantemente pela Pró-Reitoria 
de Graduação (Prograd) e 
pela Proplan, por meio de au-
toavaliações feitas pelos Cole-
giados dos Cursos, oficinas e 
discussões promovidas pela 
Câmara de Graduação que 
podem resultar em reformula-
ções curriculares.
 UNIOESTE - Na Uni-
versidade Estadual do Oeste 
do Paraná (Unioeste) 11 cur-
sos conquistaram conceitos 

considerados de excelência, 
ou seja, notas 4 ou 5. Obtive-
ram a nota máxima os cursos 
de Direito em Foz do Iguaçu, 
Francisco Beltrão e Marechal 
Cândido Rondon, além de 
Serviço Social do câmpus de 
Francisco Beltrão.
 UNICENTRO - Na 
Universidade Estadual do 
Centro-Oeste (Unicentro), o 
destaque ficou para o curso de 
Publicidade e Propaganda que 
alcançou a nota máxima na 
avaliação. Outros sete cursos 
obtiveram nota 4, entre eles os 
cursos de Administração, em 
Guarapuava, Prudentópolis e 
Irati; Ciências Contábeis em 
Guarapuava e Irati, Psicologia 
em Irati e Serviço Social em 
Guarapuava.
 UEPG – A Universida-
de Estadual de Ponta Grossa 
(UEPG) teve 10 cursos avalia-
dos, com destaque para Admi-
nistração, Direito, Jornalismo e 
Turismo com nota 4, além de 
outros cinco cursos com nota 
3.
 UENP - O curso de 
Direito da Universidade Es-
tadual do Norte do Paraná 
(UENP) atingiu a nota máxima 
5 e outros 2 cursos obtiveram 
conceito 3, dos 4 avaliados.
 UNESPAR – A Uni-
versidade Estadual do Paraná 
(Unespar) teve quatro cursos 
com o conceito 4, entre eles 
Administração, em Parana-
guá; Ciências Contábeis, em 
Paranavaí e Apucarana; e 
Serviço Social em Apucarana. 
A universidade também teve 
outros seis cursos com o con-
ceito 3.

Fonte: aen.pr.gov.br


