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ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO
Pregão nº 114/2019
A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, atendendo ao dispositivo 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 114/2019, declarando
oficialmente vencedora a empresa abaixo:
OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 12.645.220/0001-51

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 45.174,00 (quarenta e cinco mil,
cen-to e setenta e quatro reais).
Primeiro de Maio, 09 de janeiro de 2020
BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
PREFEITA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2019
EDITAL RESUMIDO RETIFICADO
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
RETIFICA o Edital da licitação, na modalidade de Pregão, na forma Presencial, sendo do tipo Menor
Preço Por Item, tendo por finalidade contratação de empresa para prestação de serviço de acesso à
internet com link dedicado em fibra óptica de 100MB e fornecimento de aparelho Roteador devidamente instalado, conforme descrito no Anexo I, para incluir o Anexo X, em cumprimento à Lei Municipal nº
725/2019. O valor máximo estimado é de R$ 7.112,00 (sete mil, cento e doze reais). O credenciamento,
dos envelopes contendo as Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação serão recebidos
por qualquer meio, a critério das licitantes, passa a ser até o dia 23 de janeiro de 2020 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, 10 de janeiro de 2019.
Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

Com redução do DPVAT pelo STF, Líder
deve divulgar hoje regras para
restituição de valores
A Seguradora Líder
vai divulgar até esta sextafeira (10) as regras para a
restituição da diferença no
pagamento do DPVAT, o seguro obrigatório por danos
pessoais, pago todos os anos
por proprietários de veículos.

A mudança vale para
quem já pagou o DPVAT relativo ao ano passado e para o
pagamento de 2020, que começou nesta quinta-feira (9).
A orientação é para que os
motoristas aguardem a emissão do novo valor para fazer

o pagamento deste ano.
A Advocacia-Geral
da União (AGU) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF)
que reconsiderasse uma decisão do fim do ano passado, que derrubou a medida
do presidente Jair Bolsonaro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2019
REGISTRO DE PREÇOS
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 RETIFICA o Edital da 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 de Material
e Produtos de Higiene e Limpeza em geral, conforme descrito no Anexo I para incluir o Anexo X, em
cumprimento à Lei Municipal nº 725/2019. O valor máximo estimado é de R$ 176.811,77 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e onze reais e setenta e sete centavos). O credenciamento, dos envelopes
contendo as Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação serão recebidos, por qualquer
meio, a critério das licitantes, passa a ser até o dia 24 de janeiro de 2020 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 10 de janeiro de 2019.
Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

que extinguia o DPVAT e restabeleceu a cobrança total do
seguro. Nessa quinta-feira, o
presidente do Supremo, Antonio Dias Toffoli, autorizou
a redução de valores do DPVAT.
A Seguradora Líder,
que é responsável pelo consórcio que administra o seguro obrigatório, alegava que a
redução da cobrança tornaria
o DPVAT economicamente
inviável. Mas omitiu que o
fundo gerido pelo consórcio
já acumula quase R$ 9 bilhões em recursos.
Com a decisão do
Supremo, o DPVAT teve reduções de 68% no caso de
carros de passeio e táxis, e
de 86% para as motos. As
motocicletas vão pagar R$
12,25 este ano e os táxis e
carros de passeio, R$ 5,21.
A seguradora informou que as guias para pagamento do DPVAT deste ano,
com esses valores reduzidos, já estão disponíveis no
site.
Fonte: radioagencianacional.ebc.
com.br/

Saque-aniversário do FGTS pode quintuplicar
crédito consignado privado
O saque-aniversário, modalidade de
saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que entrará
em vigor em abril, tem
o potencial de quintuplicar o volume de cré-

dito consignado (com
desconto no salário)
para os trabalhadores
da iniciativa privada. A
estimativa foi divulgada
pela Secretaria de Política Econômica (SPE)
do Ministério da Econo-

mia.

De acordo com
a secretaria, o saque
-aniversário deve criar
um mercado de até R$
100 bilhões em recebíveis de crédito nos
próximos quatro anos.

Os recebíveis representam os recursos de
que os bancos podem
se apropriar em caso de
calote do tomado. A lei
que criou o saque-aniversário permite que os
trabalhadores usem o
dinheiro sacado a cada
ano como garantia em
operações de crédito.
Os recebíveis
do
saque-aniversário
deverão fazer com que
os juros médios caiam
para o tomador. Isso
porque a garantia de
receber parte do saldo
do FGTS em caso de
inadimplência reduz os
riscos para os bancos,
que podem cobrar taxas
mais baixas.
“Como os recebíveis de saque-aniversário são uma garantia
com risco zero, à medida que é possível uma
substituição de crédito
de risco elevado por
crédito com risco zero,
os juros cobrados serão menores, logo, há a

tendência de expansão
significativa de crédito
estimulando a economia. Ademais, os juros
cobrados nessa modalidade deverão ser inferiores a todas as outras
opções no mercado”,
explicou a SPE em nota.
A secretaria fez
uma simulação em que
considerou o impacto
dos R$ 100 bilhões de
recebíveis no mercado
de crédito consignado
para os trabalhadores
da iniciativa privada. No
primeiro cenário, que
considera a substituição de 50% do crédito
pessoal não consignado
pelo crédito com recebíveis do FGTS, o crédito
pessoal consignado saltaria dos atuais 0,32%
do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens
e serviços produzidos
no país) para 1,24% do
PIB em até quatro anos.
Os juros médios do crédito pessoal total (consignado e não consig-

nado) cairiam de 2,77%
para 2,14% ao mês.
No
segundo
cenário, que considera
não apenas a substituição de 50% do crédito,
mas também a expansão do crédito pessoal
total, decorrente da entrada de novos clientes
que não contraíam empréstimos, a evolução
seria maior. O volume
de crédito pessoal consignado saltaria para
1,72% do PIB no mesmo período, volume
5,37 vezes maior que o
atual. A taxa média de
juros do crédito pessoal
total cairia ainda mais,
para 2,11% ao mês.
Segundo a SPE,
a estimativa é conservadora porque considera
que o crédito com recebíveis do FGTS pagará
juros médios de 1,57%
ao mês, equivalente à
taxa média do crédito
consignado para servidores públicos e beneficiários do Instituto Na-

cional do Seguro Social
(INSS). Para o órgão,
a nova modalidade de
crédito tem o potencial
de cobrar juros ainda
menores.
Saque imediato
O relatório estimou que o saque imediato, retirada de até R$
998 das contas ativas e
inativas do FGTS, injetou R$ 26,2 bilhões na
economia em 2019. A
SPE calcula que o saque-aniversário,
que
prevê a retirada de parte do saldo do FGTS
a cada aniversário do
trabalhador,
resultará em crescimento de
2,57% do PIB (Produto
Interno Bruto) per capita
nos próximos dez anos
apenas pela injeção de
dinheiro na economia.
O cálculo, no entanto,
desconsidera o impacto
da expansão do crédito
por meio do mercado de
recebíveis.
Fonte: agenciabrasil.ebc.
com.br/

