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BRDE terá R$ 460 milhões para financiar safra agrícola paranaense
 O Banco Regio-
nal de Desenvolvimento 
do Extremo Sul (BRDE) 
terá R$ 460 milhões para 
fomentar o desenvolvi-
mento do agronegócio do 
Paraná. O valor integra o 
Plano Safra 2020/2021, 
editado pelo Governo 
Federal, e é 6,1% supe-
rior ao volume para cré-
dito disponível na safra 
anterior no Estado. Em 
vigência desde o dia 1º 
de julho, o Plano Safra 
vai destinar, no total, R$ 
236,3 bilhões para apoiar 
a produção agropecuária 
de pequenos, médios e 
grandes produtores do 
País.
 O anúncio foi 
feito pelo governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior nesta quarta-feira 
(08) em live no canal do 
BRDE no YouTube. “São 
recursos que vão ajudar 
o Paraná a avançar cada 
vez mais no agronegó-
cio, a ser protagonista no 
mundo da produção de 
alimentos”, afirmou ele.
 "Essa parceria 
do BRDE com o agro-
negócio é formidável. 
Permite capitalizar coo-
perativas, associações e 
os pequenos agriculto-
res, colaborando com a 
expansão dos negócios. 
É isso que gera empre-
go e renda no campo 
e vai ajudar o Paraná a 
se reerguer desta crise 
econômica decorrente 
da pandemia de corona-
vírus”, ressaltou o gover-

nador.
 Ratinho Junior 
destacou que o montante 
disponível para a próxi-
ma safra representa 46% 
do que foi financiado 
pela agência paranaen-
se do BRDE nas últimas 
três safras, estimado em 
cerca de R$ 1 bilhão.

OUTRAS AÇÕES
 Ele destacou ou-
tras ações do Governo 
do Estado que impactam 
diretamente no resultado 
do agronegócio parana-
ense. Citou melhorias 
no Porto de Paranaguá 
e na Ferroeste, que am-
pliaram a capacidade de 
carregamento e exporta-
ção de produtos.
 Lembrou, ainda, 
o forte investimento em 
infraestrutura, com a mo-
dernização de rodovias e 
aeroportos. “A ambição é 
transformar o Paraná no 
hub logístico da América 
do Sul”, disse.

FINANCIADOR
 Diretor de Ope-
rações do BRDE, Wil-
son Bley Lipski explicou 
que o Banco é agente 
financeiro repassador 
de recursos para o pla-
no de forma exclusiva 
no Estado. Segundo ele, 
o Paraná vai receber R$ 
460 milhões por meio do 
Sistema Paranaense de 
Fomento. Valor que será 
integralmente destinado 
a financiar a próxima sa-
fra.
 “Queremos ser o 
grande parceiro da agri-

cultura paranaense. Ser 
um elo com os produto-
res que permita fazer da 
agricultura estadual a 
mais pujante do Brasil”, 
afirmou.

JUROS E CRÉDITO
 Lipski reforçou 
que outra novidade no 
Plano Safra 2020/2021, 
em relação ao anterior, é 
a redução nas taxas de 
juros aplicadas sobre os 
recursos para as ativida-
des no campo. 
 Para agricul-
tores enquadrados no 
Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (Pronaf), 
por exemplo, a taxa foi 
reduzida de 3 a 4,6% 
para 2,75 a 4%, enquan-
to o volume de crédito 
aumentou mais de 5%, 
alcançando a marca de 
R$ 33 bilhões no País. 
Nos casos dos demais 
produtores e cooperati-
vas, houve redução de 
2% na taxa de juros, al-
cançando a marca de 
6%.
 Nos créditos, o 
Plano destinou mais de 
R$ 170 bilhões nacional-
mente. Nos casos dos 
produtores enquadrados 
no Programa Nacional de 
Apoio ao Médio Produtor 
Rural (Pronamp), são R$ 
33,1 bilhões disponíveis 
em crédito e redução de 
taxa de juros de 6 para 
5%.  “Crédito na ponta 
de forma barata e longo 
prazo para pagamento, 
fomentando a criação de 

emprego e renda”, disse 
o diretor.

RELEVANTE
 Para o secretário 
estadual da Agricultura e 
Abastecimento, Norber-
to Ortigara, os recursos 
reforçam a condição do 
Paraná como ator rele-
vante no desempenho 
da agricultura brasileira, 
e mostra a disposição 
do Governo do Estado 
em estar presente no 
processo, orientando os 
produtores na busca de 
um bom desempenho e 
renda.
 “Apesar da pan-
demia o momento do 
agronegócio estadual é 
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EXTRATO DO TERMO ADITIVO  N.º 01/2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 07/2020

 CONTRATANTE:  CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, 
pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa à Rua Dez, nº 610, inscrita no CNPJ sob o nº 
95.561.965.0001-60, neste ato representado pelo Senhor ELENILSON JÓSE ESPANHOLO, Presidente 
da Câmara – Biênio 2.019/2.020, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 801.866.109-04, portador 
da cédula de identidade RG nº 5.789.873-9 SSP/PR, residente e domiciliado na Comarca de Primeiro de 
Maio, Estado do Paraná.
 CONTRATADA: CANTO NORTE CONSTRUÇÕES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito 
privado, portadora do cadastro nacional de pessoa jurídica do ministério da fazenda (CNPJ/MF) sob o 
nº 23.273.736/0001-39, contrato social com sede localizada na Alameda Bandeirantes nº 1.683 – Zona 
III -  CEP: 87.504-535 – município de Umuarama, Estado do Paraná, representada por sua sócia/admi-
nistradora – Senhora VILMA APARECIDA ASSUNÇÃO DE MORAES PINHEIRO, empresária, brasileira, 
casada, inscrita no CPF sob o nº 631.637.439-72 e portadora da cédula de identidade RG nº 3.934.730-0 
SSP/PR, residente e domiciliado na Comarca de Umuarama, Estado do Paraná.
 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
 1.1 - O objeto do presente termo aditivo é a inclusão dos serviços -  requer através do 
aditivo o pagamento da “ Item 1.7 - reaterro manual para regularização de contra piso com compactação 
mecanizada” - requer através do aditivo o pagamento da “Item – 8.1 – lastro de brita aplicação em pi-
sos, espessura de 3 CM AF_08/2017 e Item 8.2 -  contrapiso/lastro de concreto não estrutural E= 5CM, 
preparo com betoneira, alisado, para recebimento de piso cimentado ou revestimento cerâmico” e “muro 
de arrimo em blocos de concreto, tudo conforme consta em planilha  - atestado pelo parecer técnico e 
jurídico. 
 CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
 3.1 - O preço do termo aditivo será de R$ 24.394,14 – vinte e quatro mil, trezentos e noventa 
e quatro reais e catorze centavos, referente ao percentual de aproximado 3,2% sobre o valor global do 
contrato.
 3.1.1 – O pagamento será efetuado somente após a realização dos serviços, mediante 
medição atestada através da vistoria/visita “in loco) pelo Arquiteto – Senhor Paulo Roberto Santana, com 
juntada nos autos do processo. 
 CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 6.1 - O recurso financeiro é proveniente da dotação orçamentária da Câmara Municipal, 
sendo que a despesas serão reconhecidas contabilmente com as seguintes dotações, podendo ser su-
plementada e/ou alterada mediante apostilamento:

EXTRATO DE CONTRATO
 Processo Administrativo nº 030/2020
 Inexigibilidade de Licitação nº 002/2020.
 Contrato n° 034/2020
 ID 1419
 Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Fornecimento de Aplicativo de Acompa-
nhamento de Obrigações Estaduais e Federais Através de Demonstrativos de Índices da Saúde, Educação, 
FUNDEB e Folha de Pagamento e Indicadores Gerenciais nas Áreas da Educação, Saúde, Investimento, 
Dívidas e Receitas, Destinado a Facilitar o Controle da Gestão Pública no âmbito do Município de Bela Vista 
do Paraíso – PR.
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratado: GOVFACILBRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA.
 Valor: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
 Início do Contrato: 01/07/2020
 Término do Contrato: 01/07/2021
 Vigência: 12 (doze) meses
 Bela Vista do Paraíso – PR, 30 de junho de 2020.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

EXTRATO DO 1º ADITIVO DE CONTRATO
 Termo Aditivo de: Prorrogação de PRAZO
 Processo Administrativo nº 030/2019
 Pregão Presencial nº 015/2019.
 Contrato n°. 053/2019
 ID: 1328
 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio técnico profissional, na 
área de Engenharia Civil, ao Departamento Municipal de Engenharia visando a elaboração de Projetos: Ar-
quitetônico, Estrutural, Elétrico, Hidráulico, Sanitário, Galeria de Águas Pluviais, Pavimentação, Incêndio com 
acompanhamento junto ao Corpo de Bombeiros, elaboração de Memorial Descritivo, Planilha de Serviços, o 
Cronograma Físico - Financeiro, acompanhamento de execução e fiscalização de obras públicas, elaboração 
e assinatura de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), execução de teste de percolação e sonda-
gem dos terrenos especificados pela administração municipal e outros trabalhos atinentes a profissão.
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratado: RENATO FRANCISCO MESQUITA - PROJETOS DE ENGENHARIA MEI
 Prazo: 12(doze) meses 
 Início: 15/07/2020
 Término: 14/07/2020
 Bela Vista do Paraíso, 09 de julho de 2020

Edson Vieira Brene 
Prefeito Municipal

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO
 Termo Aditivo de: Valor/Parcelas
 Processo Administrativo nº 030/2019
 Pregão Presencial nº 015/2019.
 Contrato n°. 053/2019
 ID: 1328
 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio técnico profissional, na 

área de Engenharia Civil, ao Departamento Municipal de Engenharia visando 
a elaboração de Projetos: Arquitetônico, Estrutural, Elétrico, Hidráulico, Sani-
tário, Galeria de Águas Pluviais, Pavimentação, Incêndio com acompanha-
mento junto ao Corpo de Bombeiros, elaboração de Memorial Descritivo, Planilha de Serviços, o Cronograma 
Físico - Financeiro, acompanhamento de execução e fiscalização de obras públicas, elaboração e assinatura 
de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), execução de teste de percolação e sondagem dos terre-
nos especificados pela administração municipal e outros trabalhos atinentes a profissão
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratado: RENATO FRANCISCO MESQUITA - PROJETOS DE ENGENHARIA MEI
 Valor Total: R$ 20.818,20 (vinte mil oitocentos e dezoito reais e vinte centavos)
 Valor Mensal: R$ 1.734,85 (um mil setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)
 Início: 15/07/2020
 Término: 14/07/2021
 Bela Vista do Paraíso, 09 de Julho de 2020

Edson Vieira Brene 
Prefeito Municipal

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO
 Termo Aditivo de: Prorrogação de prazo.
 Processo Administrativo nº 060/2017
 Modalidade: Dispensa de Licitação nº 011/2017.
 Contrato n°. 101/2017
 ID: 1073
 Objeto: Prestação de serviços de fornecimento, manutenção e suporte técnico de sistemas 
aplicativos de informática para gestão do processo executivo denominado webprefeitura, hospedagem e ma-
nutenção técnica de site, englobando: O Modulo de Protocolo Digital, Módulo de Organização,Modulo de Sis-
tema de Gerenciamento e Consolidação das Leis, Cadastro de Documentos Diversos, Sistema Profissional 
de Backup Automático Local e Remoto (site), criação de um (1) e-mail da Prefeitura no formato SEUEMAIL@
SUAPREFEITURA.PR.GOV.BR e Suporte On-line remoto.
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratado: Webline Software LTDA - EPP
 Prazo do Contrato: 12 (doze) meses.
 Início: 25/07/2020
 Término: 24/07/2021
 Bela Vista do Paraíso, 08 de Julho de 2020

Edson Vieira Brene 
Prefeito Municipal

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO
 Termo Aditivo de: Prorrogação de parcela/prazo.
 Processo Administrativo nº 060/2017
 Modalidade: Dispensa de Licitação nº 011/2017.
 Contrato n°. 101/2017
 ID: 1073
 Objeto: Prestação de serviços de fornecimento, manutenção e suporte técnico de sistemas 
aplicativos de informática para gestão do processo executivo denominado webprefeitura, hospedagem e ma-
nutenção técnica de site, englobando: O Modulo de Protocolo Digital, Módulo de Organização,Modulo de Sis-
tema de Gerenciamento e Consolidação das Leis, Cadastro de Documentos Diversos, Sistema Profissional 
de Backup Automático Local e Remoto (site), criação de um (1) e-mail da Prefeitura no formato SEUEMAIL@
SUAPREFEITURA.PR.GOV.BR e Suporte On-line remoto.
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratado: Webline Software LTDA - EPP
 Prazo do Contrato: 12 (doze) meses.
 Valor Mensal: R$ 737,21 (setecentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos)
 Valor Total: R$ 8.846,52 (oito mil oitocentos e quarenta e seis reais e cinqüenta e dois centavos)
 Início: 25/07/2020
 Término: 24/07/2021
 Bela Vista do Paraíso, 08 de julho de 2020

Edson Vieira Brene 
Prefeito Municipal

 01.001.01.031.0001.1.001.4.4.90.51.00.0
 CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS
 7.1 – O prazo de vigência do referido termo aditivo se vincula ao prazo do contrato original, 
a contar da assinatura dele, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 57, inciso II, da Lei 8666/93.
 LOCAL/DATA: Primeiro de Maio, 08 de julho de 2020.
 DAS ASSINATURAS:

SENHOR - ELENILSON JOSÉ ESPANHOLO – PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO:

ASS.:_________________________________                                 

SENHORA - VILMA APARECIDA ASSUNÇÃO DE MORAES PINHEIRO
 – REPRESENTANTE LEGAL:

ASS.:_________________________________                               

bom. E o Plano Safra é 
realista, com aumento no 
volume de dinheiro ofer-
tado e redução do cus-
to”, explicou o secretário. 
“Mas peço o uso racional 
do crédito”, completou.

SEGURO
 Ortigara desta-
cou também o aumento 
de R$ 300 milhões na 
subvenção ao prêmio 
do seguro rural, que terá 
R$ 1,3 bilhão disponível 
para a próxima safra. 
“Esse é um importante 
instrumento que vem ga-
nhando espaço na polí-
tica agrícola nacional”, 
ressaltou.
 Por entender 

essa importância, o Pa-
raná tem um programa 
de seguro rural comple-
mentar ao federal. Para 
a atual safra foram desti-
nados R$ 15 milhões. Os 
recursos ficam à disposi-
ção dos produtores para 
proteger várias lavouras. 
Auxiliar em casos de 
perdas climáticas, o pro-
grama é, neste instante, 
alternativa para redução 
de prejuízos devido à 
pandemia do novo coro-
navírus.

INOVAÇÃO
 Além da amplia-
ção de créditos, a redu-
ção nas taxas de juros e 
a subvenção do seguro 

rural, o Plano de Safra 
também prevê 33% a 
mais para o Programa 
de Incentivo à Inovação 
Tecnológica na Produção 
Agropecuária (Inovagro) 
em comparação com 
o período, chegando à 
casa dos R$ 2 bilhões.

PARTICIPAÇÃO
 Também parti-
ciparam da live o pre-
sidente do Instituto de 
Desenvolvimento Rural 
do Paraná, Natalino de 
Souza, o chefe da Casa 
Civil do Governo do Es-
tado, Guto Silva, e a ge-
rente adjunta do BRDE, 
Carmem Truite. 

Fonte: aen.pr.gov.br


