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TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2020
EXTRATO DE CONTRATO Nº 64/2020

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: RAFAEL LUCIANO FAL - INFORMATICA - CNPJ: 08.272.625/0001-14
 OBJETO: Execução de instalação de luminárias de LED da Praça do Fórum, incluindo mão-
de-obra e materiais.
 VALOR: R$ 19.592,80 (dezenove mil, quinhentos e noventa e dois e oitenta)
 VIGENCIA: 180 (cento e oitenta) dias
 REFERÊNCIA: Tomada de Preços nº 15/2020
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 FISCAL DO CONTRATO: João Gustavo Martelozo
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 02 de Agosto  de 2020.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2020
REGISTRO DE PREÇOS

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 o REGISTRO DE PREÇOS para eventual Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme descrito no Anexo I. O 
valor máximo estimado é de R$ 96.901,59(noventa e seis mil, novecentos e um reais e cinquenta e 
nove centavos). 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 21 de setembro 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 08 de setembro de 2020. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2020
 Ratifico a Dispensa de Licitação fundamentada nos termos do caput do art. 24, XXVI, da Lei 
n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 com as alterações posteriores, em favor do Consórcio Intermunicipal 
de Saúde do Médio Paranapanema - CISMEPAR, inscrita no CNPJ: 00.445.188/0001-81, referente aos 
Programas de POTENCIALIZAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS COLETORES PARA COLOSTOMIA E UROSTOMIA, no valor de 
R$ 134.925,00 (cento e trinta e quatro reais, novecentos e vinte e cinco reais), conforme processo 
de Dispensa de Licitação n° 28/2020.
 Primeiro de Maio/PR, 03 de setembro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2020
 Ratifico o ato de dispensa de Licitação, com fundamento no art. 24, inciso XXVI, da Lei 
8.666/2016, em favor CINDEPAR – Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento 
do Estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 18.273.727/0001-08, referente à execução de serviços de 
micropavimentação asfáltica com usina móvel em vias urbanas, conforme contrato de rateio nº 
128/2020, no valor de R$ 156.687,00 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta e sete re-
ais). 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, 09 de setembro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

DESPACHO
 Referência: Tomada de Preços n° 14/2020
 Assunto:  Recurso referente fase de Proposta de Preço.
 Considerando os recursos apresentados, bem como as contrarrazões e Parecer da Procu-
radoria Jurídica, decido por:
 a) MANTER a decisão proferida, no dia 18 de agosto de 2020, que declarou a empresa 
AMOREIRA TERRAPLANAGEM LTDA com a proposta de preço mais vantajosa para essa municipalida-
de, nos moldes da fundamentação em parecer retro.
 Dessa forma, encaminhe-se aos interessados, bem como sigam os demais atos necessá-
rios a conclusão do certame.
 Primeiro de Maio, 08 de Setembro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO 
Pregão Presencial nº 42/2020

 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 Presencial nº 42/2020, declarando 
oficialmente vencedoras as empresas abaixo:
FORNECEDOR: ADEMIR DE OLIVEIRA BENTO - LITORAL PAPELARIA - CNPJ: 34.854.886/0001-52

 Valor Total do Fornecedor: R$ 40.512,85 (quarenta mil, quinhentos e doze reais e oitenta e 
cinco centavos).

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 134.523,20 (cento e trinta e quatro 
mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte centavos).
 Primeiro de Maio, 08 de setembro de 2020.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

Portos do Paraná registram alta de 8% na 
movimentação até agosto

 O volume de cargas 
movimentado pelos portos 
paranaenses já passa das 
38,67 milhões de toneladas 
em 2020. O total acumulado 
de janeiro a agosto deste ano 
é 8,4% maior que o registrado 
no mesmo período em 2019, 
quando foram transportadas 
35,65 milhões de toneladas.
 “O volume movimen-
tado no ano passado foi o 
melhor da história. Até o mo-
mento, já movimentamos qua-
se 73% desse movimento e as 
expectativas são muito boas. 
Se conseguirmos manter a 
mesma média para os próxi-
mos meses, de setembro a de-
zembro, deveremos encerrar 

2020 com um novo recorde”, 
adianta o diretor-presidente 
da empresa Portos do Paraná, 
Luiz Fernando Garcia.
 De acordo com ele, 
apesar de um ano totalmen-
te atípico em decorrência 
das restrições impostas pela 
pandemia da Covid-19, o co-
mércio exterior teve um bom 
desempenho, com alta cons-
tante nas exportações, princi-
palmente. “Isso é reflexo das 
medidas que foram adotadas 
pelo Governo do Estado e pe-
las empresas que atuam em 
nossos portos, para proteção 
aos trabalhadores e garantia 
de que os serviços não seriam 
interrompidos”, afirma Garcia.

 Somente em agosto, 
5,37 milhões de toneladas 
chegaram ou saíram do Bra-
sil pelos portos do Paraná – 
2,27% a mais que o registrado 
no mesmo mês em 2019.
 A alta na atividade 
portuária paranaense, em 
2020, foi regular, com cresci-
mento médio de 8% ao mês. 
O melhor mês do ano foi maio, 
com 5.717.200 toneladas.

SEGMENTOS
 Quase 67% das car-
gas movimentadas em 2020 
nos portos de Paranaguá e 
Antonina foram graneis sóli-
dos. A soma dos produtos de 
importação e exportação do 
segmento ultrapassa 25,78 
milhões de toneladas. O vo-
lume é 9% superior que nos 
mesmos oito meses de 2019.
 De carga geral, foram 
cerca de 8,05 milhões de to-
neladas. O equivalente a 21% 
da movimentação no ano. Na 
comparação com igual perí-
odo do ano passado, cresci-
mento de 9%.
 Os granéis líquidos 
representaram 12% das car-
gas de exportação e importa-
ção nos portos paranaenses, 
com 4,83 milhões de tonela-

das movimentadas no seg-
mento. Alta de 5% em relação 
a 2019.

CONTÊINERES
 A movimentação de 
contêineres nos últimos oito 
meses também registra cres-
cimento de 5%. Este ano, já 
são 604.787 unidades (TEUs). 
Em 2019, no mesmo perío-
do, foram 575.860. Em 2020, 
51,3% das unidades foram 
importadas (310.282 TEUs) e 
294.505 TEUs exportadas.

GERAL
 Na movimentação 
geral, considerando todos os 
tipos de cargas, as exporta-
ções representaram quase 
66% de toda a atividade nos 
portos do Paraná. De janeiro 
a agosto, 25,46 milhões de 
toneladas de produtos brasi-
leiros seguiram para outros 
países. O volume exportado é 
13% maior que o mesmo perí-
odo, em 2019 (22,55 milhões 
de toneladas).
 Já as importações, 
que este ano somaram 13,2 
milhões de toneladas, regis-
traram alta de 1% em relação 
ao volume registrado em 2019 
(13,1 milhões).

Fonte: aen.pr.gov.br


