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AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

 Comunicamos aos interessados o cancelamento da licitação a seguir: Pregão Presencial nº 
11/2020 – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA 
DO CONSUMO DE ÁGUA MENSAL E REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE EFETIVAÇÃO DE CORTE DO 
FORNECIMENTO DE AGUA devido à problemas técnicos observados na publicação dos itens “i” a “r” do 
item 9.2 do contrato. Serão realizadas as mudanças e uma nova data será marcada.  Roberes Rivelino 
da Silva – Pregoeiro 02/2020. 
 Alvorada do Sul, 09 de setembro de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO Nº  16/2020
Processo dispensa nº 10/2020

 PARTES: CONTRATANTE Serviço Autônomo de Água e Esgoto  SAAE E A CONTRATADA  
PESSOA JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA ELIEZER CINGANO DE LIMA 00539128961
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
BORRACHARIA DIVERSOS PARA O SISTEMA DE FROTA DO SAAE DE ALVORADA DO SUL.
 VALOR: R$-3.910,00 Três Mil, Novecentos e Dez Reais
 Dotação:

Conta da 
despesa

Funcional programática Fonte de recurso Natureza da des-
pesa

Grupo da fonte

1420 42.006.17.512.0027.2088 76 3.3.90.39.19.99 Do Exercício

 DURAÇÃO: 09/06/2020 – ATÉ   08/06/2021
 DATA DA ASSINATURA: 09/06/2020
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,09/06/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2020
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 , na forma Presencial, sendo do tipo Menor Preço Por Item, tendo 
por finalidade a contratação de empresa especializada em castração e fornecimento de micro chip para 
implantação do programa municipal de controle populacional ético de cães e gatos, conforme descrito no 
Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 50.750,00(cinquenta mil, setecentos e cinquenta reais). O cre-
denciamento, dos envelopes contendo as Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação serão 
recebidos por qualquer meio, a critério das licitantes, até o dia 19 de outubro 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, 02 de outubro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2020

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: FABIANA TOMAZELI POZZOBOM CLINICA MÉDICA – CNPJ: 
30.017.303/0001-88.
 OBJETO: Prestação de serviços complementares para atendimento de especialidade em 
Psiquiatria.
 VALOR: R$ 69.300,00 (Sessenta e nove mil e trezentos reais).
 VIGENCIA: 12 (doze) meses.
 REFERÊNCIA: Inexigibilidade nº 02/2020
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 FISCAL: Laísne Salgado Chicareli Cremonezi
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 29 de setembro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PORTARIA Nº 4766, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020
 Designa a servidora Sra. Laísne Salgado Chicareli Cremonezi, para acompanhar e fiscali-
zar a execução deste Termo de Credenciamento. 
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, 
e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no Acórdão nº 1.094/2013 
do Tribunal de Contas da União.
RESOLVE: 
 Art. 1° Fica designada a servidora abaixo relacionada para acompanhar e fiscalizar a exe-
cução do Termo de Credenciamento nº.01/2020, referente a Inexigibilidade n°02/2020, firmado com FA-
BIANA TOMAZELI POZZOBOM CLINICA MÉDICA, CNPJ n° 30.017.303/0001-88, cujo objeto consiste na 
prestação de serviços complementares para atendimento de especialidade em Psiquiatria.
 I – Fiscal do Termo de Credenciamento: Laísne Salgado Chicareli Cremonezi, matrícula 
n°.401635, portadora da cédula de identidade RG n°. 9.020.127-7, CPF n°.066.223.589-12, ocupante do 
cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Administrativos.
 Art. 2º - Determinar que a fiscal ora designada deverá:
  I - zelar pelo fiel cumprimento do Termo de Credenciamento, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providên-
cias que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;
II - Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRA-
TADA, em periodicidade adequada ao objeto do Termo de Credenciamento, e durante o seu período de 
validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabele-
cidas;III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados 
e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.
 Art. 3º - Dê-se ciência a servidora designada e publique-se. 
 Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
  Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, PR 
 Em 30 de setembro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

PORTARIA Nº. 4.768, DE 01 DE OUTUBRO DE 2020
 DESIGNAR GESTOR DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SECRETARIA 
DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO - SEDEST, REFERENTE A 
EXECUÇÃO DO “PROGRAMA PERMANENTE DE ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA DE CÃES E GATOS”, 
VISANDO O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES 
E GATOS E EDUCAÇÃO PARA A TUTELA RESPONSÁVEL.
 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas,
 RESOLVE:
 Art. 1° Designar o Sr. NIVALDO RIBEIRO DE AMORIM, Matrícula Nº 500308, RG n. 
18.027.893 SSP/SP, CPF n. 481.012.659-53, ocupante do cargo em comissão de Secretário Municipal 
de Meio Ambiente, para exercer a função de GESTOR DO CONVÊNIO firmado entre o Município e a 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST, referente a Execução do 
“Programa Permanente de Esterilização Cirúrgica de Cães e Gatos”, visando o controle da população de 
cães e gatos no município e educação para a tutela responsável.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, 
 Em 01 de outubro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

Analistas discutem comercialização 
e clima na safra 20/21
Previsões de analistas de 
mercado experientes apon-
tam para uma boa produção 
e comercialização de grãos, 
favorável aos produtores tam-
bém na safra 2020/21, apesar 
da maior estiagem dos últimos 
anos que está atrasando o 
plantio no Paraná. O secretá-
rio estadual da Agricultura e 
do Abastecimento, Norberto 
Ortigara, destacou que o perí-
odo está beneficiando o setor 
produtivo com a elevação nos 
preços dos principais produtos 
– soja e milho – e que o Va-
lor Bruto da Produção (VBP) 
do ano que vem pode crescer 
acima de 15% em decorrência 
dos bons preços obtidos pelos 
produtores na comercializa-
ção da safra 2019/20.
 O tema foi aborda-
do nesta quarta-feira (30/09) 
em uma live transmitida pelo 
canal Paraná Cooperativo no 
Youtube, da Organização das 
Cooperativas do Paraná. A 
transmissão ao vivo pela in-
ternet abordou as tendências 
da meteorologia e de mercado 
para a safra que começa a ser 
plantada. Participaram cerca 
de 250 pessoas entre lideran-
ças da agropecuária e produ-
tores, presentes em salas nas 
cooperativas e sindicatos ru-
rais.
 Também participaram 
da live o secretário do De-
senvolvimento Sustentável e 
do Turismo, Marcio Nunes, o 
superintendente da Ocepar, 
José Roberto Ricken, e o pre-
sidente da Federação da Agri-
cultura no Estado do Paraná 
(Faep), Ágide Meneguetti.
 Neste ano, o VBP já 
alcançou a marca de R$ 97,5 
bilhões. Mesmo com essa boa 
expectativa, os produtores de-
vem ter cautela porque em al-
gum momento a ressaca virá, 
alertou Ortigara.
 Segundo ele, pela 
primeira vez, a venda de pro-
teínas animais (carnes) deve 
superar a comercialização de 
grãos, com resultados acima 
de 50% do VBP. Os preços 
das carnes de suínos, boi, lei-
te estão bons, assim como da 
soja e do milho.
 Porém, Ortigara des-
tacou que o mercado muda e 
os produtores já estão acostu-
mados com essas variações. 
“Assim como eles estão ven-
dendo bem a produção ago-
ra, já começam a se preparar 
para o aumento de custos de 
plantar a safra e, também, 
para o estresse do atraso de 
plantio, em função da maior 
crise hídrica dos últimos anos. 
Nunca plantamos tão pouco 
nessa época do ano”, disse.
 Ele acrescentou que 
com o retorno das chuvas o 
Paraná pode repetir a colheita 
de uma grande safra no co-
meço do ano que vem, como 
está ocorrendo em 2020, em 
que o Estado está colhendo a 
segunda maior safra da histó-
ria, com um volume perto de 
41 milhões de toneladas de 
grãos.
 Porém, Ortigara cha-

mou a atenção do produtor 
que ele pode enfrentar pro-
blemas em janeiro e feve-
reiro com atrasos no plantio 
da segunda safra de grãos. 
Outro alerta para produtor 
foi para não descuidar de 
técnicas importantes como 
o manejo integrado de so-
los e evitar a compactação 
para evitar frustrações mais 
para frente.
 De acordo com se-
cretário Marcio Nunes, o 
Paraná é um dos Estados 
que mais preserva o meio 
ambiente no País, e o pro-
dutor rural paranaense pro-
duz com sustentabilidade, 
acompanhando a era do 
alimento sustentável. Nu-
nes antecipou que está em 
curso o programa Descom-
plica da Energia Sustentá-
vel, em que toda a produ-
ção de energia sustentável, 
que não emite carbono 
no meio ambiente, terá o 
processo de licenciamen-
to bastante simplificado. 
“Tudo o que for alternativo 
será facilitado e essa será 
a marca do Estado que vai 
ao encontro do que as coo-
perativas paranaenses pre-
cisam”, disse.

CLIMA 2020/21
 O meteorologista 
Luiz Renato Lazinski, do 
Instituto Nacional de Mete-
orologia (Inmet), falou so-
bre as previsões do clima e 
sua influência sobre a safra 
de verão até o início da se-
gunda safra. Segundo ele, 
esse mês de outubro se 
configura efetivamente a 
corrente climática La Niña, 
cuja característica é a ex-
trema variação de tempe-
raturas na primavera, chu-
vas abaixo da média até o 
início do próximo ano na 
região Sul e chuvas acima 
da média nas regiões Norte 
e Nordeste do País.
 Os efeitos da La 
Niña, acrescentou Lazinski, 
diminuem no período mar-
ço/abril de 2021, perma-
necendo com intensidade 
fraca a moderada em maio, 
devendo influenciar o clima 
de toda a safra de verão e 
boa parte da safrinha de 
milho do ano que vem.
 Ele destacou que 
os produtores paranaenses 
terão mais tranquilidade 
para plantar a safra a par-
tir da segunda quinzena 
de outubro, quando cairão 
chuvas mais volumosas 
que vão criar a umidade no 
solo necessária ao plantio. 
Lazinski alertou que quem 
está plantando agora po-
derá enfrentar sérios pro-
blemas na frente, porque 
em ano de La Ninã há ve-
ranicos prolongados com 
falta de chuvas e a planta, 
mesmo que se desenvolva, 
pode não resistir aos vera-
nicos que estão previstos 
para frente. “As condições 
de umidade não estão boas 
ainda e se a planta não ti-
ver a umidade necessária 

no início do ciclo, e encon-
trar período prolongado de 
falta de chuvas novamen-
te para frente, pode não 
aguentar”, explicou.
 “O que podemos 
esperar a partir de agora 
é que as chuvas que eram 
mais constantes nos es-
tados do Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina, até 
agora, tendem a diminuir 
no curto prazo, enquanto 
aumentam no Paraná e 
região Centro-Sul. Porém, 
chuvas mais abundantes 
que permitem o plantio só 
a partir de 10 ou 11 de ou-
tubro”, disse.
 Lazinski disse que 
nos últimos três meses do 
ano, mesmo ocorrendo 
chuvas no Paraná, elas 
ainda estarão abaixo da 
média, havendo o retorno 
efetivo das chuvas a par-
tir de fevereiro e março de 
2021. 
 “Esse é o ano que 
o produtor terá que capri-
char mais na lavoura, fa-
zendo o manejo integrado 
de solos e pragas, além 
de cuidar do solo com boa 
palhada”, recomendou o 
meteorologista. Ele lem-
brou que quem capricha 
mais consegue ter impacto 
menor das adversidades 
climáticas.

TENDÊNCIA PARA O 
AGRO

 O engenheiro 
agrônomo Andre Pessoa, 
da empresa de consultoria 
Agroconsult falou da ten-
dência de mercado, cujo 
cenário deve continuar 
bom para a soja e milho na 
safra 2020/21 em função 
de aumento da demanda 
pelo grão nos mercados 
interno e externo. No mer-
cado interno, a perspecti-
va de consumo da soja é 
boa pela continuidade de 
expansão do consumo de 
biodiesel. Ele prevê nova-
mente recorde de produ-
ção e de exportação da 
soja para o ano que vem.
 Pessoa atribuiu a 
demanda elevada ao mer-
cado externo e à depre-
ciação do real, que está 
impulsionando as vendas 
antecipadas. De acordo 
com ele, a China está re-
cuperando a produção de 
suínos, que foi dizimada 
pela peste suína africana, 
em patamares melhores 
de sanidade, o que au-
menta o consumo de soja 
e de farelo de soja. O mer-
cado externo está pagan-
do bons prêmios, fazendo 
com que a soja esteja atin-
gindo preço recorde de R$ 
150,00 a saca em Parana-
guá.
 Entretanro, o ana-
lista chamou a atenção 
que esses não são os 
preços praticados da sa-
fra 2019/20. A maior parte 
da soja foi vendida antes 
de setembro, com preços 
menores. Cerca de 97% 

da safra 2020 já está vendida, e 
isso vem acontecendo desde o 
ano passado a preços mais baixos, 
abaixo dos R$ 80,00 por saca.
 Para a safra 20/21 o mer-
cado está realizando vendas sig-
nificativas com preços melhores, 
entre R$ 94,00 a R$ 95,00 a saca, 
em média. Para aproveitar esse 
bom momento, há comercialização 
antecipada da safra 20/21 em ní-
veis recordes. No Mato Grosso a 
venda antecipada está em torno de 
60% e o Paraná tem cerca de 39% 
da safra comercializada.
 “Para se ter uma ideia, já 
temos venda da safra 21/22 no 
Cerrado e no Paraná, ou seja, a 
soja que ainda será plantada no 
ano que vem”, afirmou. Segundo 
Pessoa, os preços do grão vão 
entrar firmes em 2021, como está 
ocorrendo esse ano. Uma das ra-
zões para esse comportamento 
está na relação de troca (diferença 
entre venda do produto e custos de 
plantio), que ainda está favorável 
ao produtor e por isso eles estão 
antecipando a venda da produção.
 “Lembro que os preços su-
biram e os custos também subiram 
em reais. O fertilizante e defensivo 
subiram e para aproveitar o mo-
mento favorável o produtor recorre 
à venda antecipada como um an-
tídoto para incertezas”,destacou o 
analista.
 Para a safra 20/21 Pes-
soa acredita que os preços da 
soja vão continuar bons, um pou-
co acima dos praticados durante 
a safra 19/20. Ele disse que deve 
haver recuperação do plantio da 
soja, que está atrasado a partir da 
segunda quinzena de outubro, gra-
ças à capacidade de maquinário 
que os produtores têm hoje. E que 
o ano será de equilibro entre oferta 
e demanda, e se, houver alguma 
derrapada com o clima, poderá ha-
ver deficit de soja no mercado in-
ternacional, o que daria mais sus-
tentabilidade aos preços.
 Em relação ao milho, Pes-
soa observou que a novidade é a 
entrada da China no mercado, o 
que ajudou a manter os estoques 
mundiais mais baixos e os preços 
em recuperação. No mercado in-
terno, a demanda das indústrias 
de carnes e produção de etanol 
ajudam a manter os preços firmes, 
situação que deve permanecer no 
ano que vem.
 Com a demanda aqueci-
da, a venda antecipada também 
está ocorrendo e o Paraná já ven-
deu 15% da safrinha 2021 em fun-
ção da relação de troca favorável, 
o que é um recorde. Segundo Pes-
soa, o Brasil está se preparando 
para o aumento da demanda por 
milho tanto no mercado interno 
como externo com a ampliação da 
área plantada.
 O analista chamou a aten-
ção para o mercado chinês, que 
pode ter um deficit maior entre sua 
produção e o consumo interno de 
milho, sinalizando um desequilíbrio 
mais acentuado no abastecimento 
do mercado. Com isso, a China 
pode ser uma grande compradora 
de milho na safra 20/21. “Esse mo-
vimento certamente vem acompa-
nhado de recuperação nos preços 
do milho e o Brasil pode ser bene-
ficiado com isso”.

Fonte: aen.pr.gov.br


