
• A terça-feira no Paraná segue com 
tempo mais instável a partir do litoral. No 
interior o tempo se mantém mais estável 
e as temperaturas agradáveis de maneira 
geral, embora com elevação mais lenta 
no leste.   
Mínima:  13°C em Curitiba
Máxima: 28°C em Londrina

Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
20/04/21..................R$ 160,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
20/04/21..................R$ 93,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
20/04/21..................R$ 88,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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DISPENSA N° 15/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2021

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: K1 SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
 OBJETO: Aquisição e instalação de central telefônica no Hospital Municipal
 VALOR: R$ 4.240,23 (quatro mil, duzentos e quarenta reais e vinte e três 
centavos).
 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
 REFERÊNCIA: Dispensa nº 15/2021
 FISCAL: Ana Paula Pedrinelli
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 Publique-se.
 Primeiro de Maio, 19 de abril de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 48-2021

EDITAL RESUMIDO
 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autoriza-
ção da Prefeita Bruna de Oliveira Casanova e da Secretaria Municipal de administração e 
Recursos Humanos, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que 
fará realizar licitação, na modalidade de PREGÃO, na forma eletrônico, nas condições 
fixadas neste edital e seus anexos, no dia 05 de Maio de 2021, às 09:00 horas, onde serão 
recebidas as propostas de preços e habilitação por meio da utilização de Recursos da 
Internet Sistema www.comprasgovernamentais.gov.br. Sendo do tipo Menor Preço Global, 
tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação especializada 
para futura e eventual manutenção corretiva e preventiva de Relógio de Registro de 
Ponto, bem como suporte técnico e reposição de peças quando necessário, conforme 
descrito no Anexo III. O valor máximo estimado é de R$ 6.971,83 (seis mil, novecentos e 
setenta e um reais e oitenta e três centavos). O presente certame licitatório reger-se-á pelas 
normas contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, Lei nº 13.979/2020, pelo 
Decreto Municipal nº 2.435/2009, pelo Decreto Municipal nº 5.027/2020 e pelas disposições 
fixadas neste Edital, seus Anexos, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. 
O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e/ou e-mail licitacao@primeirodemaio.pr.gov.br. 
 Primeiro de Maio/PR, 19 de abril de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

Estado apoia municípios na implantação de 
projetos transformadores

 O Governo do Estado, por meio da Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, que atua 
no apoio à melhoria das condições de vida nos municí-
pios, foca seu trabalho na implantação de infraestrutura 
de qualidade e, ainda, na criação de oportunidades 
para os cidadãos. “Um projeto bom leva à população 
benefícios que vão muito além da sua proposta inicial. 
Quando a melhoria de uma via pública é aprovada, 
também ocorre a criação de empregos e renda”, afirma 
o secretário da pasta, João Carlos Ortega. “Os bons pro-
jetos são inclusivos pelo benefício direto que oferecem 
às pessoas e pelas transformações que proporcionam 
à vida da sociedade”, enfatiza.
 Na elaboração de um projeto de pavimentação, 
outras características devem também ser consideradas, 

de acordo com o secretário. “Além de inclusivo, 
um projeto precisa ser sustentável, ambien-
talmente correto, garantir a acessibilidade em 
espaços mais seguros e adequados à convi-
vência”, destaca.

EXEMPLO 
 Um dos exemplos vem do município 
de Bituruna, que recebeu a liberação de R$ 
1,05 milhão para o recapeamento asfáltico de 
8.460,48 metros quadrados de ruas.
 A proposta inclui a execu-
ção dos serviços preliminares, a 
terraplenagem, implantação de 
base e sub-base, drenagem, apli-
cação do revestimento asfáltico, 
meio-fio, serviços de urbanização 
e sinalização de trânsito. “Ao mes-

mo tempo em que tudo é executado para 
melhorar a vida da população, a obra gera 
empregos e aumenta a arrecadação de im-
postos, o que dá à administração municipal 
mais condições para investir em favor da 
população local”, argumenta Ortega.
 Bituruna recebeu, desde janeiro 
de 2019, um total de R$ 6 milhões em libe-
rações, via Secretaria do Desenvolvimento 
Urbano e de Obras Públi-
cas, do Tesouro do Estado e 
Operações de Crédito, com 
contrapartidas municipais. 
Os recursos viabilizaram 

a realização de 24 ações como a aquisição de dois 
terrenos – um para conjunto habitacional e outro para 
área industrial –, um projeto de pavimentação, dois de 
recapeamento, construções de uma capela mortuária e 
de um centro de convivência.
 O recurso foi aplicado, também, na reforma de uma 
escola, melhorias em um parque urbano, aquisição de um 
automóvel, um caminhão e equipamentos de informática, 
além da contratação de serviços para a revisão do Plano 
Diretor Municipal (PDM).

Fonte: www.aen.pr.gov.br

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA SIMPLIFICADA

 O CENTRO EDUCACIONAL ST JAMES S/S LTDA 
CNPJ: 07.466.366/0001-08 torna público que irá requerer à 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente de LONDRINA-PR, a 
Licença Simplificada para ESCOLA DE Educação Infantil - Pré-
-escola, Ensino Fundamental e Ensino Médio a ser implantada na 
Avenida Gil de Abreu Souza, 1850, Bairro Royal Golf Residence, 
86058-100, na cidade de Londrina/PR.

Governador destaca união do Paraná 
na execução de políticas sociais

 O  gove rnado r 
Carlos Massa Ratinho 
Junior ressaltou que o pa-
cote de medidas sociais 
voltadas para amenizar a 
situação da parcela mais 
vulnerável da popula-
ção paranaense, lançado 
nesta terça-feira (20), no 
Palácio Iguaçu, é reflexo 
da união entre todos os 
Poderes constituídos do 
Estado no enfrentamento 
à pandemia da Covid-19.
 Serão  R$  109 
milhões divididos em seis 
ações como forma de 
amenizar o impacto do 
vírus no dia a dia dos ci-
dadãos, com propostas 
voltadas para a geração 
de emprego e renda, cui-
dados com a criança, ado-
lescentes e idosos.
 “É um programa 
social que vem para dimi-
nuir de alguma maneira o 
flagelo desta pandemia.  
Algo construído por várias 
mãos, dentro da nossa 
equipe, e com o supor-
te dos demais Poderes. 
Essa união é o grande 
segredo do êxito conse-
guido pelo Paraná dentro 
do atual cenário, no com-
bate à doença”, afirmou 
Ratinho Junior. “É algo 
que fortalece o Estado e 
reforça a maturidade de 
todos os líderes”, acres-
centou.

 Pres idente  do 
Tribunal de Justiça do Pa-
raná (TJ-PR), o desem-
bargador José Laurindo 
de Souza Netto destacou 
que a medida revela a 
preocupação do Estado 
com políticas públicas 
voltadas para a primeira 
infância. Lembrou que 
apenas em um edital do 
Fundo para Infância e 
Adolescência (FIA) serão 
aplicados R$ 62 milhões 
na proteção de crianças 
e adolescentes em situ-
ação de risco. “É o maior 
aporte do FIA em 30 anos, 
o que demonstra que a 
população paranaense 
está sob o comando de 
atores políticos sensí-
veis, conscientes de sua 
responsabilidade social. 
Essa é uma incumbência 
de todos”, disse.
 Opinião compar-
tilhada também pelos ór-
gãos de fiscalização do 
Estado. Procurador-geral 
de Justiça do Ministé-
rio Público do Paraná 
(MPPR), Gilberto Giacoia 
afirmou que a instituição 
compartilha da mesma vi-
são de governo do Poder 
Executivo. Ele reforçou a 
importância de medidas 
com foco social para redu-
zir os diferentes impactos 
da pandemia. “O Minis-
tério Público reconhece 
o trabalho institucional 
do Governo do Estado, 
voltado para abrir portas 
e sensível aos mais humil-
des. Nos dando as mãos 
passaremos por esse mo-
mento e sairemos melhor 
da turbulência”, comen-
tou.
 Já Ademar Traia-
no, presidente da As-
sembleia Legislativa do 
Paraná, lembrou que a 
Casa de Leis tem sido 
parceira do Executivo na 
elaboração de medidas 
que busquem amenizar 
o drama dos paranaen-
ses mais vulneráveis. 

“São programas e leis 
que contam com o apoio 
dos deputados. Medidas 
como essa demonstram 
a sensibilidade do go-
vernante e de toda sua 
equipe. É um esforço co-
mum de todos os chefes 
de Poderes no sentido 
da proteção à vida. O 
momento é de estender a 
mão, com a construção de 
pontes permanentes para 
resolver os problemas 
dos mais necessitados”.

MUNICÍPIOS
 Medidas sociais 
com capacidade de trans-
formar a realidade das 
cidades paranaenses, 
definiu o presidente da 
Associação dos Muni-
cípios do Paraná (AMP) 
e prefeito de Jesuítas, 
Junior Weiller. Ele des-
tacou especialmente o 
programa Compra Direta, 
desenvolvido pela Secre-
taria de Estado da Agricul-
tura e Abastecimento.
 O Governo do 
Estado prepara para este 
mês um novo edital para 
compra de alimentos da 
agricultura familiar. O in-
vestimento é de R$ 27 mi-
lhões e vai atender 1.207 
entidades que cuidam de 
pessoas em situação de 
risco. A expectativa é dis-
tribuir 4,9 mil toneladas de 
alimentos, beneficiando 
250 mil pessoas. 
 No ano passa-
do, o programa Compra 
Direta destinou R$ 20 
milhões para a aquisição 
de produtos de coope-

rativas e associações 
de pequenos produtores 
rurais. Ou seja, garante 
renda para quem produz 
e alimentação saudável 
para parcela significativa 
da população. “O Go-
verno está assistindo a 
todos, crianças, idosos, 
os mais necessitados, 
portadores de alguma 
deficiência. É algo que 
leva alento e esperança 
e muda a realidade dos 
municípios do interior, 
principalmente daqueles 
que dependem da agri-
cultura”, disse Weiller.

PRESENÇAS
 Participaram do 
evento o vice-governador 
Darci Piana; os secre-
tários Guto Silva (Casa 
Civil), Norberto Ortiga-
ra (Agricultura e Abas-
tecimento), Ney Lepre-
vost (Justiça, Família e 
Trabalho),Valdemar Ber-
nardo Jorge (Planejamen-
to e Projetos Estruturan-
tes), Marcel Micheletto 
(Administração e Previ-
dência) e João Evaristo 
Debiasi (Comunicação 
Social e Cultura); a pro-
curadora-geral do Estado, 
Letícia Ferreira; o supe-
rintendente de Diálogo e 
Interação Social, Mauro 
Rockenbach; o subpro-
curador-geral de Justiça 
para Assuntos Adminis-
trativos, José Deliberador 
Neto; o deputado estadual 
Hussein Bakri (líder do 
Governo); e demais de-
putados estaduais.

Fonte: www.aen.pr.gov.br
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