
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
25/08/21..................R$ 158,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
25/08/21..................R$ 93,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
25/08/21..................R$ 87,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Na quarta-feira uma frente fria avança 
a partir do sul do país. No Paraná, o dia 
predomina mais abafado, com ventos 
mais aquecidos de norte, e podem ser 
mais intensos na região. 

Mínima:  18°C em Curitiba
Máxima: 35°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Decreto  nº 5288/2021 de 24/08/2021

 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei  Orçamentária nº 768/2020 de 
30/12/2020.

 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no 
Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 216.500,00 (duzentos e dezesseis mil 
quinhentos reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

 Suplementação
 06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE FAZENDA
 06.002.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE FAZENDA
 06.002.04.123.0002.2.307. SECRETARIA DE FAZENDA
 95 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO           1.500,00
 10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
 10.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.003.10.302.0011.2.318. MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
 394 - 3.3.90.39.00.00 01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
 PESSOA JURÍDICA                      200.000,00
 11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 11.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 11.003.08.244.0014.2.324. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBFI, PPAS, 
 IGDBOLSA, PROG. ATEND. A FAMÍLIA, CRAS, SCFV
 508 - 3.3.90.32.00.00 784 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       15.000,00
 Total Suplementação:                       216.500,00
 Artigo 2º - Para Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações 
Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III 
da Lei Federal nº  4.320/64.

 Redução
 02.000.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO
 02.003.00.000.0000.0.000. CONTROLE INTERNO
 02.003.04.124.0002.2.303. DIVISÃO DO CONTROLE INTERNO
 25 - 3.3.90.33.00.00 01000 PASSAGENS E DESPESAS COM 
 LOCOMOÇÃO                           1.500,00

PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2020
EXTRATO DE CONTRATO Nº 73/2021

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: R. LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI-
CANTES LTDA

 OBJETO: Aquisição de combustível para frota municipal.
 VALOR: R$ 170.515,00 (cento e setenta mil, quinhentos e quinze reais).

 VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
 REFERÊNCIA: Pregão Presencial nº 41/2020

 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 FISCAL DO CONTRATO: Maurício Donisete Bega Ribeiro.

 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 23 de agosto de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 130-2021 

EDITAL RESUMIDO 

 O Município de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da 
Prefeita Sra. Bruna de Oliveira Casanova, Secretaria municipal de Educação, Secretaria 
municipal de Saúde e Secretaria de Recursos Humanos e Administração, torna público 
para conhecimento de quantos possam interessar edital da licitação, na modalidade de 
Pregão, na forma Eletrônica, sendo do tipo Menor Preço Por Item, para REGISTRO DE 
PREÇOS, tendo por finalidade a contratação de empresa especializada de diagramação, 
formatação e confecção/execução de serviços gráficos, conforme descrito no Anexo 
III. O valor máximo estimado é de R$ 82.230,97 (oitenta e dois mil, duzentos e trinta reais e 
noventa e sete centavos). O presente certame licitatório reger-se-á pelas normas contidas 
na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, 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 8.666/93, 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 agosto de 2021. 

Bruna de Oliveira Casanova 
Prefeita

 10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
 10.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.003.10.301.0011.2.310. PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS
 267 - 3.3.71.70.00.00 01303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM 
 CONSÓRCIO PÚBLICO                       200.000,00
 11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 11.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 11.003.08.244.0014.2.324. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBFI, PPAS, 
 IGDBOLSA, PROG. ATEND. A FAMÍLIA, CRAS, SCFV
 517 - 3.3.90.39.00.00 784 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
 PESSOA JURÍDICA                           5.000,00
 525 - 4.4.90.51.00.00 784 OBRAS E INSTALAÇÕES                 5.000,00
 528 - 4.4.90.52.00.00 784 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
 PERMANENTE                             5.000,00
 Total Redução:                      216.500,00

 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na da publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio 
 Paraná, em  24 de agosto de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2020
EXTRATO DE CONTRATO Nº 74/2021

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: MOREIRA E MOREIRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍ-
VEIS LTDA

 OBJETO: Aquisição de combustível para frota municipal.
 VALOR: R$ 226.050,00 (duzentos e vinte e seis mil e cinquenta reais).

 VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
 REFERÊNCIA: Pregão Presencial nº 41/2020

 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 FISCAL DO CONTRATO: Maurício Donisete Bega Ribeiro.

 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 23 de agosto de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

Paraná vai receber lote com mais 
366.300 doses de vacinas contra 

a Covid-19 O Ministério da 
Saúde confirmou nesta 
quarta-feira (25) que vai 
enviar para o Paraná nos 
próximos dias 366.300 
doses da vacina contra 
a Covid-19. A remessa, 
referente à 43ª pauta de 
distribuição, é dividida 
em 175.500 imunizantes 
produzidos pela Pfizer e 
190.800 da CoronaVac, 
fruto da parceria entre a 
Sinovac e o Instituto Bu-
tantan. A data da chegada 
ainda será confirmada pelo 
governo federal.
 De acordo com o 
Plano Nacional de Imuniza-
ção (PNI), 30.420 vacinas 
da Pfizer são destinadas 
para aplicação de primeira 
dose (D1) e 145.080 para 
segunda (D2), além do 
porcentual separado para 
reserva técnica. Já os imu-
nizantes da CoronaVac, 
devido ao prazo de três 
semanas entre a aplicação 
das doses, serão divididos 
igualmente entre D1 e D2.
 Segundo o Va-
cinômetro nacional, pai-

nel administrado pelo 
Sistema Único de Saúde 
(SUS), foram entregues 
ao Paraná até o momento 
11.359.060 vacinas contra 
a Covid, além de outras 
1.072.730 em processo 
de distribuição, totalizando 
12.432.420 doses.

ESTUDO
 O Ministério da 
Saúde confirmou também 
que Toledo, na Região 
Oeste, vai receber nos 
próximos dias um estudo 
da Pfizersobre a imuniza-
ção de toda a população a 
partir dos 12 anos. Para a 
pesquisa, será destinada 
uma remessa exclusiva 
de 35.173 doses do imu-
nizante para completar a 
aplicação da primeira dose 
tanto na população adulta, 
acima de 18 anos, como 
em adolescentes de 12 
a 17 anos. O estudo é de 
natureza observacional e 
busca analisar o compor-
tamento do Sars-Cov-2 em 
uma cidade cuja população 

acima de 12 anos já iniciou 
a imunização com ao me-
nos uma dose.

10 MILHÕES
 Ainda de acordo 
com o painel, o Paraná 
ultrapassou na terça-feira 
(24) 10 milhões de doses 
aplicadas. Foram, até o mo-
mento, 7.017.431 pessoas 
imunizadas com a primeira 
dose (D1) e 2.985.049 com 
as duas (D2) ou o imuni-
zante de dose única (DU), 
completando a cobertura 
imunológica. Em números 
absolutos, já chegaram aos 
braços dos paranaenses 
10.002.480 vacinas.
 O  Va c i n ô m e -
tro revela também que 
7.332.878 moradores do 
Estado tomaram a D1 ou 
a dose única (DU). Ou 
seja, 84% do público-alvo 
(8.720.953), formado por 
pessoas com 18 anos ou 
mais, receberam ao menos 
uma dose – a meta do Go-
verno do Estado é chegar a 
100% desta faixa etária até 
o fim de setembro.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

 O governador Carlos Massa Ratinho Junior par-
ticipou nesta terça-feira (24) da abertura do 1º Encontro 
das Prefeitas do Paraná, que acontece em Curitiba. O 
evento tem por objetivo fortalecer, integrar e aumentar 
a representatividade das mulheres na administração 
pública. O encontro é organizado pela Associação dos 
Municípios do Paraná (AMP).
 “O Paraná tem grandes prefeitas, grandes 
gestoras. As mulheres estão, a cada eleição que passa, 
ocupando um espaços mais relevantes. A voz é mais 
ativa. E nós, homens, temos a oportunidade de ouvir a 
aprender, copiando gestões humanas, voltadas para 
melhorar a vida das pessoas”, afirmou Ratinho Junior. 
“As mulheres possuem um olhar social mais aguçado. 
São guerreiras que ajudam a melhorar o Paraná e a 
acabar com um processo cultural histórico da política 
brasileira, que é o protagonismo do homem”.
 Apesar que ainda distante da participação 
feminina em outros setores da sociedade, a eleição de 
2020 reforçou a presença da mulher na política local. 
Atualmente, de acordo com a AMP, são 39 mulheres no 
comando de cidades paranaenses - 9,7% do total de 
municípios. No pleito de 2016 foram eleitas 29 mulheres.

 “São em encontros como esse, que valorizam 
as prefeitas, é que a AMP vai consegue mudar a ima-
gem da mulher na política. O caminho é inspirar outras 
mulheres”, destacou a presidente do Conselho da 
Mulher da AMP e prefeita de Pérola, Valdete Cunha. A 
ideia com esse movimento organizado, explicou ela, é 
somar forças para buscar uma participação mais efetiva 
na política, seja por iniciativa dos governos, de partidos 
políticos, associações ou ações independentes.
 Segundo Valdete, apesar de ter aumentado o 
número de mulheres eleitas em 2020 no País, ainda 
há um longo caminho a ser percorrido em relação a 
igualdade de gênero na política – no Brasil, 12,2% das 
lideranças dos municípios são exercidas por mulheres 
ante 11,6% das eleições anteriores. “O horizonte está 
aberto para as mulheres. O momento é de acolhida para 
poder mudar esses números e ter mais eleitas”, disse.

EMANCIPAR
 Presidente da AMP e prefeito de Jesuítas, 
Júnior Weiller destacou a importância do encontro 
justamente como forma de emancipar a mulher politi-
camente. “É essencial que as mulheres tenham igual-
dade de condições com os homens nas disputas. Além 

disso, é fundamental que tenham 
grande participação nos partidos, nas 
gestões dos municípios, estados e 
governo federal, em todos os níveis”, 
afirmou.
 A jovem prefeita de Rio Bran-
co do Sul, na Região Metropolitana 
de Curitiba, Karime Fayad, está no 
primeiro mandato. Aos 31 anos, 
participou de três eleições, duas 
majoritárias. Perdeu as primeiras, até 
ser eleita com aproveitamento 60% 

dos votos válidos em 2020.
 De uma maneira simples, ela dá um exemplo 
do preconceito que ainda existe em torno das mulheres 
políticas – e que afugenta outras representantes do 
sexo feminino a se aventurar nas urnas. “Claro que 
há um olhar diferente. Em eventos públicos está lá a 
plaquinha de lugar reservado para o prefeito, nunca 
é para a prefeita”, ressaltou. “Ainda há machismo na 
política. Do homem, claro, mas também das próprias 
mulheres, que não apóiam outras mulheres”, acres-
centou a prefeita de Ibema, Viviane Comiran.

AGENDA
 O evento terá dois dias de duração, nesta terça 
(24) e quarta-feira (25). Entre as participantes estão 
a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, 
Damares Alves (de maneira virtual); a primeira-dama 
do Estado e presidente do Conselho de Ação Solidá-
ria, Luciana Saito Massa; a fundadora do Movimento 
Mulheres Municipalistas (MMM); Tania Ziulkoski; a 
presidente do Conselho da Mulher da AMP e prefeita 
de Pérola, Valdete Carlos Oliveira Gonçalves da 
Cunha; e Roberta Cristina Eugênio dos Santos Silva, 
co-diretora do Instituto Alziras. A entrada é restrita para 
convidados.

PRESENÇAS
 Participaram da abertura do encontro o vice-
-governador Darci Piana; o chefe da Casa Civil do Governo 
do Estado, Guto Silva; os secretários estaduais João 
Carlos Ortega (Desenvolvimento Urbano e Obras Públi-
cas) e Marcel Micheletto (Administração e Previdência); 
a primeira-dama do Estado e presidente do Conselho de 
Ação Solidária, Luciana Saito Massa; e o deputado federal 
Ricardo Barros.

Governador destaca importância da mulher na gestão 
pública paranaense

Fonte: www.aen.pr.gov.br


