
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
12/08/21..................R$ 157,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
12/08/21..................R$ 95,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
12/08/21..................R$ 88,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Destaque desta sexta-feira para 
a condição de instabilidade que 
persiste em boa parte das regiões 
paranaenses. No norte e noroeste 
segue sem chuvas.

Mínima:  09°C em Curitiba
Máxima: 25°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Menor tarifa e mais segurança: veja quanto vai custar o novo 
pedágio do Paraná

 O longo trajeto de cerca de 640 quilômetros entre 
Curitiba e Foz do Iguaçu pela BR-277 ficará consideravel-
mente mais barato com a nova modelagem de pedágio que 
será implantada no Paraná a partir de 2022. A soma das 
tarifas nas nove praças passará dos atuais R$ 131,20 para 
R$ 85,26, uma redução de 35% logo na partida do contrato. 
Valor final que vai cair mais conforme avançar a disputa pela 
concessão, podendo a chegar a R$ 63,95 se a empresa que 
vencer o leilão oferecer um desconto de 25%, por exemplo – o 
pregão, na Bolsa de Valores (B3), tem previsão de ocorrer 
no primeiro trimestre do ano que vem.
 Essa viagem também se tornará mais segura. 
Estão previstas para o trecho, entre outras intervenções 
importantes, a duplicação entre Guarapuava e Cascavel, 
a construção de marginais nos perímetros urbanos de 

Guarapuava, Laranjeiras 
do Sul, Cascavel e Céu 
Azul e iluminação da Serra 
da Esperança, na região de 

Guarapuava.
 A combinação vantajosa para o usuário tem 
por base os três pilares que nortearam o novo plano de 
concessões de rodovias no Paraná: tarifa baixa, transpa-
rência e obras. O formato foi construído em conjunto pelo 
Governo do Estado, governo federal, Poder Legislativo e 
sociedade civil organizada.
 “O Paraná teve, ao longo de mais de duas déca-
das, um dos pedágios mais caros do Brasil. Nosso desafio 
era construir um modelo que chegasse a um desconto 
maior, com uma tarifa justa e também com muita obra”, 
afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior, 
durante a apresentação do modelo, quarta-feira (11), no 
Palácio Iguaçu. “Teremos no Paraná o maior projeto de 
infraestrutura da América Latina, com R$ 44 bilhões em 

investimentos e quase 1,4 
mil quilômetros de duplica-
ções”.
 PROJETO – As con-
cessões rodoviárias estão 
divididas em seis lotes, 
que totalizam 3,3 mil quilô-
metros de rodovias. Estão 
previstos R$ 44 bilhões em 
investimentos, incluindo a 
duplicação de 1.783 quilô-

metros de rodovias, construção de 11 contornos urbanos, 
253 quilômetros de faixas adicionais em rodovias já 
duplicadas, 104 quilômetros de terceiras faixas, mais de 
mil obras de arte especiais, como viadutos, trincheiras e 
passarelas, sinal de Wi-Fi em todo o trecho, câmeras de 
monitoramento e iluminação em LED.
 A partir do novo modelo, vence o leilão a empresa 
que apresentar o maior desconto na tarifa no pedágio. A 
proposta prevê que as tarifas atuais já cheguem à Bolsa 
de Valores com um desconto médio de 30%. A esse valor, 
se soma o deságio proposto pelas empresas em disputa. 
Esse desconto será associado a um aporte financeiro 
ofertado pela concessionária para garantir a execução 
do contrato. Chamado de seguro-usuário, esse valor é 
proporcional ao percentual de desconto concedido à tarifa.
 No modelo acordado, estão previstos três níveis 
de aporte: de 1% a 10%, de 11% a 17% e a partir de 17%. 
Para isso, as empresas precisam investir R$ 15 milhões 
por ponto percentual até 10%, R$ 60 milhões por ponto 
percentual até 17% e R$ 150 milhões por ponto percentual 
a partir de 17%. O valor será assegurado por lote, e poderá 
ser aplicado com diferentes finalidades, a serem decididas 
em cada um deles.
 NOVO VALOR – O percurso entre a capital pa-
ranaense e o principal polo turístico do Estado é apenas 
um exemplo do serviço que será oferecido à população 
paranaense com a nova concessão. Tarifa mais cara da 
malha estadual, a praça de Jataizinho, na Região Norte, 
pode passar a cobrar R$ 8,92 ao invés dos atuais R$ 26,40.

          Com novo lote, Paraná garante 
capacidade para imunizar 80% da 

população adulta
 Com o novo lote de 191.470 vacinas contra a 
Covid-19, aguardado para esta sexta-feira (13), o Paraná 
vai ultrapassar uma marca importante na campanha de 
imunização: garantia de mais de 80% de vacinas em relação 
à população adulta. Isso quer dizer que mais de 80% terá 
recebido ou terá à disposição nos próximos dias uma dose 
para aplicação imediata.
 Com isso, a expectativa do Governo do Estado 
é de ultrapassar a marca de 80% de aplicação efetiva nos 
adultos (acima de 18 anos) já na semana que vem nos 399 
municípios – atualmente, essa marca está em 77,3%, com 
média de idade de aplicação na faixa de 27 anos.
 No total, segundo levantamento da Secretaria de 
Estado da Saúde, 7.166.566 primeiras doses (D1) ou doses 
únicas (DU) terão chegado aos municípios paranaenses até 
o próximo sábado (14), sete meses depois do início das distri-
buições, representando 82,1% de uma população estimada 
de 8.720.953, de acordo com a estimativa do Ministério da 
Saúde.

 Até agora, o Estado aplicou 6.748.776 vacinas, 
entre D1 (6.439.795) e DU (308.981), de um total de 9 milhões 
de doses. 
 Com a marca de 80% de distribuição, o que aproxi-
ma o Paraná de 80% de aplicação, o Estado avança de ma-
neira conjunta para antecipar o cumprimento do calendário 
de imunização, proposto em junho, e que deve encerrar no 
final de setembro com 100% dos adultos vacinados. 
 “O Paraná é por inteiro. E assim como a remessa 
da distribuição é equitativa, isonômica e transparente, sob 
orientação do governador Ratinho Junior, estamos che-
gando neste final de semana à distribuição de doses para 
atender 80% dos paranaenses. Da mesma forma, logo 
chegaremos também aos 80% da aplicação. É um esforço 
de todos, especialmente dos vacinadores e das secretarias 
municipais”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto 
Preto.
 No total, a Secretaria de Estado da Saúde já reme-
teu aos municípios 10.556.977 doses (entre D1, D2 e DU), 
de acordo com plataforma LocalizaSUS. As novas doses vão 
representar o envio de 11.118.710 ao Paraná, pelo Ministério 
da Saúde.
 As que ainda não foram aplicadas são D2, aguar-
dando os prazos indicados pelos fabricantes.

AGOSTO VELOZ
 O Paraná recebeu em agosto quatro lotes do Mi-
nistério da Saúde. No primeiro, foram 187.470 vacinas. No 
segundo, 415.790 doses. No terceiro, 209.170. No quarto, 
114.060. No quinto, desta sexta, mais 191.470. Até esta 
quinta, 929.380 doses foram aplicadas no Estado, média de 
77 mil por dia, a segunda maior desde o começo no mesmo 
recorte (12 primeiros dias do mês), atrás apenas de julho.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 98/2021

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, tornam público para conhe-
cimento de quantos possam interessar que no dia  01 de setembro de 2021, às 09:00 horas 
fara 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 para 
prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva em aparelhos 
de ar condicionado, conforme descrito no Anexo III. O valor máximo estimado é de R$ 
390.374,15 (trezentos e noventa mil, trezentos e setenta e quatro reais e quinze 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, 12 de agosto de 2021.
Bruna de Oliveira Casanova

Prefeita

PORTARIA Nº 5.151, DE 13 DE AGOSTO DE 2021

 Nomear para o cargo em comissão de Diretor do Posto Municipal de Saúde.
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e,

 R E S O L V E:
 Art. 1º Fica nomeada, HELOISA GIMENES VELASCO FERNANDES, portadora 
da cédula de identidade RG nº. 9.261.481-6 SSP/PR, CPF nº. 077.768.839-56, para exercer a 
partir de 16/08/2021, o cargo em comissão de Diretor do Posto Municipal de Saúde, referência 
salarial “75” grupo ocupacional assessoramento superior, do Plano de Cargos e Salários desta 
municipalidade, de conformidade com o artigo 10, da Lei Nº. 184/94, de 23/09/1994.

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado as 
disposições em contrário.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 13 de agosto de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5.152, DE 13 DE AGOSTO DE 2021

 Nomear para o cargo em comissão de Procurador Jurídico. 
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e,

 R E S O L V E:
 Art. 1º Fica nomeado LAURO AMÉRICO DE OLIVEIRA, portador da cédula 
de identidade RG nº. 8.964.963-3 SSP/PR, CPF nº. 069.740.139-14, para exercer a partir 
de 16/08/2021, o cargo em comissão de Procurador Jurídico, percebendo o subsídio fixado 
em parcela única, de conformidade com o artigo 6º e 13. da Lei nº. 652/2017, de 04/05/2016.

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado as 
disposições em contrário.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 13 de agosto de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 274.769,85 (duzentos 
e setenta e quatro mil, setecentos e sessenta e nove e oitenta e cinco).
 
 Primeiro de Maio, 12 de agosto de 2021

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2020
EXTRATO DE CONTRATO Nº 70/2021

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: FUTIGAMI E FUTIGAMI SERV. MECÂNICOS COM. DE 
 AUTOPEÇAS LTDA

 OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da 
 frota municipal.
 VALOR: R$ 171.821,50 (cento e setenta e um, oitocentos e vinte um reais e 
 cinquenta centavos)

 VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
 REFERÊNCIA: Pregão Presencial nº 24/2020

 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 FISCAL DO CONTRATO: 

 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 13 de agosto de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2020
EXTRATO DE CONTRATO Nº 71/2021

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: AUTOELÉTRICA GD MECÂNICA E AUTOPEÇAS LTDA

 OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da 
 frota municipal.
 VALOR: R$ 31.063,40 (trinta e um mil, sessenta e três reais e quarenta centavos).  

 VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
 REFERÊNCIA: Pregão Presencial nº 24/2020

 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 FISCAL DO CONTRATO: 

 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 13 de agosto de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2020
EXTRATO DE CONTRATO Nº 69/2021

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: R. LOPES & CIA. LTDA

 OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da 
 frota municipal.
 VALOR: R$ 39.349,06 (trinta e nove mil, trezentos e quarenta e nove reais e 
 seis centavos). 

 VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
 REFERÊNCIA: Pregão Presencial nº 24/2020

 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 FISCAL DO CONTRATO: 

 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 13 de agosto de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2020
EXTRATO DE CONTRATO Nº 72/2021

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - ME

 OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da 
 frota municipal.
 VALOR: R$ 180.150,30 (cento e oitenta mil, cento e cinquenta reais e trinta 
 centavos). 

 VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
 REFERÊNCIA: Pregão Presencial nº 24/2020

 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 FISCAL DO CONTRATO: 

 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 13 de agosto de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita


