
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
06/08/21..................R$ 153,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
06/08/21..................R$ 97,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
06/08/21..................R$ 88,00

Fonte: Seab/Deral/DEB

jornal da cidade . edição 2440 . 06 de Agosto de 2021

Fundado em 20 de fevereiro de 2000 • Jornalista Responsável Getulio V Soares • Registro Profissional MTB 10776/PR
Sexta-feira, 06 de Agosto de 2021 • ANO XIX • Edição N°. 2440 • R$ 2,00

•  No Norte do Estado tempo seguirá 
estável, com alguma variação de 
nebulosidade. As temperaturas ficam 
um pouco mais elevadas em relação 
ao dia anterior em todo o Paraná.

Mínima:  10°C em Curitiba
Máxima: 26°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Inep altera cronograma do Censo da 
Educação Superior 2020

 O Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixei-
ra (Inep) alterou o cronogra-
ma do Censo da Educação 
Superior (Censup) 2020. 
Os novos prazos foram pu-
blicados hoje (6) no Diário 
Oficial da União, após a atu-
alização de novas funciona-
lidades no Sistema Censup, 
utilizado por recenseadores 
e auxiliares institucionais 
para o preenchimento da 
pesquisa.
 Ontem (5), o Inep 

realizou um encontro virtual 
para esclarecer os repre-
sentantes das instituições 
sobre as questões relacio-
nadas aos ajustes de cro-
nograma e ao aperfeiçoa-
mento do sistema.
 As novas funcio-
nalidades disponibilizadas 
são: migração de curso; 
migração de aluno; apagar 
dados de docente e de labo-
ratório; verificação de erro 
de instituição e verificação 
de erro de curso. 
 Como a coleta do 

Censo Superior 
começou em 1º 
de março, o Inep 
já havia disponi-
bilizado, anterior-
mente, os módu-
los Cadastro do 
Recenseador Ins-
titucional, Institui-
ção de Educação 
Superior, Curso, 
Docente e Aluno.
 As insti-
tuições de educa-
ção superior terão, 
agora, até 17 de 

outubro para declarar as 
informações ao Censup. 
O prazo previsto anterior-
mente iria até 16 de julho. 
Os períodos para realizar 
os demais procedimentos 
também foram prorrogados, 
como as fases de confe-
rência, análise, ajustes e 
homologação.
 Com as mudanças, 
a divulgação dos dados do 
censo, que seria em 7 de de-
zembro, está prevista para 
18 de fevereiro de 2022.
 No portal do Inep, 

os recenseadores e auxilia-
res institucionais podem en-
contrar diversos materiais de 
apoio para o preenchimento 
dos formulários da pesquisa. 

O que é o Censup
 Realizado anual-
mente pelo Inep, autarquia 
vinculada ao Ministério da 
Educação (MEC), o Cen-
so da Educação Superior 
(Censup) reúne informações 
sobre a infraestrutura dos 
estabelecimentos de ensino, 
vagas oferecidas, candida-
tos, matrículas, ingressan-
tes, concluintes e docentes 
nas diferentes formas de 
organização acadêmica e 
categoria administrativa.
 O objetivo do Cen-
sup é oferecer estatísti-
cas sobre a situação e as 
tendências da educação 
superior brasileira, assim 
como subsidiar o plane-
jamento e a avaliação de 
políticas públicas do setor. 
Após a divulgação, as in-
formações passam a figurar 
como dados oficiais do nível 
educacional. O censo ainda 
contribui para o cálculo de 
indicadores de qualidade.
 A participação das 
instituições de ensino no 
Censup é requisito para 
adesão a projetos do Mi-
nistério da Educação, como 
o Programa Universida-
de para Todos (Prouni), o 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) e as bolsas 
da Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes).

Fonte:agenciabrasil.ebc.com.br

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N° 19/2021
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: I C LINHARES DOS SANTOS, CNPJ n°.37.741.376/0001-67
 OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de Serviços de Empresas de 
divulgação Volante para a produção e veiculação de áudio em carro de som para divulgação de 
avisos de utilidade pública, convites, convocações e demais comunicados puramente de interesse 
público emitido por parte desta administração, para o município de Primeiro de Maio e distritos de 
Vila Gandhi e Ibiaci.
 VALOR: R$ 34.900,00 (Trinta e quatro mil, novecentos reais)
 VIGENCIA: 12 (doze) meses
 REFERÊNCIA: Pregão nº 19/2021

PREÇOS REGISTRADOS:

 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 Publique -se  
 Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio – PR, em 04 de maio 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

AVISO DE RETIFICAÇÃO I
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021

 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO - ESTADO DO PARANÁ, Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob nº. 76.245.059/0001-01, pela Secretaria de Serviços 
Públicos e Urbanismo, Secretaria de Obras e Comissão Permanente de Licitação do Município, 
designada pela Portaria nº 5037/2021, de 30/04/2021, com a devida autorização expedida pela 
Senhora Bruna de Oliveira Casanova – Prefeita, de conformidade com as condições estabelecidas 
no presente Edital e de acordo com a Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, suas alterações e 
demais legislações aplicáveis, torna público que foi RETIFICADO o edital da TOMADA DE PRE-
ÇOS, do tipo Menor Preço Global, tendo por finalidade a execução de adequação na iluminação 
pública do município de Primeiro de Maio, com valor máximo de R$ 1.490.795,27 (Um milhão, 
quatrocentos e noventa mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos), de acordo 
com o que se encontra definido na especificação e condições estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. A data de abertura passa a ser no dia 26 de agosto de 2021 as 09:30horas, em sua sede à 
Rua Onze, 674, na sala de Reuniões da Prefeitura a licitação. O novo edital poderá ser lido e obtido 
acessando o site: www.primeirodemaio.pr.gov.br, bem como o Portal da Transparência do Muni-
cípio. Esclarecimentos de dúvidas podem ser feitas 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 17h00min ou encaminhadas ao e-mail: licitacao@primeirodemaio.pr.gov.br. 
 Primeiro de Maio, 05 de agosto de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
DO TIPO MENOR PREÇO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2021
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO - PR, através da Prefeita Muni-
cipal BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA, e da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal 
Recursos Humanos e Administração, tornam pública a realização de licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço, POR ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS por meio da utilização 
de Recursos da Internet Sistema www.comprasgovernamentais.gov.br, no dia 25 de agosto de 2021, 
às 09:00 horas, tendo por finalidade aquisição e instalação de cortinas de tecido completas para a 
secretaria de Educação, Escolas e CMEIs de nosso município, com valor de R$ 42.760,38 (quarenta 
e dois mil, setecentos e sessenta reais e trinta e oito centavos) nas condições fixadas neste edital e 
seus anexos. O presente certame licitatório reger-se-á pelas normas contidas na Lei Federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2.002; Decreto Municipal nº 2435/2009; 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.
 Primeiro de Maio, 04 de agosto de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita


