
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
08/10/21..................R$ 158,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
08/10/21..................R$ 85,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
08/10/21..................R$ 88,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• O dia esta começando com muita 
nebulosidade entre os Campos Gerais, 
sul e leste do estado. Entre a RMC e o 
litoral, há registros de chuviscos ocasio-
nais. O amanhecer com temperaturas 
mais amenas no sul paranaense.
Mínima:  11°C em Curitiba
Máxima: 24°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Paraná Rosa: Alerta ao câncer de mama e de colo do útero
 O Governo do Es-
tado abriu oficialmente as 
atividades da 3ª edição da 
campanha Paraná Rosa, 
que promove a prevenção 
dos cânceres de mama e 
de colo do útero. Sob o 
tema “Cuide-se, ame-se, 
previna-se”, as ações 
são organizadas pela se-
cretaria estadual da Saú-
de e a Superintendência 
Geral de Ação Solidária 
(SGAS), e foram anuncia-
das em evento no Palácio 
Iguaçu.
 “A campanha do 
Outubro Rosa é conheci-
da no Brasil inteiro. Aqui, 
nós unimos todas entida-
des municipais e estadu-
ais para fazer com que 
as informações cheguem 
a todas as mulheres de 
forma universal, em to-
dos os cantos do Paraná. 
Essa campanha serve 
para chegar a todas e 
convencê-las da neces-

sidade de se cuidar. Por 
isso, incentivamos que 
façam seu autoexame e 
o exame com um profis-
sional de saúde”, afirmou 
o governador Ratinho 
Junior.
 A presidente do 
Conselho de Ação Soli-
dária e primeira-dama do 
Paraná, Luciana Saito 
Massa, e o secretário 
estadual de Saúde, Beto 
Preto part iciparam da 
solenidade de abertura 
da campanha. Através 
de diversas frentes, a 
campanha compartilha 
informações para cons-
cientizar a população so-
bre os sinais, sintomas e 
formas de proteção con-
tra os cânceres de mama 
e de colo do útero, além 
de fomentar o acesso a 
serviços de diagnóstico 
e de tratamento precoce 
das doenças. As ativida-
des também envolvem 

ações voltadas à saúde 
integral da mulher.
 Em 2021 a cam-
panha volta a contar com 
ações presenciais nos 
municípios, já que, em 
2020, ela foi realizada 
totalmente online em con-
sequência da pandemia. 
Ao longo de outubro, seis 
municípios terão encon-
tros regionais com a pre-
sença da primeira-dama 
Luciana Saito Massa, 
que pretende engajar li-
deranças das comunida-
des para que alertem as 
mulheres sobre a impor-
tância do autocuidado e 
dos exames de detecção 
e diagnóstico precoce 
do câncer. A programa-
ção será divulgada pela 
SGAS.
 Entre as novida-
des desta edição, está o 
lançamento da Cartilha 
dos Direitos da Pessoa 
com Câncer e do Pro-

grama de Garantia da 
Qualidade das Mamo-
grafias, que implementa 
instrumentos de garantia 
da qualidade da imagem, 
do laudo e da dose de 
radiação empregada nos 
mamógrafos utilizados no 
Estado. Todas as ações 
promovidas pela campa-
nha, além de materiais 
informativos para divul-
gação, estão compiladas 
no site do Paraná Rosa.

Fonte: oparana.com.br

No momento em que 
tentamos mudar, nesse 

instante vemos 
como será nossa vida.

PREGÃO ELETRONICO Nº 89/2021 
EDITAL RESUMIDO  

 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 municipal de Educação, tendo Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, designados pela 
Portaria nº 5037 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, Lei Federal 10.520/02, 
Decreto Municipal nº 5.027/2020, suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna 
público que fará realizar no dia 05 de novembro de 2021 as 09h:00min, no endereço 
eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, o recebimento das propostas conforme 
especificado na licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 89/20201, do tipo Menor Preço 
Por Item, para REGISTRO DE PREÇOS tendo por finalidade a contratação de empresa 
para aquisição, instalação manutenção e monitoramento de câmeras de segurança 
(Circuíto Fechado de TV) e interfones nas Escolas e Cmeis municipais, com valor 
máximo de R$ 59.698,46 (cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e 
quarenta e seis centavos), de acordo com o que se encontra definido na especificação e 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. O início do recebimento de proposta 
se dará a partir de 05 de novembro de 2021. O edital poderá ser lido e obtido acessando 
o site: www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.primeirodemaio.pr.gov.br, bem como 
o Portal da Transparência do Município. 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: 
www.comprasgovernamentais.gov.br ou  licitacao@primeirodemaio.pr.gov.br. 
 Primeiro de Maio, 07 de outubro de 2021. 

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE
PREGÃO ELETRÔNICO 086/2021

 1. A Pregoeira Oficial do Município de Primeiro de Maio, em detida análise do 
Edital de Pregão Eletrônico n.º 086/2021, para Contratação de empresa especializada para 
de coleta de resíduos sólidos domiciliares e comerciais da área urbana e rural, e transporte 
até o transbordo do Município de Primeiro de Maio/PR, incluindo o fornecimento de equipa-
mentos e equipe, em atendimento às necessidades, e suprir as demandas operacionais da 
Administração Pública Municipal, verificou que o Edital foi publicado sem o item 19.16, a saber:
 19.16. Conforme disposições contidas nas letras “c” e “d”, do inciso XIV, do art. 
40, da Lei nº 8.666/93, no caso de eventual atraso no pagamento, por culpa imputada ao CON-
TRATANTE, o valor devido terá atualização financeira desde a data prevista para o pagamento 
até a data do efetivo pagamento, utilizando-se a taxa anual de 6% (seis por cento), pro rata 
tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula: EM = [ (0,005/30) x N ] x VP Onde: 
 EM = Encargos moratórios; 
 N = Número de dias de atraso (na contagem dos dias, incluem-se o primeiro 
dia após o vencimento e o dia do efetivo pagamento)
 VP = Valor da parcela devida Nota: A relação (0,005/30) correspondente à 
taxa 6% a.a., para cálculo do dia.
 No entanto, uma vez que referida alteração/inclusão não afeta a formulação 
da proposta pelos possíveis licitantes e, ainda, que a correção não altera requisitos de 
credenciamento, habilitação ou classificação, decide incluir o item 19.16 no Edital. 
 Assim, uma vez que o art. 21 § 4º da Lei 8.666/93, prevê a possibilidade de 
alteração editalícia que inquestionavelmente não afete a formulação da proposta, sem a 
necessidade de republicação do edital, PERMANECE INALTERADA A DATA PARA ABER-
TURA DO PROCEDIMENTO.
 2. Abra-se vista aos interessados.
 3. Encaminhe-se para as providências legais. 
 Primeiro de Maio, 06 de outubro de 2021.

Renata Gomes Fernandes - Pregoeira Oficial

SEGUNDA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE
PREGÃO ELETRÔNICO 086/2021

 1. A Pregoeira Oficial do Município de Primeiro de Maio, em detida análise do 
Edital de Pregão Eletrônico n.º 086/2021, para Contratação de empresa especializada para de 
coleta de resíduos sólidos domiciliares e comerciais da área urbana e rural, e transporte até o 
transbordo do Município de Primeiro de Maio/PR, incluindo o fornecimento de equipamentos e 
equipe, em atendimento às necessidades, e suprir as demandas operacionais da Administração 
Pública Municipal, verificou a necessidade de realizar a seguinte alteração no Edital:
 ONDE LÊ-SE:
 6.1.1 valor mensal/unitário do item; 
 7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor mensal/unitário do item. 
 LEIA-SE:
 6.1.1 valor anual/unitário do item; 
 7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/unitário do item. 
 Assim, os lances se darão sobre o valor de R$ 657.025,98 (seiscentos e 
cinquenta e sete mil, vinte e cinco reais e noventa e oito centavos).
 No entanto, uma vez que referida alteração/inclusão não altera requisitos de 
credenciamento, habilitação ou classificação, PERMANECE INALTERADA A DATA PARA 
ABERTURA DO PROCEDIMENTO.
 2. Abra-se vista aos interessados.
 3. Encaminhe-se para as providências legais. 
 Primeiro de Maio, 08 de outubro de 2021.

Renata Gomes Fernandes - Pregoeira Oficial

PORTARIA Nº 5.201, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021
 Altera a Portaria nº. 5.199, de 05 de outubro de 2021. 
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e,
 Considerando o contido no Memorando nº. 110, de 07/10/2021, da Secretaria 
de Recursos Humanos e Administração;
 R E S O L V E:
 Art. 1º Alterar o Artigo 1º da Portaria n° 5.199, de 05 de outubro de 2021, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:
 “Art. 1º Suspender as férias regulamentares da servidora MAYARA FER-
NANDA TODERO VICENTE, matrícula 401720, portadora da cédula de identidade RG nº. 
5.652.335-9 SSP/PR, CPF nº. 038.001.879-90, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços 
Administrativos, a contar de 08/10/2021.”
 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 07 de outubro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

DISPENSA Nº 38/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº 84/2021

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: MONICA ALVES DE CAMPOS GODOY
 OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, por meio de Chamada Pública 
da Agricultura Familiar – PNAE.

 VALOR: R$ 14.914,00 (Quatorze mil, novecentos e quatorze reais).
 VIGENCIA: 31/12/2021
 REFERÊNCIA: Dispensa nº 38/2021
 FISCAL DO CONTRATO: Geisislaine Rossi Reis
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 01 de outubro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

DISPENSA Nº 39/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº 85/2021

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: ZOLEIDE KURPEL
 OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, por meio de Chamada Pública 
da Agricultura Familiar – PNAE.
 VALOR: R$ 8.160,00 (Oito mil, cento e sessenta reais)
 VIGENCIA: 31/12/2021
 REFERÊNCIA: Dispensa nº 39/2021
 FISCAL DO CONTRATO: Geisislaine Rossi Reis
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 01 de outubro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

DISPENSA Nº 40/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº 86/2021

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: IVAIR ALVES DO CAMPOS
 OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, por meio de Chamada Pública 
da Agricultura Familiar – PNAE.
 VALOR: R$ 12.957,00 (Doze mil, novecentos e cinquenta e sete reais)
 VIGENCIA: 31/12/2021
 REFERÊNCIA: Dispensa nº 40/2021
 FISCAL DO CONTRATO: Geisislaine Rossi Reis
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 01 de outubro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

DISPENSA Nº 41/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº 87/2021

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: MAURO ANTONIO PULICI
 OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, por meio de Chamada Pública 
da Agricultura Familiar – PNAE.
 VALOR: R$ 17.201,34 (Dezessete mil, duzentos e um reais e trinta e quatro centavos)
 VIGENCIA: 31/12/2021
 REFERÊNCIA: Dispensa nº 41/2021
 FISCAL DO CONTRATO: Geisislaine Rossi Reis
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 01 de outubro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

DISPENSA Nº 42/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº 88/2021

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: ILMA APARECIDA PRECINATO FRANCK
 OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, por meio de Chamada Pública 
da Agricultura Familiar – PNAE.
 VALOR: R$ 9.728,00 (nove mil, setecentos e vinte e oito reais).
 VIGENCIA: 31/12/2021
 REFERÊNCIA: Dispensa nº 42/2021
 FISCAL DO CONTRATO: Geisislaine Rossi Reis
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 01 de outubro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

DISPENSA Nº 43/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº 89/2021

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: ELISIA FARINA AMAUKI
 OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, por meio de Chamada Pública 
da Agricultura Familiar – PNAE.
 VALOR: R$ 10.960,00 (Dez mil, novecentos e sessenta reais).
 VIGENCIA: 31/12/2021
 REFERÊNCIA: Dispensa nº 43/2021
 FISCAL DO CONTRATO: Geisislaine Rossi Reis
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 01 de outubro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

DISPENSA Nº 44/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº 90/2021

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: JOVERCINO CAETANO
 OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, por meio de Chamada Pública 
da Agricultura Familiar – PNAE.
 VALOR: R$ 10.642,00 (Dez mil e seiscentos e quarenta e dois reais).
 VIGENCIA: 31/12/2021
 REFERÊNCIA: Dispensa nº 44/2021
 FISCAL DO CONTRATO: Geisislaine Rossi Reis
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 01 de outubro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

DISPENSA Nº 45/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº 91/2021

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: VALDEMIR LUIS DE PAULA
 OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, por meio de Chamada Pública 
da Agricultura Familiar – PNAE.

 VALOR: R$ 10.960,00 (Dez mil, novecentos e 
sessenta reais).
 VIGENCIA: 31/12/2021
 REFERÊNCIA: Dispensa nº 45/2021
 FISCAL DO CONTRATO: Geisislaine Rossi Reis
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 01 de outubro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

DISPENSA Nº 37/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº 83/2021

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: IRENE ALVES DE CAMPOS GODOY
 OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, por meio de Chamada Pública 
da Agricultura Familiar – PNAE.
 VALOR: R$ 13.302,00 (Treze mil, trezentos e dois reais)
 VIGENCIA: 31/12/2021
 REFERÊNCIA: Dispensa nº 37/2021
 FISCAL DO CONTRATO: Geisislaine Rossi Reis
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 01 de outubro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 86/2021

 Trata-se de solicitação de DAIANE TACHER DIREITO PÚBLICO E TRIBU-
TÁRIO, de pedido de esclarecimento acerca do pregão eletrônico 86/2021.
 A dúvida suscitada diz respeito à obrigatoriedade em apresentar planilha de 
composição de custos.
 Duvida 1.
 O item 9.11.1.2 (comprovante de registro do responsável técnico da empresa 
junto ao CREA em plena validade) deve ser lido de forma cumulativa com o item 9.11.1.4, de 
forma que a CAT (Certidão de Acervo Técnico) emitido pelo Conselho competente, dê-se em 
nome do responsável técnico, referente desempenho da atividade, pertinente e compatível com 
o objeto da licitação, por execução de serviço de características semelhantes, em quantidades 
iguais ou semelhantes ao objeto da presente licitação, sendo que os atestados deverão dizer 
respeito a serviços executados com as características mínimas do irem 9.11.1.4.1.
 Dúvida 2, 2.1 e 2.2.
 O item 9.11.1.8 diz respeito ao (s) atestado (s) exigido (s) no item 9.11.1.3. 
As exigências de comprovação do endereço da contratante e local onde os serviços foram 
prestados poderão ser os constantes do próprio atestado. Havendo dúvida fundamentada 
acerca das informações, a municipalidade poderá diligenciar acerca.
 Primeiro de Maio, 07 de outubro de 2021.

Renata Gomes Fernandes - Pregoeira

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 86/2021

 Trata-se de solicitação de DAIANE TACHER DIREITO PÚBLICO E TRIBU-
TÁRIO, de pedido de esclarecimento acerca do pregão eletrônico 86/2021.
 A dúvida suscitada diz respeito à obrigatoriedade em apresentar planilha de 
composição de custos.
 Reza o Edital:
 8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 
em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 
 8.2 A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada 
com o auxílio da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante 
em relação à sua proposta final, conforme anexo deste Edital. 
 8.3 A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada 
pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado 
da solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, 
e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor. 
 Desta feita, é obrigatória a apresentação de planilha de custos e formação de preços.
 Primeiro de Maio, 07 de outubro de 2021.

Renata Gomes Fernandes - Pregoeira

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 86/2021

 Trata-se de solicitação de M.H ENGENHARIA, de pedido de esclarecimento 
acerca do pregão eletrônico 86/2021.
 1. Informa que a liquidez se dará através da observância da fórmula:
 LC = Ativo Circulante
 Passivo Circulante
 E que se adotará as determinações do Conselho Federal de Contabilidade 
para a análise.
 2. É obrigatória a apresentação de planilha de composição de custos, sendo 
que não é obrigatório adotar a planilha da municipalidade.
 Havendo interesse na sua adoção, a mesma encontra-se disponível no Portal 
da Transparência da municipalidade, em Excell.
 Primeiro de Maio, 08 de outubro de 2021.

Renata Gomes Fernandes - Pregoeira

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 86/2021

 Trata-se de solicitação da empresa SEMATRANS – SERVIÇOS, MANUTENÇÃO 
E TRANSPORTES EPP, inscrita no CNPJ 14.893.216/0001-38, de pedido de esclarecimento 
acerca do pregão eletrônico 86/2021, item 9.11.2 do tópico qualificação técnica, que prevê:
 9.11.2 Licença de Operação para o Transporte de resíduos em nome da 
proponente expedida pelo órgão competente.
 A dúvida suscitada diz respeito à existência tanto de LO – Licença de Operação 
quanto Licença Ambiental Simplificada – LAS para a atividade, a qual decorre da Informação 
Técnica do IAP nº 06 de 06 de julho de 2015, que dispõe sobre o licenciamento de empresas 
transportadoras no Estado do Paraná.
 Pois bem. Nos termos da Resolução CEMA Nº 109 DE 09/02/2021, 
 Art. 3º Estão sujeitas à AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL, os procedimentos de 
coleta, transporte, transbordo, armazenamento, tratamento, destinação e disposição final 
de resíduos sólidos, de acordo com a legislação vigente.
 Parágrafo único. Os empreendimentos que realizem os procedimentos listados 
no caput deste artigo, deverão obrigatoriamente ter a respectiva Licença Ambiental para 
operação emitida pelo órgão ambiental competente.
 A terminologia utilizada, portanto, no presente protocolado, foi “operação” em 
decorrência do texto acima, no sentido de a empresa estar autorizada a operar o serviço de 
coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos domiciliares.
 Sendo assim, o que se exige é a comprovação (independente da nomencla-
tura), de autorização ambiental perante o órgão competente, para a realização do serviço 
de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares.
 Primeiro de Maio, 04 de outubro de 2021.

Renata Gomes Fernandes - Pregoeira


