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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022

(Processo Administrativo n.º 286/2021)

 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com 
autorização da Prefeita Bruna de Oliveira Casanova e da Secretaria Municipal 
de Saúde, tornam público para conhecimento de quantos possam interessar 
que fará realizar licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, nas 
condições fixadas neste edital e seus anexos. No dia 25/01/2022, 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 por item, tendo por finalidade o REGISTRO 
DE PREÇOS, para contratação de empresa especializada para coleta, 
transporte, tratamento e destinação de resíduos hospitalares, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 
seus anexos, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de 
R$ 34.230,00 (trinta e quatro mil, duzentos e trinta reais). O presente certame 
licitatório reger-se-á pelas normas contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 
de julho de 2.002, Decreto Federal nº 10.024/2019, pelo Decreto Municipal 
nº 2.435/2009, 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, em 11 de janeiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PREGÃO ELETRONICO Nº 114-2021

SUSPENSÃO DE CERTAME

 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, torna público para 
conhecimento de quantos possam interessar que fica SUSPENSO o referido 
certame licitatório para fins de possível retificação do Instrumento Convocatório.

 Primeiro de Maio/PR, 11 de janeiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

Cestas básicas distribuídas a alunos das 
Apaes ajudam na alimentação em janeiro
 O Governo do 
Paraná, através do Depar-
tamento de Políticas para 
a Pessoa com Deficiência 
(Dpcd) da Secretaria de 
Justiça, Família e Trabalho 
do Paraná (Sejuf), entre-
gou 28.662 cestas básicas 
para 14.331 famílias com 
crianças e adolescentes 
em situação de vulnera-
bilidade social atendidas 
pelas Apaes. A ação, que 
ocorreu no final do ano 
passado, teve por objetivo 
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suprir as necessidades 
dessas famílias, que têm 
alunos que frequentam 
escolas para pessoas com 
necessidades especiais, 
e que, no recesso e em 
janeiro, ficam sem a me-
renda.
 “Esta foi uma ação 
de grande abrangência so-
cial, ajudou a dar suporte 
às famílias que, por se en-
contrarem em situação de 
vulnerabilidade social, não 
têm condições de oferecer 

às crianças e adolescen-
tes as refeições que elas 
normalmente fazem nas 
escolas especiais”, disse o 
secretário Ney Leprevost. 
“Elas tiveram papel impor-
tante no Natal e continuam 
a ser utilizadas agora em 
janeiro”.
 Ao todo foram 
beneficiadas 365 entida-
des em 328 municípios, 
a grande maioria Apaes. 
Outras instituições como 
Fundação Ecumênica de 

Proteção ao Excepcional 
(Fepe), Associação Fran-
ciscana de Ensino ao Ci-
dadão Especial (Afece), 
Associação de Portado-
res de Fissura Lábio Pala-
tal de Cascavel (Apofilab) 
e Instituto Londrinense de 
Educação para Crianças 
Excepcionais (Ilece) es-
tiveram entre as atendi-
das.
 Para Felipe Braga 
Côrtes, chefe do Departa-
mento de Políticas para a 

Pessoa com Deficiência, 
atender essas famílias 
é um dever do Estado. 
“Sabemos das muitas difi-
culdades que elas enfren-
tam durante este período 
para ter comida na mesa. 
Assim, as duas cestas 
básicas por família vão 
ajudá-las a sustentar suas 
crianças e adolescentes 
até que o recesso esco-
lar se encerre. Agradeço 
muito às entidades que 
contribuíram com a nossa 

equipe na logística para 
a distribuição dessas mi-
lhares de cestas básicas”, 
disse.
 Os recursos são 
do Fundo da Infância e do 
Adolescente (FIA), deli-
berados pelo Conselho 
Estadual dos Direitos das 
Crianças e dos Adolescen-
tes (Cedca).

Fonte: Agência Estadual 
de Notícias.

Sertanópolis registra 110 vírus ativo de Covid-19
 No boletim epidemiológico divulgado neste 
dia 12/01/22 pela Prefeitura Municipal, o município de 
Sertanópolis registrou 101 casos de vírus ativo. Com-
paramos o boletim atual com os números divulgados 
no dia 28/12/21 e o número de infectados passou de 
3.147 para 3.252 casos confirmados no acumulado. O 
crescimento registrado em 15 dias foi de 100 casos. Um 
número expressivo que deve chamar atenção e redo-
brar os cuidados da população para a disseminação 
do vírus. O departamento municipal de saúde pede a 
colaboração da população em manter as medidas de 
segurança, evitando ao máximo a exposição em caso 
de suspeita, além de seguir os protocolos já estabele-
cidos: usar máscara, álcool gel e distanciamento social. 
Reforça ainda que as vacinas estão disponíveis e quem 
ainda não se vacinou, procure os postos de vacinação 
para que seja imunizado, evitando complicações com 
a Covid-19.

Fonte: Facebook oficial da Prefeitura Municipal de Sertanópolis.

IAT emite primeira declaração 
automática para instalação de 
energia solar
 O Instituto Água e Terra (IAT) emitiu, pela pri-
meira vez na história, a Declaração de Inexigibilidade 
de Licença Ambiental (Dila) através do Sistema de 
Gestão Ambiental (SGA). O licenciamento emitido de 
forma online no dia 5 deste mês faz parte do Paraná 
Energia Sustentável, criado pela Secretaria estadual 
do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest) 
em maio de 2021.
 O documento foi emitido de maneira virtual para 
a instalação de energia fotovoltaica para abastecer um 
barracão de frango no município de Tapira, no Noroeste 
do Estado. Antes, esse processo era feito de forma 
manual e demorava até 15 dias para ser liberado.
 A Dila é emitida, de acordo com a Resolução 
Sedest nº 11/2021, para licenciamento de empreendi-
mentos de energia fotovoltaica instalados em unidades 
domiciliares e/ou pluridomiciliares, unidades indus-
triais, comerciais, agropecuários, entre outros, inferior 
ou igual a 1,5 hectare (ha) e em local coberto por rede 
pública de energia.
 Para diminuir a burocracia na emissão de 
licenças ambientais com a finalidade de instalação de 
empreendimentos que gerem energia limpa, sem danos 
ao meio ambiente, foram criadas sete Resoluções, 
cada uma com especificações próprias para cada tipo 
de empreendimento.
 As fontes são divididas em eólica (Resolução 
07/2021), biodigestores com aproveitamento energé-
tico de biogás (Resolução 08/2021), energia elétrica 
a partir de potencial hidráulico (Resolução 09/2021), 
por meio de caldeiras geradoras de vapor, utilizando 
a biomassa (Resolução 10/2021), solar (Resolução 
11/2021), para sistemas de distribuição de gás ca-
nalizado e sistemas de transporte de gás canalizado 
(Resolução 12/2021) e sistemas de transmissão, dis-
tribuição e subestação de energia elétrica (Resolução 
13/2021).
 Elas evitam que o usuário tenha que passar por 
todo o processo que um licenciamento de uma grande 
potência exige, como hidrelétrica por exemplo.
 “Esse programa é o que faz e vai fazer a dife-
rença para o produtor rural. O mundo deseja consumir 
produtos sustentáveis e o Paraná produz muito cui-

dando do meio ambiente e preservando o futuro das 
próximas gerações”, disse o secretário Márcio Nunes.

SGA
 O Sistema de Gestão Ambiental permite 
aos usuários a requisição de licenças pela internet e 
consultas relacionadas ao processo. A ferramenta foi 
desenvolvida em 2014 pelo então Instituto Ambiental 
do Paraná (IAP), em parceria com a Celepar.
 Em 2021, passou por melhorias como a inclu-
são da emissão automática de notas fiscais, que antes 
passavam por uma análise técnica. Desde o lançamen-
to do Paraná Energia Sustentável, o IAT emitiu 166 
licenças para instalação de energia fotovoltaica.
 Atualmente, o sistema possui as seguintes 
atividades disponíveis para o licenciamento eletrônico:

IAT inicia 2022 com emissão de declaração automática para instalação de energia solar - Curitiba, 
12/01/2022. Foto: IAT. Fonte: Agência Estadual de Notícias.

- Agropecuária (Avicultura, Suinocultura, Bovi-
nocultura, Aquicultura)

- Comércio e Serviço (geral)

- Transportadora

- Postos de Combustíveis

- Base de distribuição - distribuidora de com-
bustível, com e sem duto

- Empreendimentos Imobiliários (Parcelamento 
de Solo e Edificações)

- Empreendimentos Industriais

- Tratamento, armazenamento temporário e 
disposição final de resíduos sólidos industriais, 

urbanos e de serviços de saúde

- Geração e transmissão de energia

- Armazenadoras de produtos agrotóxicos, 
seus componentes e afins


