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MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022

(Processo Administrativo n.º 4/2021)

 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autori-
zação da Prefeita Bruna de Oliveira Casanova e da Secretaria Municipal de Agricultura, 
torna 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 03/02/2022, às 09:00 horas, onde serão recebidas as propostas de preços 
e habilitação por meio da utilização de Recursos da Internet Sistema www.comprasgover-
namentais.gov.br. Sendo do tipo Menor Preço por item, tendo por finalidade a Contratação 
de empresa especializada, para aquisição de um rolo compactador novo para o 
município de Primeiro de Maio, Convênio Plataforma + Brasil nº 918869/2021/MAPA, 
Programa: Promoção e Fortalecimento da Estruturação Produtiva da Agricultura 
Familiar, Pequenos e Médios Produtores Rurais, Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 
585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil 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 19 de janeiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

TERMO DE ADITAMENTO Nº 07 AO CONTRATO 67/2020

 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa AMOREIRA TERRA-
PLANAGEM LTDA, celebram o presente aditamento ao Contrato original, conforme abaixo:

 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, pessoa jurídica 
de Direito Público, com sede à Rua Onze, 674, nesta cidade de Primeiro de Maio, Estado 
do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 76.245.059/0001-01, neste ato representado por sua 
Prefeita, Sra. Bruna de Oliveira Casanova, brasileira, casada, portadora do RG nº 8.103.168-
1/PR, e do CPF nº 053.332.629-00, residente e domiciliado nesta cidade de Primeiro de 
Maio, PR, na Rua Oito, n2 873, Centro, e

 CONTRATADA: AMOREIRA TERRAPLANAGEM LTDA, pessoa jurídica 
de direito privado, estabelecida na Rua Holanda, n° 263 - sala 207, Centro, na cidade 
de Cambé- PR, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o n° 
26.984.758/0001-03, neste ato representada por sua representante legal, ao fim assinada, 
a Sra. Marina Favaro Passeri, portadora do CPF n° 093.312.899-10 e RG n° 9.567.894-7.

 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Contrato nº 
51/2020, que tem por objeto a execução de pavimentação e recape asfáltico em diversas 
ruas do município, referente ao Processo Licitatório Tomada de Preços nº 14/2020, pelo 
presente instrumento vêm aditar o prazo de vigência em 60 (sessenta) dias, permanecendo 
inalteradas as demais disposições do contrato original.

 O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura.

 Primeiro de Maio - PR, 03 de fevereiro de 2022.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

AMOREIRA TERRAPLANAGEM LTDA 
Contratada

Decreto  nº 5450/2022 de 03/02/2022

 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 794/2021 de 
21/12/2021.

 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no 
Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e 
quatro reais), destinado ao  reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

 Suplementação
 11.000.00.000.0000.0.000. SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 11.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 11.002.08.244.0011.6.010. Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
   Vínculos - SCFV
 661 - 3.3.90.39.00.00 03000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
   PESSOA JURÍDICA                            2.424,00
   Total Suplementação:                          2.424,00

  Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do créd pelo artigo anterior, na 
forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Superavit Financeiro;

 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  03 de fevereiro 
de 2022.

LETICIA SALGADO CHICARELLI
Controle Interno

ROBERTO GALIARDO COSTA
Diretor de Fazenda

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita Municipal

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA Nº 02/2022

 Ratifico a Dispensa nº 02/2022 com fundamento no art. 24, IV, da Lei 8.666/93, 
referente a aquisição de Agente Redutor de Líquido Automotivo (ARLA 32), para ser utilizado 
nos veículos da frota do município de Primeiro de Maio, a favor da empresa MOREIRA & 
MOREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, inscrita no CNPJ 11.476.433/0001-34, 
no valor de R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais). Presente o constante dos 
autos, face ao disposto no art. 26, da Lei nº. 8.666/93, vez que o processo se encontra 
devidamente instruído.

 Publique-se.

 Primeiro de Maio, 02 de fevereiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2022

 Ratifico a Inexigibilidade de Licitação fundamentada nos termos do  ART. 
25, I C/C ART. 13 DA LEI 8.666/93 de 21 de junho de 1993 com as alterações posteriores, 
em favor da empresa GOVFACIL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA., inscrita no CNPJ: 
41.886.613/0001-55, referente a Contratação de empresa especializada para o fornecimento 
de licenças no uso de ferramenta (aplicativo) de tecnologia da informação, que possibilite os 
gestores públicos o acesso rápido e fácil de informações estratégicas para gestão. No valor 

Em Portal Único de Acesso, MEC reúne Sisu, Prouni e Fies
 O Sistema de Se-
leção Unificada (Sisu), o 
Programa Universidade 
para Todos (Prouni) e o 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) estão 
reunidos agora em um 
Portal Único de Acesso 
ao Ensino Superior. O site, 
lançado pelo Ministério 
da Educação (MEC), re-
úne informações sobre o 
processo seletivo dos três 
programas e encaminha 

o candidato para a página 
de inscrição de cada um 
deles. Com a novidade, 
interessados nos progra-
mas poderão inserir as 
informações cadastrais 
uma única vez.
 Segundo o MEC, 
o portal Acesso Único faz 
parte de um projeto do 
mesmo nome que tem 
como objetivos seguran-
ça digital, modernidade, 
transparência, participa-

ção do usuário, integra-
ção, inteligência, monito-
ramento e economicidade.
 Pelo calendário 
divulgado pelo ministério, 
os processos seletivos dos 
programas para o primeiro 
semestre começam em 15 
de fevereiro com as inscri-
ções do Sisu. Em seguida, 
no dia 22, serão iniciadas 
as do Prouni. Já o  Fies fará 
inscrições a partir do dia 8 
de março.

Projeto da UEL estuda tipos de solo da região de Londrina 
através de espectroscopia
 Existem sete ti-
pos de solo na região de 
Londrina, que é basáltico. 
A olho nu, um ou outro 
pode ser distinguido por 
sua coloração ou estru-
tura. Mas a classificação 
técnica vai muito além, 
embora haja poucos tra-
balhos sobre o solo da 
região norte do Paraná, 
especialmente em Lon-
drina. É justamente para 
preencher esta lacuna 
que foi criado o projeto de 
pesquisa “Identificação de 
classes de solos através 
de espectroscopia VIS-
-NIR”, coordenado pelo 
professor Pedro Rodolfo 
Siqueira Vendrame, do 
Departamento de Geoci-
ências – CCE (Centro de 
Ciências Exatas).
 Segundo o pro-
fessor, o uso de um es-
pectrômetro obtém dados 
mais precisos sobre as 
amostras de solo, o que 
permite criar uma espécie 
de “impressão digital” de 
cada tipo. A VIS (espec-
troscopia na região do 
visíve) e do NIR (infra-
vermelho próximo) é uma 
tecnologia avançada e útil 
para a análise de solos em 
várias abordagens, como 
a química e a morfológica. 
Ela fornece, por exemplo, 
dados mais acurados so-
bre o grau de reflexividade 
de cada tipo de solo, o que 
determina sua distinção e 

mente maiores – argila), 
profundidade (o neossolo, 
por exemplo, fica a até 
40 cm), idade (nenhum 
tem mais de 1 milhão de 
anos, mas o latossolo, 
o mais antigo, tem en-
tre 500 e 600 mil anos), 
localização (área mais 
plana (latossolo), aclive 
(nitossolo) ou várzea (or-
ganossolo) e presença de 
matéria orgânica (maior 
no organossolo), entre 
outros critérios. Porém, o 
pesquisador lembra que 
existem outros tipos, em 
outras regiões.

Potencialidades
 As característi-
cas de cada tipo de solo 
apontam para uma pos-
sível utilização, ou não, 
de suas potencialidades. 
O neossolo e cambissolo, 
por exemplo, são favo-
ráveis a culturas anuais, 
como trigo, aveia e cana 
de açúcar. Junto com o ni-
tossolo e latossolo, foram 
o conjunto mais favorável 
às atividades produtivas. 
“O neossolo, por exemplo, 
é de difícil mecanização, 
irrigação e apresenta es-
tresse hídrico. Já o ni-
tossolo tem drenagem 
lenta e é mais suscetível 
à erosão. E o latossolo, 
mais plano, favorece a 
mecanização e qualquer 
cultura, da abobrinha ao 
eucalipto”, explica.
 A t u a l m e n t e , 

classificação, ainda que 
tenham aparência seme-
lhante. De acordo com 
o pesquisador, o SiBCS 
(Sistema Brasileiro de 
Classificação de Solos) é 
de 1999.
 O projeto conta 
com o LAGEP (Laborató-
rio de Geologia e Pedolo-
gia), no Centro de Ciên-
cias Exatas. A Pedologia 
é um ramo da Geografia 
Física e das Ciências do 
Solo, e estuda o solo em 
seu ambiente natural. 
 Conforme explica 
o professor Pedro, analisa 
a gênese e a morfologia 
do solo, além de sua na-
tureza e classificação. 
Ele acrescenta que, em 
relação à formação do 
solo, cinco são os fatores 
atuantes mais conheci-
dos: rocha, clima, rele-
vo, organismos e tempo. 
Para o projeto, importa 
a morfologia, e portanto, 
especialmente, o relevo, 
a infiltração e drenagem 
de água.
 Os sete tipos de 
solo, enfim, são: neosso-
lo, cambissolo, nitossolo, 
latossolo, gleissolo, cher-
nossolo e organossolo. 
Eles são encontrados 
juntos e variam conforme 
a coloração (a presença 
de ferro o torna mais aver-
melhado, por exemplo), 
estrutura (mais fino ou 
com pedaços natural-

Pedro Rodolfo tem dois 
orientandos doutorandos 
do Programa de Pós-Gra-
duação em Geografia. Um 
deles, Pedro Guglielmi Jr, 
desenvolve um mapea-
mento topográfico do solo 
do município de Bela Vista 
do Paraíso (47 km de Lon-
drina) com o uso de drone. 
Depois, vai comparar os 
dados com as imagens 
de satélite e estudar o 
impacto das lavouras na 
conservação 
e processos 
de erosão. Já 
Rosana Kos-
tecki de Lima 
a v a n ç a  n o 
que iniciou em 
sua pesquisa 
de Mestrado 
c o m  o b j e t o 
bastante liga-
do ao projeto: 
ass inaturas 
espectrais de 
solo em dife-
rentes municí-

pios do norte do Paraná, a 
fim de criar um banco de 
dados e um modelo para 
outras áreas, consideran-
do a paisagem, manejo e 
conservação.

Serviço
 O projeto de pes-
quisa se desdobra e extra-
pola o Laboratório. Além 
dos dois orientandos em 
Geografia, o professor 
orienta dois alunos do 
Programa de Pós-Gradu-

ação em Agronomia. Já 
publicou um trabalho com 
uma professora de Enge-
nharia Civil e tem parceria 
com pesquisadores da 
Física e da Agronomia. 
O coordenador informou 
ainda que produtores 
rurais interessados em 
orientações sobre manejo 
e conservação do solo 
podem procurar o LAGEP 
pelo telefone (43) 3371-
4185.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Fonte: www.bonde.com.br

de R$7.000,00 (Sete mil reais) conforme processo de Inexigibilidade de 
Licitação n° 01/2022.

 Primeiro de Maio/PR, 03 de fevereiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

Resposta impugnação Pregão 08-2022

 Primeiro de Maio, 02 de fevereiro de 2022.

 Assunto: Pedido de Impugnação ao Edital - Pregão nº. 8/2022.

 Interessado: J.P. Beleze, CNPJ nº 54.054.937.0001-79

 A empresa acima referida apresenta impugnação ao Edital de Pregão nº 
8/2022, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa 
especializada na realização de serviços de recapagem e vulcanização de pneus, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, solicitando 
a suspensão do edital e a realização de nova pesquisa de preço.

 Da revisão dos preços.

 Com relação a revisão dos preços dos itens objetos do edital, cumpre informar 
que segundo as secretarias demandante, por meio do oficio nº 02/2022, a obtenção do preço 
referencial fora realizada ampla pesquisa de preços publica, conforme consta no mapa de 
composição de preço, estando em perfeita consonância com as leis vigentes, orientada pelo 
Tribunal de Contas da União, sendo de livre critério da administração a decisão quanto ao 
valor dos itens a serem licitados, se entre média dos valores orçados ou tomando-se como 
referência o menor deles.

 Quanto aos orçamentos solicitados, se uma empresa livremente apresentou 
orçamento nesses valores, não cabe à Administração questioná-los, uma vez que livremente 
apresentados por empresa que ao informar seu preço deve considerar todos os seus custos 
de fornecimento.

 De outro lado, a Impugnante alega que os valores praticados no mercado 
seriam superiores aos informados na licitação, todavia, não faz prova, como lhe cabia 
diante do onus probandi. Não instrui sua impugnação com notas de aquisição ou outros 
documentos capazes de corroborar o alegado e dar suporte à eventual decisão no sentido 
do alegado.

 Desta forma, diante do constante dos autos, não acatamos a impugnação 
com relação a este questionamento. 

 Desta forma, apresentado os motivos acimas expostos, decido por não acatar 
o pedido de impugnação, mantendo-se constante no edital os preços iniciais. 

RENATA GOMES FERNANDES
Pregoeira

Tempo vira e final de semana deve ser de 
chuvas mais intensas no Paraná

 O tempo no Paraná fica 
instável nesta sexta-feira (04) com 
temporais a qualquer hora do dia em 
todo Estado e chuvas até sábado 
(05). Os dados são do Sistema de 
Tecnologia e Monitoramento Am-
biental do Paraná (Simepar).
 A instabilidade começou 
a tomar conta do mapa do Estado 
já nesta quinta-feira. “Já tivemos 
mudanças no tempo em parte do 
Estado, temporais se desenvol-
veram entre o setores Noroeste e 
Oeste. Durante a noite, seguiu para 
o Sudoeste, na divisa com Santa 

Catarina”, confirmou o meteorolo-
gista Lizandro Jacóbsen.
 Nesta sexta-feira uma nova 
frente fria passa pelo Paraná e 
aumenta o risco de temporais e de 
chuvas mais abrangentes no Esta-
do, especialmente a partir da tarde. 
Mas a chuva já marca presença em 
algumas localidades. No relatório 
de chuvas acumuladas nas últimas 
24 horas, divulgado pelo Simepar 
nesta sexta-feira (04), destaque 
para Jaguariaíva, nos Campos Ge-
rais, onde choveu 103,8 milímetros. 
 Ubiratã, Umuarama, Para-

naponema, Palmas, Londrina, Ma-
rechal Cândido Rondon, Palotina, 
Inácio Martins, Cornélio Procópio e 
Campina da Lagoa também regis-
traram chuvas intensas.
 “No sábado ainda chove na 
maioria das regiões paranaenses e 
o calor começa a dar uma trégua. 
No domingo ainda chove na parte 
Norte, mas na metade Sul o tempo 
já melhora”, afirma Jacóbsen.
 O meteorologista Samuel 
Braun, também do Simepar, desta-
ca como ficam as máximas em todo 
o Estado nesta sexta-feira.
 “Na faixa Oeste e Norte, as 
temperaturas podem se aproximar 
e até ultrapassar os 30º C. Nas 
praias também é previsto que se 
chegue nesses valores. Na Região 
Metropolitana de Curitiba, a tempe-
ratura máxima esperada fica em 27° 
C. Na região dos Campos Gerais, 
de Ponta Grossa, Telêmaco Borba e 
Jaguariaíva, as máximas são de 25º 
C. Mesma temperatura prevista pro 
Sudoeste, de Francisco Beltrão, La-
ranjeiras do Sul e Pato Branco. Na 
região Oeste, de Cascavel, Toledo 
e Foz do Iguaçu, as máximas giram 
em torno de 27º C”, completa.

Fonte: www.aen.pr.gov.br


