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Republicação 

LEI Nº 695/2018

 Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar Especial para 
adquirir por desapropriação uma área de terras rural que especifica.
 A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E 
EU, PREFEITA MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE:

 LEI:
 Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar 
Especial para adquirir, por desapropriação, o imóvel matriculado sob o n°. 4.207 do CRI de Primeiro de 
Maio, de propriedade de José Vilmar Aparecido de Lima de Oliveira, CPF n°. 562.325.009-20 e Mau-
lena Alves Batista de Oliveira, CPF n°. 039.637.409-30, declarado de utilidade pública pelo Decreto n. 
4.600/2018, de 04 de outubro de 2018, conforme descrito a seguir:
 I – Matrícula n°. 4.207: Uma área de terras rural com 25.406,00 m² (Vinte e cinco mil 
quatrocentos e seis metros quadrados), parte do Lote n°. 183-A-2 (subdivisão do lote), sito na Agua da 
Barra Bonita, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, e com as seguintes 
divisas e confrontações: A presente descrição trata de um lote rural com que principia-se em um marco 
de madeira na confrontação com o espigão divisor Barra Bonita/Jacu e o lote n.183-parte “B”, perten-
cente a Aristóteles R. de Araújo. Desse ponto segue confrontando com o referido lote n°. 183-parte “B”, 
através do rumo SE 34°59’ em SE 300,0 mts, deflexiona à direita e segue pelo rumo SE 79°17’NW em 
86,90 mts, confrontando com parte desse mesmo lote n°. 183-A-2 também pertencente a Ademir Anto-
nio Benelli, deflexiona à direita com o lote n°. 182 pelo rumo SE 36°37’NW em 322,0 mts, chegando a 
outro marco. Deflexiona novamente à direita confrontando com o espigão divisor Barra Bonita/Jacu em 
110,0 mts, chega-se assim ao marco ponto de partida da presente descrição e demarcação. 
 Artigo 2° O valor a ser pago pela desapropriação é de R$ 122.535,94 (cento e vinte e dois 
mil quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos).
 Artigo 3º As despesas decorrentes da presente Lei ocorrerão por conta da dotação orça-
mentária abaixo especificada, a saber:
 - 16.002.26.782.0015.1.015 – Construção e Manutenção de Micro bacia e Revestimento 
Primário.
 - 4.4.90.61.00.00 – Aquisição de Imóveis
 - Fonte 1002 – Recursos (Superávit do Exercício Anterior)
 Artigo 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Em 13 de novembro de 2018.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

DISPENSA Nº 36/2018
EXTRATO DE CONTRATO Nº 192/2018

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: MAURA MARTINS CANATO
 OBJETO: Locação de imóvel para instalação do Centro de Referência de Assistência 
Social
 VALOR: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
 VIGENCIA: 12 (doze) meses 
 REFERÊNCIA: Dispensa nº 36/2018
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 16 de novembro de 2018.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2018

 REGISTRO DE PREÇOS
 EDITAL RESUMIDO

 O Município de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da Prefeita Sra. 
Bruna de Oliveira Casanova, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará 
realizar licitação, na modalidade de Pregão, na forma Presencial, sendo do tipo Menor Preço Por Item, 
com a finalidade de REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de serviços de escavadeira 
hidráulica, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 125.000,00(cento e vinte e 
cinco mil reais). O credenciamento, dos envelopes contendo as Propostas de Preços e a Documenta-
ção de Habilitação serão recebidos no dia 06 de dezembro de 2018 até às 09:30min, na sede da Pre-
feitura Municipal, à Rua Onze, nº 674. O edital poderá ser lido e obtido 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 16h30min ou solicitado pelo site: www.primeirodemaio.pr.gov.br
 Primeiro de Maio/PR, 16 de novembro de 2018.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

 Parágrafo único. O processo de inscrição e seleção ocorrerá todos os anos, de forma 
contínua e de acordo com a necessidade do Programa.”
 “Art. 7º ...........................
 I - os responsáveis serem maiores de 21 anos, sem restrição quanto ao sexo e estado 
civil;”
 “Art. 9° ...................................
 II - descumprimento dos requisitos, estabelecidos no Art. 7º desta Lei, comprovado por 
meio de Parecer Técnico, expedido pela equipe interdisciplinar do Programa.”
 Art. 2º Fica revogado o inciso VIII do artigo 6°; o inciso II do artigo 7°; o §1° do artigo 11, 
todos da Lei n°. 673/2017, de 18 de dezembro de 2017, 
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio - PR
 Em 13 de novembro de 2018.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal


