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Paraná prepara ecossistema que
integra tecnologia e inteligência

 O Paraná prepara um 
ecossistema de inovação ca-
paz de unir governo digital, de-
senvolvimento tecnológico na 
agricultura e fomento de star-
tups. A política tem como pano 
de fundo aproximar o governo 
do cidadão e oferecer respos-
tas mais ágeis aos problemas 
cotidianos, além de tornar a 
Celepar (Companhia de Tec-
nologia da Informação e Co-
municação) referência nacional 
para produzir inteligência para 
todas as áreas do governo. O 
anúncio foi feito na reunião de 
secretariado desta terça-feira 
(12), comandada pelo gover-
nador Carlos Massa Ratinho 
Junior.
 O ambiente que o Es-
tado vai criar será capaz de 
integrar o conhecimento cien-
tífico das universidades esta-
duais, a produção tecnológica 
da Celepar e iniciativas da área 
privada. O governador afirmou 
que o Paraná quer se transfor-
mar em referência de dados, 
que são a grande commodity 
do século 21. “A Celepar avan-
ça para se tornar uma empresa 
de inteligência para o governo 
estar mais próximo do cida-
dão”, afirmou Ratinho Junior.
 Segundo Allan Costa, 
presidente da Celepar, a trans-
formação é fundamental para 
aprimorar o uso de dados para 
fomentar novos negócios e 
principalmente o agronegócio. 
“Quando se pensar em tecno-
logia de agrotech, por exemplo, 
o nome do Estado do Paraná 
tem que estar no topo da lista. 
A gente acredita que consegue 
fazer isso com govtech (gover-
no totalmente digital), startups 
a serviço do governo, agrotech 
e blockchain (segurança digital 
de dados, espécie de impres-
são digital que corta intermedi-
ários)”, afirmou.
 “A tecnologia virou 
commodity, se compra na es-
quina, mais barata a mais efi-
ciente. Se a Celepar apostar 
somente em tecnologia pode 
caminhar para a irrelevância. 

Ela só faz sentido se for uma 
companhia de inteligência para 
o Paraná”, destacou. “Há al-
guns anos as cinco maiores 
empresas do mundo eram pe-
trolíferas, atualmente são de 
tecnologia, por sinal aquelas 
que detêm a maior quantidade 
de dados. Os dados são o novo 
petróleo e o valor disso é inco-
mensurável. Os dados estão 
na Celepar. Essa é a transfor-
mação”.

SALTO 
 O presidente da Ce-
lepar também explicou que 
a companhia experimentou 
grandes mudanças ao longo 
dos últimos anos, passando de 
empresa de processamento de 
dados para tecnologia da in-
formação. O novo salto passa 
por orientar a informação pela 
inteligência, o que fará do Pa-
raná um Estado voltado para a 
inovação e novos negócios. A 
consequência será o aumento 
do emprego e da qualidade de 
vida das pessoas.
 “Um Paraná moderno 
e inovador é a plataforma deste 
governo, é a visão que a gente 
tem para construir um Estado 
mais favorável e simples ao 
cidadão. Do outro lado vamos 
possibilitar que startups se de-
senvolvam e gerem riqueza. 
Esse pensamento vai conec-
tando o Paraná para liderar 
esse processo no país”, resu-
miu Allan Costa.
 O presidente da Ce-
lepar também anunciou que o 
Estado do Paraná passará a 
compor um órgão internacional 
chamado Blockchain Resear-
ch Institute, o mais relevante 
do mundo sobre segurança de 
dados. “O Paraná será o pon-
to focal no Brasil e na América 
Latina”, afirmou. A parceria foi 
construída pela Agência Para-
ná de Desenvolvimento (APD). 
O Paraná também já começou 
a se aproximar da produção 
tecnológica de São Paulo e 
do Vale do Silício, nos Estados 
Unidos.

PRIMEIROS 

PROJETOS 
 O Estado prevê o 
anúncio de três grandes pro-
jetos digitais para os próximos 
meses. O primeiro é dirimir os 
gargalos das startups e criar 
uma plataforma de inovação 
aberta que contenha todos os 
ativos do Paraná para que elas 
possam se conectar e identifi-
car aqueles importantes a seus 
negócios. A Fundação Arau-
cária deve ajudar a remunerar 
esses projetos.
 “Como se cria uma 
startup? Um grupo se reúne e 
encontra um problema relevan-
te para resolver. A medida que 
a solução evolui esse grupo 
precisa de pesquisadores de 
inteligência artificial, por exem-
plo. Então cria-se um gargalo. 
Temos as universidades esta-
duais, os laboratórios e o Te-
cpar (Instituto de Tecnologia do 
Paraná). Temos que facilitar o 
desenvolvimento de pesquisas 
dentro das empresas, dentro 
das startups”, afirmou Allan 
Costa.
 O segundo projeto 
será o desenvolvimento de 
competências para esse Esta-
do do futuro. “A profissão mais 
necessária para a tecnologia 
hoje em dia é o cientista de da-
dos. O Paraná não forma esse 
profissional. Daqui a algum 
tempo nós temos que dizer que 
o Estado tem todas as compe-
tências necessárias para essa 
nova onda”, completou o presi-
dente da Celepar.
 Por fim, o aceleramen-
to de startups. O Poder Execu-
tivo pretende firmar parcerias 
com as empresas de tecnolo-
gia para entregar soluções rá-

pidas para todos os órgãos do 
Estado. A partir disso, o Paraná 
pode olhar para outros merca-
dos como a América Central e 
virar uma espécie de consultor 
e referência na aplicação de 
novas tecnologias.

CASCAVEL 
 Na reunião, o gover-
nador Ratinho Junior também 
destacou as agendas dos se-
cretários e presidentes das 
empresas públicas durante a 
transferência do governo para 
Cascavel, na última semana. 
“A mudança possibilitou uma 
série de agendas que precisa-
vam ser destravadas. A Copel 
se reuniu com os prefeitos do 
Oeste para tratar de investi-
mentos necessários e o se-
cretário de Segurança Pública, 
Luiz Felipe Carbonell, conse-
guiu realizar agenda e Foz do 
Iguaçu, na fronteira. São ques-
tões fundamentais que conse-
guimos tratar com mais agilida-
de”, destacou.

REFORMA 
ADMINISTRATIVA 

 O chefe da Casa Civil, 
Guto Silva, também apresen-
tou aos secretários o projeto 
de lei encaminhado nesta ter-
ça-feira (12) à Assembleia Le-
gislativa do Paraná. A redução 
de 28 para 15 secretarias pos-
sibilitou o corte de 313 cargos 
e deve gerar economia de R$ 
10,5 milhões por ano.

PARTICIPAÇÕES 
 Participaram da reu-
nião todos os secretários e 
presidentes das empresas 
públicas, além dos deputados 
estaduais Hussein Bakri (líder 
do governo), Tião Medeiros e 
Alexandre Amaro.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
E AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

 Por considerarem estarem presentes os pressupostos autorizativo da legislação que rege 
a matéria. RATIFICO os termos da decisão da Comissão Especial de Licitação constantes no processo 
administrativo de dispensa tomado sob o nº 004/2019 e AUTORIZO a contratação por dispensa de 
licitação, fundamentada nos termos do Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações referentes 
contratação de empresa especializada em manutenção e alarme, ronda e pronto atendimento.
 E para a eficácia dos atos, DETERMINO que a presente ratificação e autorização sejam 
publicadas na imprensa, conforme prevê o Artigo 26, caput da Lei 8.666/93. 
 Primeiro de Maio – PR, 06 de fevereiro de 2019.

Elenilson Jose Espanholo
Presidente da Câmara Municipal

PROCESO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019 – INCISO II DO ART. 24 CC E ART. 26 DA 
LEI 8.666/93

 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática 
 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA
 OBJETO
 Contratação de empresa especializada em manutenção e alarme, ronda e pronto atendi-
mento
 Rope Monitoramento Eletronico Ltda- ME CNPJ sob nº. 16.728.574/0001-10 

Emitente
Presidente da Comissão de Licitação

Autorização
Presidente da Câmara Municipal

Suellen Caroline da Silva Andreato Elenilson Jose Espanholo

Valor Contratado: R$ 2.400,00 (dois mil e 
quatrocentos reais)

Data: 08 de fevereiro de 2019

       
Suellen Caroline da Silva Andreato

Presidente da Comissão de Licitação

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019
 ÓRGÃO SOLICITANTE: Câmara Municipal de Primeiro de Maio
 OBJETO: contratação de empresa especializada em manutenção e alarme, ronda e pron-
to atendimento.
 Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação - Art. 24 - II da Lei Federal nº. 8.666/93.
 CONTRATADO: ROPE MONITORAMENTO ELETONICO LTDA - ME CNPJ sob nº. 
16.728.574/0001-10 
 VALOR TOTAL: R$ 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos reais)
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: mensal.
 DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
 A Presidência da Câmara, através da solicitação data de 29 de janeiro de 2019, solicita a 
contratação de empresa especializada em manutenção e alarme, ronda e pronto atendimento
 A justificativa para a contratação por dispensa de licitação baseia-se no art. 24, inciso 11 
que prescreve:
 "Art. 24 - É dispensável a licitação:
 II - para outros serviços e compras de valor até 10% (Dez Por Cento) do limite previsto 
na alínea "a" do inciso li do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que 
não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser 
realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648/98).
 a) Foram anexados ao processo os seguintes documentos: Solicitação da Presidência da 
Câmara em 29 de janeiro de 2019;
 b) Solicitação da Comissão de Licitação sobre saldo orçamentário de 04 fevereiro de 2019;
 c) Informação sobre a existência de saldo orçamentário emitido pela comissão de finan-
ças e orçamentos em 04 fevereiro de 2019
 d) Parecer jurídico informando a modalidade e legalidade deste Processo Informação sobre 
a existência de saldo orçamentário emitido pelo Departamento de Contabilidade em 04 fevereiro de 2019
 Orçamentos das empresas R$ 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Reais)
 CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO:
 O processo em questão foi encaminhado ao assessor jurídico desta Casa de Leis, o qual 
através de seu parecer, atestou perfeitamente cabível a modalidade ora adotada, culminando com a 
sua aprovação.
 Encaminhe-se ao Exmo. Sr. Presidente para ratificação do processo de Dispensa de Lici-
tação, conforme prevê o Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93.
 Primeiro de Maio, Pr. 11 de fevereiro de 2019

Suellen Caroline da Silva Andreato
Presidente da Comissão de Licitação

José Roberto de Oliveira Junior
Relator da Comissão de Licitação

Gilberto Marestoni
Membro da Comissão de Licitação

 RATIFICO o presente processo de Dispensa de Licitação, conforme despacho exarado 
pelo Presidente da Comissão de Licitação e conforme consta no Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93.
 Primeiro de Maio, Pr. 11 de FEVEREIRO de 2019

Elenilson José Espanholo
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: ROPE MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - ME CNPJ sob 
nº.16.728.574/0001-10. 
 OBJETO: contratação de empresa especializada em manutenção e alarme, ronda e pron-
to atendimento.
 VALOR GLOBAL: R$ 2.400,00 (Dois Mil e quatrocentos reais)
 VIGÊNCIA: 12 (Doze) Meses.
 REFERÊNCIA: Processo de Dispensa de Licitação 04/2019.
 FORO: Primeiro de Maio - Estado do Paraná.
 Publique-se.
 Primeiro de Maio, Pr.11 de fevereiro de 2019.

Elenilson Jose Espanholo
Presidente da Câmara

Decreto  nº 4670/2019 de 12/02/2019
 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 698/2019 de 28/11/2018.
 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no Orçamento Geral 
do Município, no valor de R$ 1.260,00 (um mil duzentos e sessenta reais), destinado ao reforço das 
seguintes Dotações Orçamentárias.
 Suplementação
 05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 05.002.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO
 05.002.04.122.0002.2.306. SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO
  94 - 3.3.90.93.00.00 01000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                1.260,00
 Total Suplementação:                         1.260,00
  Artigo 2º - Para Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamen-
tárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº  
4.320/64.
 Redução
 05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 05.002.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO
 05.002.04.122.0002.2.306. SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO
  97 - 4.4.90.51.00.00 01000 OBRAS E INSTALAÇÕES                      1.260,00
 Total Redução:                         1.260,00
 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na da publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio do Paraná, em  12 de fevereiro de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeito

Decreto  nº 4671/2019 de 12/02/2019
 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 698/2019 de 28/11/2018.
 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no Orçamento Geral 
do Município, no valor de R$ 3.463,59 (três mil quatrocentos e sessenta e três reais e cinqüenta e nove 
centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
 Suplementação
 06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE FAZENDA
 06.002.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE FAZENDA
 06.002.04.123.0002.2.307. SECRETARIA DE FAZENDA
 734 - 3.3.90.93.00.00 3136 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   3.463,59
 Total Suplementação:  3.463,59
  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 do Paraná, em  12 de fevereiro de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeito

4° EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
Edital n° 001/2016

 A Prefeita de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o Edital de Concurso Público n.º 001/2016, de 22 de junho de 2016, CONVOCA os 
candidatos aprovados e classificados especificados abaixo, para que compareçam de 21/02/2019 até 
28/02/2019 no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, das 
7h45min às 11h45min e das 13h00min às 17h00min, para dar início ao processo de admissão, munido 
de documentos de identidade original, ou qualquer documento oficial para identificação. Os candidatos 
deverão fazer a retirada da lista de documentos necessários para admissão, bem como realizar o 
agendamento dos horários dos exames
 Os aprovados e convocados dos cargos de Auxiliar de Serviços Administrativos, Enfer-
meiro, Técnico em Enfermagem, Pedreiro e Operários deverão comparecer na POLICLÍNICA, localiza-
do à Rua Dez, 461 - Centro – Primeiro de Maio, (43) 3235-2033, no dia 21/02/2019 e 22/02/2019, das 
07hs às 10hs, munidos de carteira de identidade e cartão SUS para realização de exame clínico.
 Os aprovados e convocados dos cargos de Advogado, Psicólogo, Cozinheiro, Professor, 
deverão comparecer na LABCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, localizado à Rua Dr. 
Gervásio de Morales, nº 638 - Centro - Sertanópolis, (43) 3232-1351, no dia 21/02/2019, das 13hs às 
17hs, munidos de carteira de identidade e Cartão SUS para realização de exame clínico.
 Os aprovados e convocados dos cargos de Pedreiro e Operários deverão comparecer na 
LABCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, localizado à Rua Dr. Gervásio de Morales, nº 
638 - Centro - Sertanópolis, (43) 3232-1351, no dia 28/02/2019, das 13hs às 17hs, munidos de carteira 
de identidade e cartão SUS para realização de exame de audiometria.
ADVOGADO
Classificação Candidato   RG/UF
1 THIAGO EIDI MORIMOTO   10.601.846-4/PR
AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Classificação Candidato   RG/UF
1 JOÃO CARLOS CELESTRIM JUNIOR  127615888/PR
2 JOÃO VITOR TEIXEIRA   141583026/PR
COZINHEIRO
Classificação Candidato   RG/UF
1 PAMELA BARBOSA XIRIQUEIRA REFUNDINI 139699742/PR
ENFERMEIRO
Classificação Candidato   RG/UF
1 JANAYNA MAYUMI DE AGUIAR HACHIYA 13231109/PR
OPERÁRIOS
Classificação Candidato   RG/UF
1 TAISA APARECIDA PANSONATO DE OLIVEIRA 87299651/PR
2 ELEIA GOUVEIA DE SOUZA  94705479/PR
3 PAULO CEZAR SIMÃO   698680002/PR
24 TIAGO DA SILVA PEDRO   12896994-2/PR
25 LUCIANA MACHADO DE SOUZA  89224080/PR
26 AGNALDO APARECIDO DE ALMEIDA  92886760/PR
27 VINICIUS HENRIQUE SILVA DIAS  123944836/PR
PEDREIRO
Classificação Candidato   RG/UF
1 STEVIE WANDER FERNANDES DIAS  83436280/PR
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Classificação Candidato   RG/UF
1 RENATA DE JESUS LEITE  79627127/PR

4° EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
Edital n° 002/2016

 A Prefeita de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o Edital de Concurso Público n.º 001/2016, de 22 de junho de 2016, CONVOCA os 
candidatos aprovados e classificados especificados abaixo, para que compareçam de 21/02/2019 até 
28/02/2019 no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, das 
7h45min às 11h45min e das 13h00min às 17h00min, para dar início ao processo de admissão, munido 
de documentos de identidade original, ou qualquer documento oficial para identificação. Os candidatos 
deverão fazer a retirada da lista de documentos necessários para admissão, bem como realizar o 
agendamento dos horários dos exames
 Os aprovados e convocados neste Edital, deverão comparecer na POLICLÍNICA, locali-
zado à Rua Dez, 461 - Centro – Primeiro de Maio, (43) 3235-2033, no dia 21/02/2019 e 22/02/2019, das 
07hs às 10hs, munidos de carteira de identidade e cartão SUS para realização de exame clínico.
 Os aprovados e convocados neste Edital, deverão comparecer na LABCENTER LABO-
RATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, localizado à Rua Dr. Gervásio de Morales, nº 638 - Centro - Ser-
tanópolis, (43) 3232-1351, no dia 28/02/2019, das 13hs às 17hs, munidos de carteira de identidade e 
Cartão SUS para realização de exame clínico.
CIRURGIÃO DENTISTA
Classificação Candidato    RG/UF
4 NATHÁLIA DE ALBUQUERQUE   388135566/PR 
MÉDICO
Classificação Candidato    RG/UF
4 ADRIANA VIUDES BRUDER   101354482/PR 
5 EDGAR BALDI CASTRO    434636344/PR
AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS I
Classificação Região   Candidato   RG/UF
1 ÁREA 1 – MICRO ÁREA 5   SUZANE MOGLIO SILVA  99838850/PR 
2 ÁREA 3 – MICRO ÁREA 2   LARISSA SIMONGINI  98179909 /PR
1 ÁREA 4 – MICRO ÁREA 4   ADRIANA MACEDO ROMAN 82123458/PR
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio - PR, em 13 de fevereiro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PSICÓLOGO
Classificação Candidato   RG/UF
1 EMANUELA ESTEVES BRISOLA  93986440/PR
PROFESSOR
Classificação Candidato   RG/UF
21 CRISTINA CECILIA AUGUSTO VELLA  67996143/PR
22 BRENDA FRANCISCO SILVA  133212191/PR
23 DEISIANI DE LIMA IGLÉCIAS  103232066/PR
24 GISELE RODRIGUES MONDECK  103232368/PR
25 ANA CRISTIANA DE SOUZA PERES  77466177/PR
26 JAQUELINE OHASHI SAITA FERRACIN 83966106/PR
27 CINTIA DE MELO LIMA   541157255/PR
28 TACIMILA MONDECK DA SILVA  134885408/PR
29 EMILY DA SILVA BONDEZAN  137107180/PR
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio - PR, em 13 de fevereiro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita


