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 Permanecem inalteradas as demais cláusulas.
 E, por estarem justos, certos e acordados com o presente termo aditivo, assinam o pre-
sente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma que serão anexadas ao contrato inicial, feito 
na época e aditado nesta oportunidade na presença das testemunhas constantes.
 Sertanópolis, 14 de março de 2019.

ILTO DE SOUZA
DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SERMUSA

GENTE SEGURADORA S/A.
CONTRATADA

ATA N° 018/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019

 Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às 09h00min horas 
na Sala de Compras da Prefeitura Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná, sob a presidência da 
Senhora Marcia Adriana Reis Silva e o membro: André Solano Souto, Meiriellen Lunas França da Silva, 
designados pelo Senhor Prefeito Municipal através do Decreto n° 012/2019, de 01/02/2019, convoca-
dos para dar o parecer quanto às propostas relativas à Tomada de Preço n° 01/2019 referente à Contra-
tação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Engenharia para reforma, urbanização 
e instalação de Playground e equipamentos urbanos nas praças: João XXIII, Jardim Santa Mônica, 
Rua das Rosas e Praça é nossa - Conj. dos Estados, compreendendo o fornecimento de Materiais, 
Equipamentos, Ferramentais e Mão de Obra, conforme pedido, Planilhas Orçamentária das obras, 
Cronograma Físico Financeiro, Memoriais Descritivos, Termos de Referência, Estudos Preliminares, 
Mapas de Risco, Projetos e Cópias das RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) n° 07738781 / 
07738495 / 07738451 / 07738326 /  de todos os projetos. Iniciando a sessão foram rubricados pela 
comissão atual os envelopes de habilitação e propostas das seguintes proponentes: R. B. MARQUES 
– ME CNPJ: 02.501.446/001-25 representada pelo Sr Roberto Bueno Marques CPF: 007.972.888-05; 
J. A. PEREIRA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP CNPJ: 19.687.137/0001-94 sem representante pre-
sente; NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP CPNJ: 07.148.290/0001-64 sem represen-
tante presente; L. A. PEDRO CONSTRUÇÕES – ME CNPJ: 26.546.835/0001-35 sem representante 
presente; JGN DO BRASIL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 17.133.234/0001-00 representada pelo Sr. 
José Gonçalves Neto CPF: 869.165.489-91 . Iniciada a sessão foram apresentadas as cartas de cre-
denciamento e rubricado os envelopes das empresas pelos representantes e membros da comissão. 
Aberto os envelopes de documentação foi constatado que a empresa R. B. MARQUES – ME CNPJ: 
02.501.446/001-25 apresentou toda a documentação pedida no edital e foi Habilitada; a empresa J. A. 
PEREIRA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP CNPJ: 19.687.137/0001-94 apresentou toda a documenta-
ção pedida no edital onde consta o item 6.1.4 vencida, mas usufruindo da Lei Complementar 147/2014 
foi habilitada; a empresa NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP CPNJ: 07.148.290/0001-
64 apresentou toda a documentação pedida no edital e foi Habilitada; a empresa JGN DO BRASIL 
ENGENHARIA LTDA CNPJ: 17.133.234/0001-00 apresentou toda a documentação pedida no edital e 
foi habilitada e a empresa L. A. PEDRO CONSTRUÇÕES – ME CNPJ: 26.546.835/0001-35 apresentou 
o item 6.1.7 vencida mas usufruindo da Lei Complementar 147/2014 foi aceita; deixou de apresentar o 
item 6.1.10 e apresentou o item 6.1.18 em nome de outra empresa, motivos que levaram a inabilitação 
da empresa. Passando a palavra aos representantes o representante da empresa R. B. MARQUES 
– ME CNPJ: 02.501.446/001-25 e JGN DO BRASIL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 17.133.234/0001-00 
apontaram as mesmas irregularidades. As empresas não presentes serão informadas por e-mail da de-
cisão tomada acima e terão para de 05 (cinco) dias para apresentação de recurso. Nada mais havendo 
a tratar, lavrou-se a presente Ata que após lida e aprovada vai assinada pelos membros da comissão e 
representantes presentes.
 Marcia Adriana Reis Silva – Presidente  André Solano Souto - Membro
  Meiriellen Lunas França da Silva – Membro
 R. B. MARQUES – ME CNPJ: 02.501.446/001-25 representada pelo Sr Roberto Bueno 
Marques CPF: 007.972.888-05 
 JGN DO BRASIL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 17.133.234/0001-00 representada pelo Sr. 
José Gonçalves Neto CPF: 869.165.489-91

CONCORRÊNCIA Nº 01/2019
EDITAL RESUMIDO

 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização do Pre-
feita, Bruna de Oliveira Casanova, torna público para conhecimento de quantos possam interessar, que 
fará realizar licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA, tendo por finalidade a concessão de direito 
de uso de barracão industrial e dois terrenos, conforme descrito no Anexo I. O critério de seleção será a 
melhor oferta. Os envelopes contendo a documentação de habilitação e as Propostas serão recebidos 
até o dia 22 de Abril de 2019, às 14h00min, na sede da Prefeitura 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, 14 de Março de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019
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, tendo por finalidade Registro de Preços para eventual aquisição de filtros e óleos lubrificantes, 
conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 461.473,00 (Quatrocentos e Sessenta 
e Um Mil e Quatrocentos e Setenta e Três Reais). O credenciamento, dos envelopes contendo as 
Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação serão recebidos no dia 28 de Março de 2019 
até às 09:00min, na sede da Prefeitura 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, 14 de Março de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019
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 ,  MAIOR OFERTA, 
regida pela Lei Federal Nº 10.520/02, Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, e por este Edital, 
destinado à seleção de Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central, para, com exclusividade, 
prestar serviços de manutenção da folha de pagamento dos servidores públicos municipais ativos 
(efetivos e comissionados), inativos, aposentados e pensionistas, cabendo ao funcionário a opção 
entre a abertura de conta salário ou conta corrente junto a Instituição Financeira contratada pelo Mu-
nicípio através deste procedimento. O valor mínimo da oferta pelas instituições financeiras para esta 
licitação é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). O credenciamento, dos envelopes contendo as 
Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação serão recebidos no dia 29 de março de 2019 
até às 09:00min, na sede da Prefeitura 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, 14 de março de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

Tóquio 2020 aposta 
em tecnologia e

lança robôs que vão 
auxiliar torcedores
durante os Jogos

 A tecnologia prome-
te ser uma marca da Olimpí-
ada de Tóquio. Nesta sexta-
feira, o Comitê Organizador 
dos Jogos de 2020 revelou 
os robôs que vão ser usados 
no Estádio Olímpico para 
auxiliar fãs do esporte que 
utilizarem cadeiras de rodas.
 - Estamos lançan-
do esse projeto robô com a 
ajuda de muita gente para 
concretizar Jogos realmente 
inovadores, como afirmado 
na visão de Tóquio 2020. 
Gostaria que o máximo de 
pessoas experimentasse 
essa tecnologia, que é uma 
força do Japão. Por meio 
disso, poderemos mostrar 
um novo estilo de Olimpía-
da - disse Masaaki Komiya, 
vice-diretor geral do Comi-
tê Organizador de Tóquio 
2020.
 Vão ser 16 robôs 
chamados de robôs de su-
porte humano, que vão auxi-
liar fãs em cadeira de rodas 
carregando comida e bens 
como bolsas, além de guiar 
os torcedores nas arquiban-

cadas. Ainda haverá cinco 
robôs destinados a ajudar 
portadores de deficiência 
com entregas de comidas e 
bebidas.
 - Os Jogos de Tó-
quio 2020 são uma oportu-
nidade única de mostrar ao 
mundo a tecnologia de robôs 
do Japão. Esse projeto não 
será simplesmente sobre 
exibir os robôs, mas mostrar 
a aplicação prática na vida 
real ajudando as pessoas. 
Então não teremos apenas 
os esportes para ver em Tó-
quio 2020, mas também ro-
bôs legais em ação - disse 
Hirohisa Hirukawa, líder do 
projeto de robôs da Olimpí-
ada.
 Os organizadores 
dos Jogos prometem lançar 
mais robôs até a abertura do 
dia 24 de julho do ano que 
vem. A tecnologia também 
vai ser usada nos bastido-
res. Ainda nesta sexta, Tó-
quio 2020 revelou um traje 
tecnológico desenvolvido 
para auxiliar trabalhadores 
que carregam muito peso.CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL, CONVOCAÇÃO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS.

3º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
EDITAL N° 002/2016

 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e conforme previsto nas Leis Municipais n.º 183/94 e 184/94, de 23/09/1994, que dispõem sobre 
o provimento de cargos públicos do quadro de pessoal, e ainda, de acordo com o Edital nº 02/2016, 
em observância ao princípio constitucional da Publicidade estabelecido no Artigo 37 da Constituição 
Federal, TORNA PÚBLICO o Edital de divulgação do resultado da avaliação de aptidão física e mental, 
realizados no período de 21 a 28/02/2019, a Convocação dos candidatos aprovados e classificados 
dentro do número limite de vagas existentes no Concurso Público N.º 01/2016, para comparecer no De-
partamento de Recursos Humanos, sito à Rua Deis, 607, de 25/03/2019 até 29/03/2019, das 8h00min 
às 11h00min e 13h00min às 16h30min, para provimento emprego público de Cirurgião Dentista, Médico 
e Agente Comunitário de Saúde, afixados no átrio da Prefeitura Municipal, sita à Rua Onze, n.º 674, 
centro, em Primeiro de Maio – PR. à disposição dos interessados para consulta, a partir de 18/03/2019.
 1. RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL, REALIZADO NO PE-
RIODO DE 21 A 28/02/2019, E CONVOCAÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DOS CANDIDA-
TOS APROVADOS E CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO LIMITE DE VAGAS:

 1.1 Os candidatos reprovados ou que não compareceram para a avaliação de aptidão 
física e mental, ficam eliminados do Concurso.
 1.2 Os candidatos aprovados para os cargos públicos de Agente Comunitária de Saúde, 
ficam convocados para comparecer no Departamento de Recursos Humanos, sito à Rua Deis, 607, no 
período de 25 a 29/03/201, das 08h00min às 11h00min horas e das 13h00min às 16h30min horas, para 
provimento dos cargos.
 1.3 Para provimento dos cargos os candidatos aprovados deverão apresentar ao Depar-
tamento de Recursos Humanos, os seguintes documentos:
 a) Declaração de Qualificação Cadastral do E-Social;
 b) Carteira de Trabalho e Previdência Social;
 c) Carteira de identidade (original e cópia);
 d) Cartão de cadastro de pessoa física – CPF; (original e cópia);
 e) Comprovante de situação cadastral no CPF; (http://www.receita.fazenda.gov.br)
 f) Comprovante de situação cadastral no CPF, dos dependentes para IRRF;
 g) Certidão de casamento ou nascimento; (original e cópia)
 h) Título de eleitor; (original e cópia);
 i) Certidão de quitação eleitoral; (http://www.tse.jus.br)
 j) Certificado de Reservista ou Alistamento Militar, quando do sexo masculino; (original e 
cópia);
 k) Cartão do PIS/PASEP;
 l) Diploma registrado ou certificado de conclusão do grau de escolaridade exigido para o 
emprego, reconhecido pelo MEC; (original e cópia)
 m) Registro no órgão de classe correspondente, acompanhado de certidão comprovante 
de quitação das obrigações junto ao mesmo;
 n) 02 (duas) fotos 3X4;
 o) Comprovante de residência (comprovante de água, luz, telefone ou contrato de loca-
ção); (original e cópia);
 p) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
 q) Declaração de vacina dos filhos menores de 05 anos;
 r) Declaração da área de abrangência fornecida pela Unidade Básica de Saúde para o 
Agente Comunitário de Saúde; 
 s) Declaração de bens e valores que integram seu patrimônio privado, conforme prescrito 
na Lei nº 8.429 de 02 de junho de 1992; 
 t) Declaração de que não ocupa outro cargo ou emprego público em qualquer das esferas 
do governo, bem como não percebe benefício proveniente de regime próprio de previdência social 
ou do Regime Geral de Previdência Social relativo a emprego público (art. 37, § 10 da CF), salvo se 
tratar das exceções previstas no art. 37, inciso XVI e XVII, da Constituição Federal, hipótese nas quais 
deverá ser observada a carga horária semanal, a compatibilidade de horários e a atenção aos limites 
remuneratórios estipulados pelo inciso XI do art. 37 da CF. Neste caso deverá o candidato declarar o 
acúmulo de cargos e quanto ganha em cada, um sob pena de desclassificação;
 u) Atestado de sanidade física e mental emitido pela Perícia Médica Oficial do Município;
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 15 de março de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL, CONVOCAÇÃO 

PARA PROVIMENTO DE CARGOS.
4º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016

EDITAL N° 001/2016
 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e conforme previsto nas Leis Municipais n.º 183/94 e 184/94, de 23/09/1994, que dispõem sobre 
o provimento de cargos públicos do quadro de pessoal, e ainda, de acordo com o Edital nº 01/2016, 
em observância ao princípio constitucional da Publicidade estabelecido no Artigo 37 da Constituição 
Federal, TORNA PÚBLICO o Edital de divulgação do resultado da avaliação de aptidão física e mental, 
realizados no período de 21 a 28/02/2019, a Convocação dos candidatos aprovados e classificados 
dentro do número limite de vagas existentes no Concurso Público N.º 01/2016, para comparecer no De-
partamento de Recursos Humanos, sito à Rua Deis, 607, de 25/03/2019 até 29/03/2019, das 8h00min 
às 11h00min e 13h00min às 16h30min, para provimento efetivo dos cargos públicos de Advogado, Au-
xiliar de Serviços Administrativos, Cozinheiro, Enfermeiro, Operário, Pedreiro, Técnico de Enfermagem, 
Psicólogo e Professor, afixados no átrio da Prefeitura Municipal, sita à Rua Onze, n.º 674, centro, em 
Primeiro de Maio – PR. à disposição dos interessados para consulta, a partir de 18/03/2019.
 1. RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL, REALIZADO NO PE-
RIODO DE 21 A 28/02/2019, E CONVOCAÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DOS CANDIDA-
TOS APROVADOS E CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO LIMITE DE VAGAS:

 1.4 Os candidatos reprovados ou que não compareceram para a avaliação de aptidão 
física e mental, ficam eliminados do Concurso.
 1.5 Os candidatos aprovados para os cargos públicos de Auxiliar de Serviços Administra-
tivos, Cozinheiro, Enfermeiro, Operários, Pedreiro, Técnico em Enfermagem e Professor, ficam convo-
cados para comparecer no Departamento de Recursos Humanos, sito à Rua Deis, 607, no período de 
25 a 29/03/201, das 08h00min às 11h00min horas e das 13h00min às 16h30min horas, para provimento 
dos cargos.
 1.6 Para provimento dos cargos os candidatos aprovados deverão apresentar ao Depar-
tamento de Recursos Humanos, os seguintes documentos:
 v) Declaração de Qualificação Cadastral do E-Social;
 w) Carteira de Trabalho e Previdência Social; (xerox da folha de qualificação civil, frente e 
verso);
 x) Carteira de identidade (original e cópia);
 y) Cartão de cadastro de pessoa física – CPF; (original e cópia);
 z) Comprovante de situação cadastral no CPF; (http://www.receita.fazenda.gov.br)
 aa) Comprovante de situação cadastral no CPF, dos dependentes para IRRF;
 bb) Certidão de casamento ou nascimento; (original e cópia)
 cc) Título de eleitor; (original e cópia);
 dd) Certidão de quitação eleitoral; (http://www.tse.jus.br)
 ee) Certificado de Reservista ou Alistamento Militar, quando do sexo masculino; (original 
e cópia);
 ff) Cartão do PIS/PASEP;
 gg) Diploma registrado ou certificado de conclusão do grau de escolaridade exigido para 
o emprego, reconhecido pelo MEC; (original e cópia)
 hh) Registro no órgão de classe correspondente, acompanhado de certidão comprovante 
de quitação das obrigações junto ao mesmo;
 ii) 02 (duas) fotos 3X4;
 jj) Comprovante de residência (comprovante de água, luz, telefone ou contrato de loca-
ção); (original e cópia);
 kk) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
 ll) Declaração de vacina dos filhos menores de 05 anos;
 mm) Declaração de que não ocupa outro cargo ou emprego público em qualquer das es-
feras do governo, bem como não percebe benefício proveniente de regime próprio de previdência social 
ou do Regime Geral de Previdência Social relativo a emprego público (art. 37, § 10 da CF), salvo se 
tratar das exceções previstas no art. 37, inciso XVI e XVII, da Constituição Federal, hipótese nas quais 
deverá ser observada a carga horária semanal, a compatibilidade de horários e a atenção aos limites 
remuneratórios estipulados pelo inciso XI do art. 37 da CF. Neste caso deverá o candidato declarar o 
acúmulo de cargos e quanto ganha em cada, um sob pena de desclassificação;
 nn) Atestado de sanidade física e mental emitido pela Perícia Médica Oficial do Município;
 oo) Atestado de sanidade física e mental emitido pela Perícia Médica Oficial do Município;
 pp) Declaração de bens e valores que integram seu patrimônio privado, conforme prescri-
to na Lei nº 8.429 de 02 de junho de 1992; 
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 15 de março de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

CHAMAMENTO PÚBLICO - PMPM Nº. 02/2017.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 04/2019

 CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES NA ÁREA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
E SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES, PELO PERÍODO DE 01.04.2019 a 30.09.2019.
 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Paraná, através da Comissão Permanente de 
Licitação, designada por ato da Chefe do Poder Executivo Municipal e de conformidade com a Lei nº. 
8.666/93, suas alterações, Lei nº. 8.080/90 e 8142/90, Portarias nº. 358/2006, 648/2006, 2048/2009, 
1606/2001, 1034/2010, do Ministério da Saúde, Resolução Normativa - RN Nº. 71/2004-ANSS, da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar, Resolução nº. 1613/2001-CFM, Decreto nº 4682 de 14 de 

março de 2019 e demais legislações aplicáveis, torna pública a realização 
de Credenciamento de pessoa jurídica da área da Saúde para atendimento 
de Urgência e Emergência, Serviços de Saúde Complementares e demais 
Especialidades Médicas, pelo período de 01.04.2019 à 30.09.2019, para preenchimento dos referidos 
cargos.
 Os interessados poderão solicitar o Credenciamento a partir da publicação deste Edital 
mediante protocolo da documentação constante do Edital no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, 
sito à Rua Onze, 674 – Fone (43) 3235-1122 ou na Recepção do Hospital Municipal.
 Os interessados para atenderem o chamamento do credenciamento, poderão ter acesso 
aos modelos abaixo relacionados, integrantes do presente Termo, que poderão ser obtidos no site do 
município.   
 a) anexo I - modelo de requerimento para credenciamento;
 b) anexo II - declaração de idoneidade;
 c) anexo III – modelo de Termo de Credenciamento
 d) anexo IV – Decreto 4682/2019 (valores)
 e) anexo V – Decreto 4403/2017
 f) anexo V – Declaração para atendimento ao inciso “V” do artigo 27 da lei federal nº 
8.666/93.
 g) anexo VI – Declaração de composição de quadro societário.
 h) anexo VII - Modelo de declaração de ausência de vínculo com o município e de relação 
de parentesco com servidor.
 Primeiro de Maio/PR., em 15 de março de 2019

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2018
EDITAL RESUMIDO

 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da Pre-
feita, 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 Maior Lance ou 
Oferta no dia 29 de março de 2019 as 14:00 Horas, cujo objeto será a Cessão Temporária de Espaço 
do Terminal Turístico - Paranatur, para realização da Exposição Agroindustrial e Festa do Peão de Boia-
deiro - 2019 do Município de Primeiro de Maio, conforme condições fixadas no Edital, no valor mínimo 
de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) por dia.
 O credenciamento, dos envelopes contendo as Propostas de Preços e a Documentação 
de Habilitação serão recebidos até o dia 29 de março de 2019 até 13:30 horas, na sede da Prefeitura 
Municipal, à Rua Onze, nº 674. O edital poderá ser lido e obtido no Departamento de Licitação e Con-
tratos da Prefeitura de Primeiro de Maio, na Rua Onze, nº 674, das 13h00min às 16h30min ou solicitado 
pelo e-mail: licitacao@primeirodemaio.pr.gov.br.
 Primeiro de Maio, 15 de março de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2019
 Ratifico a Inexigibilidade de Licitação fundamentada nos termos do art. 25, caput, da 
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, autorizando a realização das 
despesas nos valores estabelecidos nos Decretos nº 4403/2017 e 4682/2019 e Resolução nº 224/2018 
do CISMEPAR para pagamento das pessoas jurídicas prestadoras de serviços complementares na 
área da saúde no período de 01 de abril de 2019 a 30 de setembro de 2019, que atenderem ao Edital 
de Chamamento nº 02/2019 a ser publicado por este Município, com urgência, conforme o presente 
processo de Inexigibilidade de Licitação, respeitado o valor máximo de R$ 677.829,84 (seiscentos e 
setenta e sete mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos).
 Primeiro de Maio/PR, 14 de março de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 


