
 

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 03 de setembro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2019
REGISTRO DE PREÇOS

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 Menor Preço 
Por Item, tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de kit escolar para 
os alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de 
R$ 86.404,60(oitenta e seis mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta centavos). O credenciamento, 
dos envelopes contendo as Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação serão recebidos, 
por qualquer meio, a critério das licitantes, até o dia 04 de outubro de 2019 até as 09:00min, na sede 
da Prefeitura Municipal, à Rua Onze, nº 674. O edital poderá ser lido e obtido no Departamento de Lici-
tação e Contratos da Prefeitura de Primeiro de Maio, na Rua Onze, nº 674, das 07h45min às 11h45min 
e das 13h00min às 17h00min ou solicitado pelo site: www.primeirodemaio.pr.gov.br
 Primeiro de Maio/PR, em 05 de setembro de 2019. 

Bruna de Oliveira Casanova  - Prefeita

 7.2 A prova prática será realizada na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Primeiro de 
Maio, localizada na Rua Onze, n. 674, centro, nesta cidade, no dia 21 de setembro de 2019, às 8h00min.
 ................................
 7.12 O resultado da prova prática será publicado no dia 24 de setembro de 2019, tendo o 
candidato o prazo de 02 (dois) dias úteis após a publicação, para querendo, interpor recurso.
 4. DA RETIFICAÇÃO DA DATA DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
 4.1 Fica retificado o subitem 8.1 do Edital n. 01/2019, conforme segue:
 8.1 A classificação final dos candidatos será publicado no dia 27/09/2018, tendo o (a) 
candidato (a), o prazo de 02 (dois) dias após a publicação para, caso queira, interpor recurso.
 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
 Primeiro de Maio, 05 de setembro de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA  - Prefeita Municipal

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 35/2019
 Ratifico a Dispensa nº 35/2019 com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei de Licitações, 
a favor da empresa MURINELLI TRANPORTES LTDA.-ME, inscrita no CNPJ nº 76.245.059/0001-01, 
referente à contratação de serviço de transporte  para os alunos participantes da FEBIC, no valor má-
ximo de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 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/PR, 04 de setembro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

PORTARIA Nº 4285/2019
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Lotar os servidores abaixo relacionados, a partir de 01/09/2019, até ulterior delibe-
ração.

jornal da cidade • edição 1967 • 09 de Setembro de 2019.

110.333,00 m², divididos da seguinte forma: 
 Área verde a ser reflosrestada  5.579,90 m² 5,06 % da área
 Área verde (reserva particular) 2.691,13 m² 2,44 % da área
 Área de lotes Comerciáveis  77.020,00 m² 69,81 % da área
 Área de Ruas + Passeios  24.233,98 m² 21,97 % da área
 Área de Jardins da Avenida 794,95 m² 0,72 % da área
 Art. 2°-A - Em contrapartida ao loteamento “ECO PARQUE EMPRESARIAL’’ fica a empre-
sa BIASON & BIASON NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS ME responsável a repassar ao município de Bela 
Vista do Paraíso a porcentagem de 5% (cinco por cento) do valor total da venda do empreendimento 
denominado, equivalente a área institucional, os quais serão destinados a construção de uma Capela 
Mortuária na Rua Mato Grosso, N° 155, no Distrito de Santa Margarida, em Bela Vista do Paraíso, ao 
lado do CRAS, a fim de atender o interesse público na localidade do empreendimento.
Parágrafo Único. Em garantia ao cumprimento do disposto no caput os lotes n° 01, 02, 03, 04, 05,06 e 
07 da Quadra 01, ficam caucionados.
 Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO 
DO PARANÁ, aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove. (06/09/2019)

Edson Hipolito Gonçalves
Dir. Depto. Administração     

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2019
  RATIFICO o presente processo de Dispensa de Licitação, conforme Parecer Jurídico nº 
116/2019 e despacho exarado pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação tendo como 
amparo legal o art. 25, da Lei Federal n.º 8.666/93.
 Amparo Legal: Art. 25 da Lei Federal n.º 8.666/93
 Ordenador da Despesa: Edson Vieira Brene
 VALOR TOTAL ANUAL: R$ 510.600,00 (quinhentos e dez mil e seiscentos reais)
 DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
 Manter as Atividades da Atenção Basica
Red.   Órgão/Funcional Programática  Especif. de Bens e Serv.         Elemento de Despesa    Fonte
661         07.001.10.301.0007.6.028     Outros Serviços de Terceiros P.J.      3.3.90.39.00.00      494
 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: mensal conforme quantidade de serviços executados;
 OBJETO: Contratação de empresa de para prestação de serviços ultrassonografias na 
rede de atenção básica do Município de Bela Vista do Paraíso – PR, em conformidade com o Edital de 
Chamamento Pública nº 002/2019.
 Fornecedor: Alberto Mendes Pereira Torati - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 
27.809.729/0001-60
 Bela Vista do Paraíso – Pr., 02 de setembro de 2019.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO 
PREGÃO nº 63/2019

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, atendendo ao dispo-
sitivo da legislação vigente, em especial a Lei Federal 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas modificações, 
adjudica e homologa os preços registrados na licitação modalidade Pregão nº 63/2019, declarando 
oficialmente vencedora a empresa abaixo:
 ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDA - CNPJ: 75.406.827/0001-07
Item   Descrição                Marca  Unid.     Quant.   Valor Unit.          Valor Total
1        Veículo, tipo passeio, 0 km.    Ford/Ka Hatch        Un           2      R$ 56.800,00    R$ 113.600,00
                1.5 SE PLUS  
 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 113.600,00 (cento e treze mil e 
seiscentos reais).
 Primeiro de Maio, 06 de setembro de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - PREFEITA

PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS – EDITAL Nº 01/2019
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02/2019

 Dispõe sobre a retificação do Cronograma de Atividades previsto no Anexo I, sobre a 
prorrogação das inscrições prevista no subitem 3.4, e a retificação dos subitens 7.2, 7.12 e 8.1, todos 
do Edital n. 01/2019 do Processo Seletivo para Estagiários do Município de Primeiro de Maio.
A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, Sra. BRUNA DE OLIVEIRA CASA-
NOVA, juntamente com a Comissão Organizadora do Processo Seletivo, por meio de suas atribuições 
legais, tornam público a presente RETIFICAÇÃO N. 02/2019 do Edital 01/2019, referente ao PROCES-
SO SELETIVO para preenchimento de vagas de ESTAGIÁRIO.
 1. DA RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
 1.1 Fica retificado o Cronograma de Atividades, contido no Anexo I do Edital n. 01/2019, 
conforme segue:
 DATAS  ATIVIDADES
 22/08/2019  PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA
 22/08/2019 à 13/09/2019 PERÍODO DE INSCRIÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL  
   DE EDUCAÇÃO PARA TODOS OS CURSOS
 17/09/2019  PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
   HOMOLOGADAS.
 18/09/2019 e 19/09/2019 PRAZO PARA RECURSO QUANTO A HOMOLOGAÇÃO 
   DAS INSCRIÇÕES.
 20/09/2019  RESULTADO RECURSO DAS INSCRIÇÕES
 21/09/2019  PROVA PRÁTICA
 24/09/2019  PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR NOTAS E 
   DA PROVA PRÁTICA
 25/09/2019 e 26/09/2019  RECURSO
 27/09/2019  RESULTADO DOS RECURSOS E RESULTADO FINAL
 30/09/2019 e 01/10/2019 RECEBIMENTO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO  
   FINAL
 02/10/2019  PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO
    FINAL DE TODOS OS CURSOS
 2. PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
 2.1. Ficam prorrogadas as inscrições para todas as vagas contidas no Edital 01/2019, 
previstas no subitem 3.4, conforme segue:
 3.4 As inscrições para participar deste processo seletivo serão realizadas junto à Secreta-
ria Municipal de Educação, sito à Rua 11, nº 757, no período de 22/08/2019 à 13/09/2019 das 08h00min 
às 11h00min e das 13h00min às 16h30min de segunda à sexta-feira, nos dias úteis.
 3. DA RETIFICAÇÃO DA DATA DA PROVA PRÁTICA
 3.1 Ficam retificados os itens 7.2 e 7.12 do Edital n. 01/2019, conforme segue:

Agudos do Sul inaugura unidade 
de processamento de alimentos

 Agudos do Sul, na 
Região Metropolitana de 
Curitiba, inaugurou na tarde 
desta quinta-feira (5) a pri-
meira Unidade de Alimentos 
Minimamente Processados, 
espaço para promover o 
desenvolvimento e o cresci-
mento econômico das famí-
lias rurais, gerando emprego 
e aumento de renda.
 O investimento é de 
R$ 129,7 mil, sendo R$ 127,2 
mil repassados pela Secreta-
ria de Estado da Agricultura 
e do Abastecimento e R$ 2,5 
mil a contrapartida do muni-
cípio. Com a expectativa de 
beneficiar indiretamente 5 
mil pessoas, o projeto é uma 
parceria da Cooperativa de 
Processamento Alimentar e 
Agricultura Familiar Solidária 
de Agudos do Sul e Região 
(Copasol), que tem 48 asso-
ciados, e do Programa Agu-
dos crescendo com você.
 Por meio do Progra-
ma Mais Renda no Campo, 
do Departamento de Segu-
rança Alimentar e Nutricio-
nal (Desan) da Secretaria, o 
investimento garante agre-
gação de valor aos produ-
tos agrícolas e melhoria de 
renda dos agricultores fami-
liares, com aquisição de ve-
ículo utilitário, equipamentos, 
sistema fotovoltaico e contra-
tação de consultoria técnica.

COMUNIDADE
 O secretário de Esta-
do da Agricultura e do Abas-
tecimento, Norberto Ortigara, 
destacou a importância da 
produção de alimentos de 
qualidade e elogiou a capa-
cidade de organização da co-
munidade local. “No Paraná, 
temos 175 pequenas coope-
rativas da agricultura familiar, 
além das associações, dando 

Começa nesta semana pagamento de R$ 500 por conta do FGTS
 A Caixa Econômi-
ca Federal inicia nesta se-
mana o pagamento de até 
R$ 500 por conta do Fun-
do de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS). Os re-
passes serão feitos até 31 
de março de 2020, confor-
me a data de nascimento 
dos beneficiários.
 O valor será de-
positado automaticamen-
te, na próxima sexta-feira 
(13), para pessoas nasci-
das em janeiro, fevereiro, 
março e abril, que têm 
conta poupança na Caixa.
 Aqueles com 
data de aniversário em 
maio, junho, julho e agos-
to, recebem a partir do dia 
27 de setembro de 2019. 
Para trabalhadores nas-

as mãos para um propósito 
comum. O governo do Estado 
tem a possibilidade concreta 
de auxiliá-las. É importante 
ver Agudos do Sul fazer esta 
entrega, um aproveitamento 
racional dos alimentos. Ago-
ra é preciso planejamento e 
apoio técnico”, disse.

AÇÕES
 Entre as ações que 
envolvem o projeto, estão 
diagnóstico e planejamento 
para levantamento de dados 
referentes à produção, trans-
formação e comercialização 
de produtos da agricultura 
familiar; aquisição de veículo 
utilitário; aquisição de siste-
ma fotovoltaico; aquisição de 
equipamentos para o escritó-
rio da cooperativa; aquisição 
de equipamentos de proces-
samento e embalagem de 
produtos agrícolas; e aquisi-
ção de telhas de amianto.

COMO FUNCIONA
 A Unidade de Ali-
mentos Minimamente Pro-
cessados inicia o atendimen-
to no campo: uma equipe 
multidisciplinar da prefeitura, 
com agrônomos, veteriná-
rios e nutricionistas, visita as 
propriedades e identifica a 
demanda de consumo local. 
“Após a produção, o agri-
cultor leva o excedente não 
comercializado para a Uni-
dade, onde o alimento será 
minimamente processado”, 
explica a coordenadora do 
projeto Agudos crescendo 
com você, Lorena Teixeira 
da Luz. “Quanto mais eles 
produzirem, mais produtos 
teremos para beneficiar, e 
mais produtos com qualidade 
e rastreabilidade vamos levar 
para o consumidor final”.
 De início, a principal 
destinação desses alimentos 

será a merenda escolar da 
Região Metropolitana. “Tam-
bém podemos utilizar em 
ações sociais, hospitais, nos 
Armazéns da Família, em 
toda a rede municipal. Aquilo 
que seria matéria orgânica, 
hoje será minimamente pro-
cessado”, completa a prefeita 
Luciane Maira Teixeira. A esti-
mativa é que o projeto benefi-
cie 150 pessoas diretamente.

PARCERIAS
 A presidente da Co-
pasol Sul, Aline Pasda, desta-
cou o crescimento da coope-
rativa. “Temos evoluído muito 
dentro do projeto. Sem boas 
parcerias, nós, que somos 
pequenos, não conseguimos 
crescer. Mas, unidos, evoluí-
mos muito rápido. É gratifican-
te ter construído essa unidade 
de processamento, garantindo 
uma alimentação mais variada 
e colorida”, disse.

APOIO TÉCNICO
 A Emater acompa-
nhou o projeto desde o iní-
cio. Foi necessário planejar 
a adaptação do prédio – que 
era uma escola desativada - , 
e promover parcerias e orga-
nização dos produtores, com 
levantamento de quais eram 
as hortaliças mais produzi-
das no município e que po-
diam ser direcionadas para a 
agroindústria.

 “Agora, continuamos 
dando apoio. Alguns produ-
tores estavam sem plantar 
por falta de recursos, e estão 
sendo reinseridos na agricul-
tura”, explica a extensionis-
ta da Emater em Agudos do 
Sul, Midiam Silva Duarte.
MAIS RENDA NO CAMPO

 O programa Mais 
Renda no Campo apoia o 
desenvolvimento de projetos 
técnicos propostos por orga-
nizações da agricultura fami-
liar, capazes de promover a 
geração de renda e o desen-
volvimento local. “O objetivo 
é reduzir a pobreza e as de-
sigualdades sociais, ampliar 
e diversificar a produção e o 
acesso a alimentos de quali-
dade, com estímulo à produ-
ção orgânica”, explica a chefe 
do Desan, Márcia Stolarski.

PRESENÇAS
 A cerimônia de inau-
guração também contou com 
a presença do chefe do Nú-
cleo Regional de Curitiba, 
João Carlos Almeida; do ge-
rente regional da Emater, Ori-
val Stolf, e do deputado esta-
dual Anibelli Neto, presidente 
da Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural da 
Assembleia Legislativa do 
Paraná.

Fonte: http://www.aen.pr.gov.br

cidos em setembro, outu-
bro, novembro e dezem-
bro, o pagamento será 
feito a partir do dia 9 de 
outubro de 2019.
 Segundo a Cai-
xa, cerca de 33 milhões 
de trabalhadores recebe-
rão o crédito automático 
na conta poupança. Os 
clientes do banco que não 
quiserem retirar o dinhei-
ro têm até 30 de abril de 
2020 para informar a de-
cisão em um dos canais 
divulgados pela Caixa: 
site, Internet Banking ou 
aplicativo no celular.
 De acordo com a 
Caixa, o crédito automáti-
co só será realizado para 
quem abriu conta poupan-
ça até o dia 24 de julho de 

2019.
 Para saber os 
valores disponíveis para 
o saque, os canais de 
recebimento e as opções 
de crédito em conta, é só 
acessar o site da Caixa e 
informar número do CPF 
(Cadastro de Pessoas 
Físicas), do NIS (Número 
de Identificação Social), 
do PIS (Programa de In-
tegração Social) ou do 
Pasep (Programa de For-
mação do Patrimônio do 
Servidor Público) e a data 
de aniversário. Os saques 
de até R$ 100 poderão 
ser realizados em casas 
lotéricas, com apresen-
tação de documento de 
identidade original com 
foto e número do CPF. 

Será feita a leitura da digi-
tal no momento do saque. 
Para quem possui cartão 
Cidadão e senha, o saque 
poderá ser feito nos termi-
nais de autoatendimento, 
em unidades lotéricas ou 
correspondentes Cai-
xa Aqui. Quem não tem 
o cartão Cidadão, deve 
procurar uma agência da 
Caixa.

Saque aniversário
 Outra modalida-
de de saque, válida para 
o próximo ano, será o 
saque aniversário. Os tra-
balhadores interessados 
em migrar para essa sis-
temática poderão comu-
nicar à Caixa, a partir de 
1º de outubro de 2019. Ao 
confirmar esta opção em 

um dos canais divulgados 
pelo banco, o trabalhador 
deixará de efetuar o sa-
que em caso de rescisão 
de contrato de trabalho.
 Quem realizar a 
mudança, só poderá retor-
nar à modalidade anterior 
após dois anos da data da 
solicitação à Caixa.
 Caso o trabalha-
dor não comunique o in-
teresse no tipo de saque, 
a regra da rescisão será 
mantida.
 A decisão de mi-
grar para a modalidade 
do saque aniversário, não 
anula a multa de 40% em 
caso de demissão sem 
justa causa.

Fonte: http://agenciabrasil.ebc.
com.br


