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PREFEITURA DE PRIMEIRO DE MAIO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 91/2018

 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 aquisição equipamento rodoviário, 
sendo uma pá carregadeira sobre rodas (nova). O valor máximo estimado é de R$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil 
reais). O credenciamento, dos envelopes contendo as Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação serão rece-
bidos no dia 17 de janeiro 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, 20 de dezembro de 2018.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2018
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa ALC SERVICOS MEDICOS LTDA ME, 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, solteira, 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 Cinco, nº 873, Centro, e
 CONTRATADA: C LEITE DA SILVA – CLÍNICA MÉDICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº 08.679.507/0001-25, com’ sede na Avenida Engenheiro Beltrão, 235, na cidade de Ibiporã, estado do Paraná, neste 
ato representada por seu sócio gerente SR. CLAUDINEI LEITE DA SILVA, portador do CPF nº 366.606.399-34 e do RG nº 
1.960.801, domiciliado em Ibiporã-PR. 
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Termo de Credenciamento nº 03/2018, que tem por objeto 
a prestação de serviços complementares na área da Saúde, na área de Cirurgia Geral do Aparelho Digestivo - Gastroenterologia, 
conforme Anexo IV – Tabela de Procedimentos do Edital de Chamamento nº 03/2017, nos termos fixados pelo Decreto nº 4403/2017. 
Firmada entre as partes em 17 de janeiro de 2018, referente ao Processo Licitatório Inexigibilidade nº 07/2017, pelo presente instrumen-
to vêm aditar o valor em R$ 33.000,00 (trinta e três mil), e prorrogar o prazo de vigência por 06 (seis) meses, vigorando até 30/06/2019.
 Primeiro de Maio - PR, 19 de dezembro de 2018.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
C LEITE DA SILVA – CLÍNICA MÉDICA  - Contratada

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2018
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa ALC SERVICOS MEDICOS LTDA ME, 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, solteira, 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 Cinco, nº 873, Centro, e
 CONTRATADA: CEDIM CENTRO DE ENSINO E DIAGNÓSTICOS LTDA -EPP, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.290.457/0001-39, com sede a Rua Bartolomeu Bueno, 226, na cidade de Londrina, CEP: 
86010-660, Estado do Paraná, neste ato representado pelo sócio-gerente Sr. JOSÉ ARI LUKENCZUK, portadora do CPF nº 
403.428.679-20 e do RG nº 2.192.658-2, domiciliado em Londrina – PR.
Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Termo de Credenciamento nº 11/2018, que tem por objeto a a 
prestação de serviços complementares na área da Saúde, especialidade Ultrassonografia, conforme Anexo IV – Tabela de 
Procedimentos do Edital de Chamamento nº 03/2017, nos termos fixados pelo Decreto nº 4403/2017. Firmada entre as partes 
em 17 de janeiro de 2018, referente ao Processo Licitatório Inexigibilidade nº 07/2017, pelo presente instrumento vêm aditar 
o valor em R$ 30.000,00 (trinta e mil reais), e prorrogar o prazo de vigência por 06 (seis) meses, vigorando até 30/06/2019.
 Primeiro de Maio - PR, 19 de dezembro de 2018.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
CEDIM CENTRO DE ENSINO E DIAGNÓSTICOS LTDA -EPP  - Contratada

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 15/2018
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa ALC SERVICOS MEDICOS LTDA ME, 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, solteira, 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 Cinco, nº 873, Centro, e
 CONTRATADA: CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS DE LONDRINA LTDA, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 80.507.429/0001-09, com sede à Avenida Bandeirantes, 901, na cidade de 
Londrina, estado do Paraná, neste ato representada por seu sócio gerente, SR. JORGE BITTAR FILHO, portador do CPF 
nº 545.605.199-00 e do RG nº 2.115.854 - SSP/PR, domiciliado em Londrina.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Termo de Credenciamento nº 15/2018, que tem 
por objeto a prestação de serviços complementares na área da Saúde, especialidade ANALISES CLINICAS, ANATOMIA 
PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, conforme Anexo IV – Tabela de Procedimentos do Edital de Chamamento nº 03/2017, 
nos termos fixados pelo Decreto nº 4403/2017. Firmada entre as partes em 17 de janeiro de 2018, referente ao Processo 
Licitatório Inexigibilidade nº 07/2017, pelo presente instrumento vêm aditar o valor em R$ 10.000,00 (dez e mil reais), e 
prorrogar o prazo de vigência por 06 (seis) meses, vigorando até 30/06/2019.
 Primeiro de Maio - PR, 19 de dezembro de 2018.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS DE LONDRINA LTDA Contratada

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 21/2018
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa ALC SERVICOS MEDICOS LTDA ME, 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, solteira, 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 Cinco, nº 873, Centro, e
 CONTRATADA: CLINICA BRUMED LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº 16.830.560/0001-03, com sede na Rua Presidente Wenceslau Braz, 165, na cidade de Astorga, estado do Paraná, neste 
ato representada por sua sócia gerente SR. ANELISE SAMARA BRUNELLI, portadora do CPF nº 049.561.859-44 e do RG 
nº 6.600.900, SSP/PR, domiciliado em Ibiporã-PR. 
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Termo de Credenciamento nº 21/2018, que tem 
por objeto prestação de serviços complementares na área da Saúde, na área de Cardiologia, conforme Anexo IV – Tabela de 
Procedimentos do Edital de Chamamento nº 03/2017, nos termos fixados pelo Decreto nº 4403/2017, firmada entre as partes 
em 17 de janeiro de 2018, referente ao Processo Licitatório Inexigibilidade nº 07/2017, pelo presente instrumento vêm aditar o 
valor em R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), e prorrogar o prazo de vigência por 06 (seis) meses, vigorando até 30/06/2019.
 Primeiro de Maio - PR, 19 de dezembro de 2018.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
CLINICA BRUMED LTDA - ME  - Contratada

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 18/2018
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa ALC SERVICOS MEDICOS LTDA ME, 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, solteira, 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 Cinco, nº 873, Centro, e
 CONTRATADA: CLINICA LOPES & BOAVENTURA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº 09.331.789/0001-38, com sede na Rua Dez, 461, na cidade de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, neste 
ato representado por seu sócio-gerente SR. LUIZ AUGUSTO LOPES BOAVENTURA, portadora do CPF nº 284.279.288-23 
e do RG nº 30.238.203-3, SSP/SP.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Termo de Credenciamento nº 05/2018, que tem por 
objeto a prestação de serviços complementares na área da Saúde, especialidade ORTOPEDIA, conforme Anexo IV – Tabela de 
Procedimentos do Edital de Chamamento nº 03/2017, nos termos fixados pelo Decreto nº 4403/2017. Firmada entre as partes em 
17 de janeiro de 2018, referente ao Processo Licitatório Inexigibilidade nº 07/2017, pelo presente instrumento vêm aditar o valor 
em R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), e prorrogar o prazo de vigência por 06 (seis) meses, vigorando até 30/06/2019.
 Primeiro de Maio - PR, 19 de dezembro de 2018.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
CLINICA LOPES & BOAVENTURA LTDA - ME  - Contratada

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 13/2018
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa ALC SERVICOS MEDICOS LTDA ME, 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, solteira, 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 Cinco, nº 873, Centro, e
 CONTRATADA: CLINIMAGEM CLINICA DE IMAGENS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº 05.678910/0001-41, com sede à Rua Senador Souza Naves, 1586, na cidade de Londrina, estado do 
Paraná, neste ato representada por seu sócio gerente, SR. JORGE BITTAR FILHO, portador do CPF nº 545.605.199-00 e 
do RG nº 2.115.854 - SSP/PR, domiciliado em Londrina.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Termo de Credenciamento nº 13/2018, que tem 
por objeto a prestação de serviços complementares na área da Saúde, especialidade COLONOSCOPIA, ENDOCOPIA 
ALTA, ULTRASSONAGRAFIA EM GERAL, RAIO-X, MAMOGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA E RESSONANCIA 
MAGNÉTICA, conforme Anexo IV – Tabela de Procedimentos do Edital de Chamamento nº 03/2017, nos termos fixados 
pelo Decreto nº 4403/2017. Firmada entre as partes em 17 de janeiro de 2018, referente ao Processo Licitatório Inexigibi-
lidade nº 07/2017, pelo presente instrumento vêm aditar o valor em R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), e 
prorrogar o prazo de vigência por 06 (seis) meses, vigorando até 30/06/2019.
 Primeiro de Maio - PR, 19 de dezembro de 2018.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
CLINIMAGEM CLINICA DE IMAGENS LTDA - Contratada

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 14/2018
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa ALC SERVICOS MEDICOS LTDA ME, 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, solteira, 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 Cinco, nº 873, Centro, e
 CONTRATADA: R. MENDOZA CESPEDES SERVIÇOS MEDICOS - ME, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no CNPJ sob o nº 28.370.079/0001-61, com sede na Rua Dr. Gervásio Morales, 860, Casa, Centro, CEP: 
86170-000, Sertanópolis, Estado do Paraná, neste ato representado por seu sócio-gerente RENÊ MENDOZA CESPEDES, 
portador do CPF nº 065.997.211-50 e do RG nº V969577Y, CGPI/DIREX/DPF
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Termo de Credenciamento nº 14/2018, que 
tem por objeto a prestação de serviços complementares na área da Saúde, especialidade CLINICO GERAL - PLANTÕES, 
conforme Anexo IV – Tabela de Procedimentos do Edital de Chamamento nº 03/2017, nos termos fixados pelo Decreto nº 
4403/2017. Firmada entre as partes em 17 de janeiro de 2018, referente ao Processo Licitatório Inexigibilidade nº 07/2017, 
pelo presente instrumento vêm aditar o valor em R$ 52.062,50 (cinquenta mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 
e prorrogar o prazo de vigência por 06 (seis) meses, vigorando até 30/06/2019.
 Primeiro de Maio - PR, 19 de dezembro de 2018.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
R. MENDOZA CESPEDES SERVIÇOS MEDICOS - ME - Contratada

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 12/2018
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa ALC SERVICOS MEDICOS LTDA ME, 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, solteira, 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 Cinco, nº 873, Centro, e
 CONTRATADA: CENTRO DE DIAGNOSTICOS DO NORTE DO PARANA LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.363.455/0001-74, com sede a Rua Bartolomeu Bueno, 226, na cidade de Londri-
na, Estado do Paraná, neste ato representado por seu sócio-gerente Sr. JOSÉ ARI LUKENCZUK, portadora do CPF nº 
403.428.679-20 e do RG nº 2.192.658-2, domiciliado em Londrina PR.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Termo de Credenciamento nº 12/2018, que tem por 
objeto a prestação de serviços complementares na área da Saúde, especialidade TOMOGRAFIA, conforme Anexo IV – Tabela 
de Procedimentos do Edital de Chamamento nº 03/2017, nos termos fixados pelo Decreto nº 4403/2017. Firmada entre as partes 
em 17 de janeiro de 2018, referente ao Processo Licitatório Inexigibilidade nº 07/2017, pelo presente instrumento vêm aditar o 
valor em R$ 40.000,00 (quarenta e mil reais), e prorrogar o prazo de vigência por 06 (seis) meses, vigorando até 30/06/2019.
 Primeiro de Maio - PR, 19 de dezembro de 2018.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
CENTRO DE DIAGNOSTICOS DO NORTE DO PARANA LTDA - Contratada

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 07/2018
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa ALC SERVICOS MEDICOS LTDA ME, 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, solteira, 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 Cinco, nº 873, Centro, e
 CONTRATADA: CLINICA MEDICA ZEPEDA S/S LTDA - ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº 09.568.811/0001-68, com sede na rua Souza Naves, 1097, sala na cidade de Londrina, estado do Paraná, nes-
te ato representada por seu sócio gerente, Sr. GILSON LUIS ANDRADE ZEPEDA WILLS, portador do CPF nº 076.338.447-01 
e do RG nº 10.784.354-2 - SSP/RJ, domiciliado a Rua Espirito Santo, 1443, aptº 1202, centro, Londrina, PR – CEP: 86020-350
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Termo de Credenciamento nº 07/2018, que tem por 
objeto a prestação de serviços complementares na área da Saúde, especialidade PEDIATRIA, conforme Anexo IV – Tabela de 
Procedimentos do Edital de Chamamento nº 03/2017, nos termos fixados pelo Decreto nº 4403/2017. Firmada entre as partes em 
17 de janeiro de 2018, referente ao Processo Licitatório Inexigibilidade nº 07/2017, pelo presente instrumento vêm aditar o valor 
em R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), e prorrogar o prazo de vigência por 06 (seis) meses, vigorando até 30/06/2019.
 Primeiro de Maio - PR, 19 de dezembro de 2018.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
CLINICA MEDICA ZEPEDA S/S LTDA - ME - Contratada

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2018
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa ALC SERVICOS MEDICOS LTDA ME, 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, solteira, 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 Cinco, nº 873, Centro, e
 CONTRATADA: LANIER – SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº 23.726.665/0001-82, com sede a Rua Araracanga, 68, Vila Natal, na cidade de Arapongas, Estado do 
Paraná, neste ato representada por seu sócio-gerente SR. LANIER TADEU GARCIA DE PAULA JUNIOR, portador do CPF 
nº 041.095.529-90 e do RG nº 7.823.312-5-SSP/PR.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Termo de Credenciamento nº 05/2018, que 
tem por objeto a prestação de serviços complementares na área da Saúde, especialidade CLINICO GERAL - PLANTÕES, 
conforme Anexo IV – Tabela de Procedimentos do Edital de Chamamento nº 03/2017, nos termos fixados pelo Decreto nº 
4403/2017. Firmada entre as partes em 17 de janeiro de 2018, referente ao Processo Licitatório Inexigibilidade nº 07/2017, 
pelo presente instrumento vêm aditar o valor em R$ 20.250,00 (vinte mil e duzentos e cinquenta reais), e prorrogar o prazo 
de vigência por 06 (seis) meses, vigorando até 30/06/2019.
 Primeiro de Maio - PR, 19 de dezembro de 2018.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
LANIER – SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME - Contratada

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/2018
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa ALC SERVICOS MEDICOS LTDA ME, 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, solteira, 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 Cinco, nº 873, Centro, e
 CONTRATADA: ULTRACLIN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº 02.864.068/0001-44, com sede a Rua Goiás, 729, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, neste ato represen-
tada por seu sócio-gerente SR. JOAO NELSI LUKENCZUK , portador do CPF nº 281.104.719-00 e do RG nº 1.002.627-0-SSP/PR.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Termo de Credenciamento nº 10/2018, que tem 
por objeto a prestação de serviços complementares na área da Saúde, especialidade SERVIÇO DE IMAGEM, conforme 
Anexo IV – Tabela de Procedimentos do Edital de Chamamento nº 03/2017, nos termos fixados pelo Decreto nº 4403/2017. 
Firmada entre as partes em 17 de janeiro de 2018, referente ao Processo Licitatório Inexigibilidade nº 07/2017, pelo presen-
te instrumento vêm aditar o valor em R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), e prorrogar o prazo de vigência por 
06 (seis) meses, vigorando até 30/06/2019.
 Primeiro de Maio - PR, 19 de dezembro de 2018.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
ULTRACLIN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA - Contratada

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 16/2018
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa ALC SERVICOS MEDICOS LTDA ME, 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, solteira, 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 Cinco, nº 873, Centro, e
 CONTRATADA: MP CENTRO DE DIAGNÓSICO AVANÇADO S/S LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº 07.218.293/0001-27, com sede na Avenida Bandeirantes, 556, na cidade de Londrina, estado do 
Paraná, neste ato representada por seu sócio Senhor DÉCIO PRANDO MOURA, portador do CPF nº 076.048.798-70 e do 
RG nº 9.643.540, domiciliado em Londrina-PR
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Termo de Credenciamento nº 16/2018, que 
tem por objeto a prestação de serviços complementares na área da Saúde, nas seguintes especialidades: Radiologia e 
Diagnósticos por Imagem, conforme Anexo IV – Tabela de Procedimentos do Edital de Chamamento nº 03/2017, nos termos 
fixados pelo Decreto nº 4403/2017., firmada entre as partes em 17 de janeiro de 2018, referente ao Processo Licitatório 
Inexigibilidade nº 07/2017, pelo presente instrumento vêm aditar o valor em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e prorrogar o 
prazo de vigência por 06 (seis) meses, vigorando até 30/06/2019.
 Primeiro de Maio - PR, 19 de dezembro de 2018.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
MP CENTRO DE DIAGNÓSICO AVANÇADO S/S LTDA - Contratada

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2018
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa ALC SERVICOS MEDICOS LTDA ME, 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, solteira, 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 Cinco, nº 873, Centro, e
 CONTRATADA: PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº 16.534.460/001-30, com sede a Rua Cento e Três, 445, Centro, na cidade de Primeiro de Maio, Estado do 
Paraná, neste ato representado por seu sócio-gerente a Sra. PRISCILA FERNANDES DE OLIVEIRA, portadora do CPF nº 
075.911.919-85 e do RG nº 10.962.949-9 SSP-PR, domiciliado em Primeiro de Maio – PR.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Termo de Credenciamento nº 09/2018, que 
tem por objeto a prestação de serviços complementares na área da Saúde, especialidade CLINICO GERAL - PLANTÕES, 
conforme Anexo IV – Tabela de Procedimentos do Edital de Chamamento nº 03/2017, nos termos fixados pelo Decreto nº 
4403/2017., firmada entre as partes em 17 de janeiro de 2018, referente ao Processo Licitatório Inexigibilidade nº 07/2017, 
pelo presente instrumento vêm aditar o valor em R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais), e prorrogar o prazo 
de vigência por 06 (seis) meses, vigorando até 30/06/2019.
 Primeiro de Maio - PR, 19 de dezembro de 2018.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME - Contratada

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2018
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa LABCENTER – LABORTÓRIO DE ANÁLISES CLINI-
CAS LTDA - ME, 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, solteira, 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 Cinco, nº 873, Centro, e
 CONTRATADA: LABCENTER – LABORTÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA - ME, pessoa jurídica, com 
sede à Rua Dr. Gervásio Morales, 638, Centro, na cidade de Sertanópolis, Estado do Paraná, CEP 86170-000, inscrito no 
CNPJ nº. 03.133.077/0001-28, neste ato devidamente representado pela Sr. Rodrigo Araújo, portador da Cédula de Identi-
dade RG nº 26.767.745-5 SSP/PR e do CPF/MF sob nº 254.423.548-99.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Termo de Credenciamento nº 01/2018, que tem 
por objeto prestação de serviços complementares na área da Saúde, especialidades: Atividade médica ambulatorial restrita 
a consultas; Serviços de diagnósticos por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia; Serviços de diagnósti-
cos por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética, Serviços de diagnósticos por registro gráfico 
– ECG, EEg e outros exames análogos; Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos 
cirúrgicos, conforme Anexo IV – Tabela de Procedimentos do Edital de Chamamento nº 03/2017, nos termos fixados pelo 
Decreto nº 4403/2017, firmada entre as partes em 16 de janeiro de 2018, referente ao Processo Licitatório Inexigibilidade nº 
07/2017, pelo presente instrumento vêm aditar o valor em R$ 110.650,00 (cento e dez mil e seiscentos e cinquenta reais), 
e prorrogar o prazo de vigência por 06 (seis) meses, vigorando até 30/06/2019.
 Primeiro de Maio - PR, 19 de dezembro de 2018.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
LABCENTER – LABORTÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA - ME - Contratada

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2018
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa LABORTÓRIO OSWALDO CRUZ DE ANÁLISES 
CLINICAS DE LONDRINA 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, solteira, 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 Cinco, nº 873, Centro, e
 CONTRATADA: LABORTÓRIO OSWALDO CRUZ DE ANÁLISES CLINICAS DE LONDRINA LTDA, pessoa 
jurídica, com sede à Rua Antônio Amado Noivo, 310, 5º andar, Centro, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 
86140-000, inscrito no CNPJ nº. 77.325.488/0001-51, neste ato devidamente representado pela Sr. Carlos Roberto Audi 
Ayres, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.933.652-2 SSP/PR e do CPF/MF sob nº 175.232.149-91.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Termo de Credenciamento nº 02/2018, que tem por 
objeto prestação de serviços complementares na área da Saúde, especialidade exame de laboratório de patologia clínica, conforme 
Anexo IV – Tabela de Procedimentos do Edital de Chamamento nº 03/2017, nos termos fixados pelo Decreto nº 4403/2017, firmada 
entre as partes em 16 de janeiro de 2018, referente ao Processo Licitatório Inexigibilidade nº 07/2017, pelo presente instrumento vêm 
aditar o valor em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e prorrogar o prazo de vigência por 06 (seis) meses, vigorando até 30/06/2019.
 Primeiro de Maio - PR, 19 de dezembro de 2018.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
LABORTÓRIO OSWALDO CRUZ DE ANÁLISES CLINICAS DE LONDRINA LTDA - Contratada

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2018
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa GASPAROTI & CREMONINI ANALISES LABORATO-
RIAIS LTDA - ME, 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, solteira, 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 Cinco, nº 873, Centro, e
 CONTRATADA: GASPAROTI & CREMONINI ANALISES LABORATORIAIS LTDA - ME, pessoa jurídica, 
com sede à Rua Quinze, 257, Centro, na cidade de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, CEP 86140-000, inscrito no CNPJ 
nº. 08.679.507/0001-25, neste ato devidamente representado pela Sra. Roseli Cremonini, portadora da Cédula de Identida-
de RG nº 7.642.663-5 SSP/PR e do CPF/MF sob nº 054.045.359-54.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Termo de Credenciamento nº 04/2018, que tem por 
objeto prestação de serviços complementares na área da Saúde, especialidade exames de patologia clínica, conforme Anexo IV 
– Tabela de Procedimentos do Edital de Chamamento nº 03/2017, nos termos fixados pelo Decreto nº 4403/2017, firmada entre 
as partes em 17 de janeiro de 2018, referente ao Processo Licitatório Inexigibilidade nº 07/2017, pelo presente instrumento vêm 
aditar o valor em R$ 100.000,00 (cem mil reais), e prorrogar o prazo de vigência por 06 (seis) meses, vigorando até 30/06/2019.
 Primeiro de Maio - PR, 19 de dezembro de 2018.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
GASPAROTI & CREMONINI ANALISES LABORATORIAIS LTDA - ME Contratada

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
  Amparado pelos fundamentos expostos na decisão da Comissão de Licitação no procedimento administrativo nº 
159/2018, da Prefeitura do Município de Florestópolis, e pelo disposto no artigo 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93, RATIFICO a 
Dispensa de Licitação para transferência de recursos financeiros para a realização das despesas referentes ao Chamamento Pú-
blico 002/2018 realizada pelo CODINORP e AUTORIZO a celebração de contrato com CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO 
E INOVAÇÃO DO NORTE DO PARANÁ – CODINORP, pelo preço total de R$ 18.095,00 (dezoito mil e noventa e cinco reais).
  Florestópolis, 20 de dezembro de 2018. 

Nelson Correia Junior - Prefeito do Município de Florestópolis

PORTARIA Nº 4002/2018
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
 CONSIDERANDO, o contido no artigo 117 da Lei nº 183/1994, onde as férias somente poderão ser inter-
rompidas por motivo de calamidade, comoção interna por motivo de superior interesse público;
CONSIDERANDO, o interesse público e por imperiosa necessidade de serviço;
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Suspender os 10 (deis) dias das férias regulamentares do servidor público municipal abaixo relacio-

nado, a contar de 10/12/2018.
 Matricula SERVIDOR  CARGO
 400691 João Carlos Rodrigues Tratorista
 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 20 de dezembro de 2018.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

LEI Nº 702/2018
 Dispõe sobre a instituição do Programa de Recuperação Fiscal de Primeiro de Maio – REFIS MUNICIPAL, 
e dá outras providências.
 A Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a 
seguinte Lei:
 Artigo 1º Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal no Município de Primeiro de Maio – PR, “REFIS MUNI-
CIPAL”, cuja finalidade é promover a regularização de créditos tributários e não tributários, decorrentes de débitos de pessoas físicas e 
jurídicas, relativos a tributos municipais de exercícios até o ano de 2018 (impostos, taxas e contribuição de melhoria), vencidos e inscritos 
em dívida ativa, ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não.
Parágrafo único. Para fins previstos nesta Lei, considerar-se-ão passíveis de inclusão no Programa de Recuperação Fiscal de Primeiro de 
Maio – “REFIS MUNICIPAL”, à opção do sujeito passivo, as taxas devidas ao Serviço de Vigilância do Município e as multas e infrações.
 Artigo 2º O ingresso no “REFIS MUNICIPAL” dar-se-á por opção do sujeito passivo, pessoa física ou jurídi-
ca, que fará jus ao regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos fiscais do artigo anterior.
 Artigo 3º A opção pelo “REFIS MUNICIPAL” poderá ser formalizada em até 180 (cento e oitenta dias), a 
contar da publicação desta Lei, mediante requerimento devidamente assinado pelo requerente, e assinatura de termo de 
confissão de dívida, ambos em formulário próprio a serem fornecidos pelo Departamento de Receitas do Município.
 Parágrafo único. A critério do Poder Executivo, mediante Decreto, o prazo de adesão previsto neste artigo 
poderá ser prorrogado por até 60 (sessenta) dias.
 Artigo 4º Os créditos tributários de que trata o artigo 1º, incluídos no “REFIS MUNICIPAL”, devidamente 
confessados pelo sujeito passivo, poderão ser pagos em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas.
 § 1º Os débitos existentes em nome do optante serão consolidados, tendo por base a formalização do 
pedido de ingresso no “REFIS MUNICIPAL”. 
 § 2º A consolidação abrangerá os débitos existentes em nome do sujeito passivo até a data de publicação des-
ta lei, pessoa física ou jurídica, inclusive os acréscimos legais, relativos às multas de mora ou de ofício, os juros moratórios e 
atualização monetária, determinados nos termos da legislação vigente à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. 
 § 3º Para fins do disposto neste artigo o valor das parcelas não poderá ser inferior a 30 (trinta) Unidades 
Fiscais do Município. 
 § 4º As parcelas do “REFIS MUNICIPAL” deverão ser pagas até o dia previamente deferido pela Secretaria 
de Fazenda, sendo que a primeira parcela deverá ser paga à vista, e as demais no mesmo dia dos meses subseqüentes.
 § 5º Os débitos fiscais parcelados, quando não pagos na data dos respectivos vencimentos, serão acrescidos 
de juros de mora equivalente a 1% (um por cento) ao mês, multa de 0,33% ao dia até o limite de 10%, mais correção monetária.
 Artigo 5° Para fins da consolidação do montante do débito, ficam estabelecidos os seguintes benefícios ao contribuinte: 
 I – para pagamento à vista, em cota única, será concedido desconto de 100% (cem por cento) sobre o valor 
dos juros e multa;
 II – para pagamento parcelado, em até 06 (seis) vezes, será concedido desconto de 70% (setenta por 
cento) sobre o valor dos juros e multa;
 III – para pagamento em até 12 (doze) vezes, será concedido desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre 
o valor dos juros e multa;
 IV – para pagamento em até 18 (dezoito) vezes, será concedido desconto de 20% (vinte por cento) sobre o 
valor dos juros e multa.
 Artigo 6° Os contribuintes com débitos já parcelados, em refis anteriores, poderão aderir ao REFIS objeto desta Lei, 
apenas quanto ao número de parcelas, mas não terão direito aos descontos sobre o valor dos juros e da multa referidos no artigo 5°.
 Artigo 7° Nas hipóteses dos artigos 5° e 6°, os débitos serão parcelados com aplicação de juros progressi-
vos de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por parcela.
 Artigo 8° O parcelamento dos débitos deverão ser feitos de forma unificada, consolidando todos os débitos 
existentes no cadastro municipal, de acordo com a previsão dos artigos 5° e 6° desta lei. 
 Artigo 9º O pedido de parcelamento implica:
 I – em confissão irrevogável e irretratável dos débitos tributários;
 II – na expressa renúncia e qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como desistência dos 
já interpostos, relativamente aos débitos fiscais constantes do pedido, por opção do contribuinte. 
 Artigo 10 Será excluído do “REFIS MUNICIPAL”:
 I - Falência ou extinção, pela liquidação da pessoa jurídica;
 II – Cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova oriunda da cisão ou aquela que incorporar a parte 
do patrimônio permanecerem estabelecidas no Município de Primeiro de Maio e assumirem solidariamente com a cindida 
as obrigações do REFIS;
 III – Prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações, a diminuir ou a subtrair receita 
do contribuinte optante;
 IV – O inadimplente por 03 (três) meses consecutivos ou 06 (seis) meses alternados.
 Parágrafo Único. A exclusão do optante do “REFIS MUNICIPAL” implicará na exigibilidade imediata da tota-
lidade do crédito confessado ainda não pago, com os acréscimos legais na forma da legislação aplicável, prosseguindo-se 
às eventuais execuções fiscais ou imediata cobrança do débito ainda não ajuizado e consequente execução judicial.
 Artigo 11 O “REFIS MUNICIPAL” não alcança os débitos relativos ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.
 Artigo 12 Esta Lei entra em vigor no dia 1° de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Paraná, Em 21 de dezembro de 2018.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

LEI Nº 703/2018
 Dispõe sobre a criação do Programa de Controle Ético das populações de cães e gatos no município de 
Primeiro de Maio e do Conselho Municipal em defesa dos direitos dos animais de Primeiro de Maio, e do Fundo de Proteção 
e Defesa dos Animais, e dá outras providências.
 A Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:
 CAPÍTULO l
 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 Art. 1° Fica instituído o Programa de Controle Ético das populações de cães e gatos no Município de Pri-
meiro de Maio, compartilhada no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, tendo como objetivo principal 
promover ações voltadas ao bem-estar animal e ao controle populacional ético de cães e gatos no Município. 
 Parágrafo único. Estão excluídos desta Lei os animais classificados como silvestres, que são regidos por 
legislação específica.
 Art. 2° Fica criado o Conselho Municipal em Defesa dos Direitos dos Animais (CMDDA), instrumento de 
política pública municipal para o desenvolvimento e a execução de ações voltadas à saúde, à proteção, à defesa e ao 
bem-estar animal no Município de Primeiro de Maio.
 Art. 3 Fica criado o Fundo de Proteção e Defesa dos Animais - FUPA, que tem por finalidade implementar 
ações destinadas à proteção e bem estar animal, bem como proporcionar e gerenciar receitas, captar e aplicar recursos, 
visando o financiamento, investimento, expansão, implantação e aprimoramento de meios para o desenvolvimento e execução 
de ações destinadas à saúde, proteção e defesa dos animais e de medidas de prevenção de zoonoses e demais moléstias.
 CAPÍTULO ll
 DO PROGRAMA DE CONTROLE ÉTICO DAS POPULAÇÕES DE CÃES E GATOS
 Art. 4° O Programa de Controle Ético das populações de cães e gatos no Município de Primeiro de Maio, 
será acompanhado pelo Conselho Municipal em Defesa dos Direitos dos Animais, que discutirá e definirá suas diretrizes, 
metas, ações, indicadores e demais aspectos necessários à sua operacionalização e avaliação de efetividade e eficácia.
 Art. 5º São objetivos do Programa: 
 I - estabelecer diretrizes e procedimentos para ações voltadas à proteção, ao bem-estar animal, e ao pro-
grama municipal de controle populacional ético de cães e gatos no Município de Primeiro de Maio;
 II - promover o levantamento da quantidade de animais e sua condição (domiciliado, semi domiciliado, 
comunitário e errante), estabelecendo formas de identificação e registro;
 III - promover ações educativas, visando minimizar o abandono e os maus tratos aos animais.
 Art. 6º O controle de natalidade de cães e gatos será regido de acordo com o estabelecido nesta Lei, 
observados os seguintes preceitos:
 l - os procedimentos para castração (esterilização) deverão utilizar meios e técnicas que causem o menor 
sofrimento aos animais, nos termos das normas e resoluções dos Conselhos Estadual e Federal de Medicina Veterinária e 
legislações sanitárias vigentes;
 II - os procedimentos poderão ser realizados por equipes compostas de médicos veterinários do quadro 
próprio do ente público, ou do ente credenciado ou conveniado, ou ainda da contratação de estabelecimentos veterinários 
ou profissionais que atendam às exigências previstas no inciso I deste artigo.
 III - O programa de castração deverá atender prioritariamente os animais do sexo feminino, abandonados 
ou que possuam acesso à rua, sem proprietário ou de posse de cuidador independente, ou de famílias de baixa renda cuja 
renda mensal per capita seja inferior a 1/2 (meio) salário-mínimo ou que possua renda familiar mensal de até 3 (três) salários 
mínimos.
 Art. 7º Constituem ações de controle populacional de cães e gatos o Registro e Identificação, cujas regras 
seguem descritas nesta Lei.
 I - todos os animais domésticos existentes no Município de Primeiro de Maio, deverão ser registrados e 
identificados no prazo de 12 (doze) meses a contar da publicação da presente lei.
 II - a identificação deverá ser eletrônica e individual, através de microchip.
 III - o registro de cada animal deverá gerar um cadastro contendo dados do animal, dados do proprietário 
ou responsável pelo animal e data do cadastro.
 IV - o registro dos animais deverá ser feito pelo órgão responsável pelo Controle de Zoonoses Municipal;
 Parágrafo único. Será de responsabilidade do Município a identificação eletrônica por meio de microchip 
de animais abandonados e sem proprietário ou de famílias de baixa renda cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/2 
(meio) salário-mínimo ou que possua renda familiar mensal de até 3 (três) salários mínimos. 
 Art. 8º O Poder Público promoverá campanhas educativas, que propiciem à população a assimilação de 
noções de ética quanto à guarda responsável de animais domésticos e a importância do controle populacional.
 Parágrafo único. O Município estimulará prioritariamente a participação das Secretarias de Saúde, Meio 
Ambiente e Educação nas campanhas educacionais previstas neste artigo.
 CAPÍTULO III
 DO CONSELHO MUNICIPAL EM DEFESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS
 Art. 9º O Conselho Municipal em Defesa dos Direitos dos Animais tem como objetivos:
 l - incentivar a guarda responsável dos animais;
 II - acompanhar, discutir, sugerir, propor e fiscalizar as ações do Poder Público e o fiel cumprimento da 
legislação de proteção animal;
 III - atuar permanentemente no Programa de Controle Ético das populações de cães e gatos no Município 
de Primeiro de Maio;
 Art. 10 São atribuições do Conselho Municipal em Defesa dos Direitos dos Animais:
 l - coordenar, discutir e acompanhar a execução do Programa de Controle Ético das populações de cães e 
gatos no Município de Primeiro de Maio, assim como, definir suas diretrizes, metas, ações, indicadores e demais aspectos 
necessários à sua operacionalização e avaliação de efetividade e eficácia;
 II - avaliar e propor projetos e propostas, no âmbito do Poder Público, relacionados com a proteção e bem
-estar animal e o controle populacional ético relacionado a animais domésticos;
 III - propor alterações na legislação vigente, para garantir o cumprimento dos objetivos previstos nesta Lei;
 IV - propor e auxiliar a realização de parcerias com entidades nacionais ou internacionais, públicas ou 
privadas, que possam apoiar o cumprimento dos objetivos do Conselho Municipal em Defesa dos Direitos dos Animais;
 V - propor prioridades e linhas de ação na alocação de recursos em programas e projetos relacionados à 
guarda responsável, à proteção e ao bem-estar animal;
 VI - solicitar e acompanhar as ações dos órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta, que tenham 
incidência no desenvolvimento dos programas de proteção e defesa dos animais;
 VII - acionar os órgãos públicos competentes para atuar em situações relativas ao bem-estar animal, requi-
sitando e acompanhando, se necessário, diligências em caso de situações de maus tratos aos animais;
 VIII - propor e auxiliar o Poder Público na realização de campanhas educativas à população quanto à 
guarda responsável ou de ações de educação ambiental e saúde pública; 
 IX - contribuir com a organização, orientação e difusão de práticas de guarda responsável no Município;
 X - incentivar a realização de estudos e trabalhos relacionados com a proteção animal.
 Art. 11 O Conselho Municipal em Defesa dos Direitos dos Animais será constituído por 08 (oito) membros 
titulares, composto paritariamente por integrantes pertencentes a órgãos governamentais e não governamentais, para um 
mandato de 02 (dois) anos, permitida sua recondução, sendo:
 l - 04 (quatro) membros indicados pelo poder público, composta pelos seguintes órgãos:
 a) um representante da Secretaria Municipal de Saúde;
 b) um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
 c) um representante da Secretaria Municipal de Educação;
 d) um representante do Instituto Ambiental do Paraná – IAP.
 II - 04 (quatro) membros indicados pelas entidades não governamentais, ou protetores independentes re-
presentativos de participação popular, ou da classe de médicos veterinários.
 §1° Para cada titular deverá ser indicado um suplente, que substituirá aquele em caso de ausência ou 
impedimento do titular.
 §2° Os órgãos representantes da sociedade civil, no prazo de até 20 (vinte) dias, a contar da data de publi-
cação desta Lei, deverão indicar seus representantes, membros efetivos e suplentes para comporem o Conselho Municipal 
em Defesa dos Direitos dos Animais.
 Art. 12 Conselho Municipal em Defesa dos Direitos dos Animais elegerá dentre os membros indicados pelos 
órgãos governamentais e não governamentais, o Presidente, Vice-Presidente e Secretário.
 Parágrafo único. A nomeação dos membros indicados pelos órgãos governamentais e não governamentais, 
dar-se-á por ato do Chefe do Executivo Municipal, mediante a publicação no Órgão Oficial.
 Art. 13 A função de membro do Conselho Municipal em Defesa dos Direitos dos Animais será gratuita e 
considerada serviço público relevante, ficando expressamente vedada a concessão de quaisquer tipo de remuneração, 
vantagens ou benefícios de natureza pecuniária.
 Art. 14 O Conselho Municipal em Defesa dos Direitos dos Animais será regido por Regimento Interno a ser 
elaborado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação desta Lei.
 CAPÍTULO IV
 DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS
 Art. 15 Os recursos do FUPA serão destinados a ações, programas e projetos que comtemplem os seguintes objetivos:
 I - ações de controle, fiscalização e aplicação das diretrizes e metas contempladas na legislação municipal 
quanto ao trato dos animais;
II - fiscalização e controle relativos à criação, comercialização, propriedade, posse, guarda, uso, transporte, tráfego e de-
mais normas concernentes aos animais domésticos e domesticados;


