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PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2019 - EDITAL RESUMIDO - RETIFICAÇÃO
 O Município de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da Prefeita Sra. Bruna de Oliveira Ca-
sanova , torna público para conhecimento de quantos possam interessar que RETIFICOU o Edital da licitação na modalidade 
de Pregão, na forma Presencial, sendo do tipo Menor Preço Por Item, tendo por finalidade aquisição de lanches para forneci-
mento aos usuários do transporte público de saúde do município, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é 
de R$ 28.800,00(vinte e oito mil e oitocentos reais). Em razão do contido no Decreto nº 4688/2019 e a realização do “Dia ‘D’ 
de Combate à Dengue, o credenciamento, dos envelopes contendo as Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação 
serão recebidos no dia 26 de abril de 2019 até às 13:30min, 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, 23 de abril de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

DECRETO Nº 4.688, DE 17 DE ABRIL DE 2019
 Decreta Estado de Emergência no Município de Primeiro de Maio, devido à epidemia de dengue, e dá 
outras providências.
 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são 
conferidas por lei,
 Considerando o disposto no artigo 55, inciso XVIII da Lei Orgânica Municipal, onde dispõe que compete privati-
vamente ao Prefeito Municipal decretar calamidade pública, na existência de fatos que a justifiquem;
 Considerando ainda que o Município de Primeiro de Maio já enfrentou situações críticas de epidemia de 
dengue em anos anteriores;
 Considerando que o Município foi convocado pela 17ª Regional de Saúde, com o intuito de esclarecimento 
e advertência com relação à situação atual do Município, que conta hoje com 215 (duzentos e quinze) casos notificados;
 Considerando, que a situação exige atenção especial haja vista a possibilidade de agravamento da situa-
ção e, como conseqüência, atingir um índice muito elevado de casos no Município;
 Considerando, que o combate ao Aedes Aegypti só terá sucesso se houver parceria entre o Poder Público e 
a sociedade, principalmente proprietários de imóveis comerciais, residenciais, lotes e terrenos baldios e chácaras na orla da 
represa, sendo indispensável a mobilização da sociedade e participação da população;
 Considerando que ações de limpeza em locais públicos e particulares são vitais para o combate à doença, 
reduzindo significativamente a possibilidade de surto epidêmico da dengue no Município;
 Considerando que estamos em pleno período de chuvas, o que cria um ambiente propício para a prolifera-
ção do mosquito transmissor da dengue;
 Considerando que se não houver ações efetivas do Poder Público, ante a iminência de epidemia de den-
gue, certamente teremos conseqüências lamentáveis, além do substancial aumento da demanda de internações hospitala-
res e atendimentos emergenciais à população; 
 DECRETA: 
 Art. 1º Fica declarado Estado de Emergência na saúde pública de Primeiro de Maio pelo prazo de 90 (noven-
ta) dias, para execução de ações necessárias ao combate da proliferação do mosquito Aedes Aegypti.
 Art. 2° Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a requisitar pessoal e equipamentos dos diversos 
órgãos da Prefeitura, na missão de combate a proliferação do mosquito.
 Art. 3° Fica autorizada a aquisição de bens e contratação de obras e serviços necessários ao desenvolvi-
mento das ações de combate à dengue, nos termos do inciso IV do Art. 24 da Lei 8666/1993.
 Art. 4° Aos munícipes e aos responsáveis pelos estabelecimentos edificados ou não; públicos, privados ou 
mistos; compete a adoção de todas as medidas necessárias à manutenção de suas propriedades limpas, sem acúmulo de 
lixo e de materiais inservíveis que possam acumular água, de modo a evitar o surgimento de condições que propiciem a 
instalação e a proliferação dos vetores causadores da dengue.
 Art. 5° Em casos extremos, o Poder Executivo Municipal promoverá ações de polícia administrativa, visan-
do impedir hábitos e práticas que exponham a população ao risco de contrair doenças relacionadas ao vetor da dengue.
 Art. 6° Verificada a presença do mosquito transmissor da dengue ou a ocorrência da doença na localidade 
fica a autoridade sanitária autorizada a ingressar na respectiva habitação, terreno ou estabelecimento, na forma do disposto 
neste Decreto.
 Art. 7° Dentre as medidas que poderão ser determinadas para a contenção da doença e o controle de seu 
vetor, destacam-se:
 I – o ingresso compulsório em imóveis particulares e públicos, nos casos de recusa ou de ausência de 
pessoa que possa abrir a porta para o Agente de Saúde, quando isso se fizer necessário para a contenção da doença ou 
do agravo à saúde.
 II – a inviabilização, apreensão e destinação de materiais que possam se constituir em potenciais criadou-
ros de vetores que representem risco à Saúde Pública;
 III – a obrigatoriedade das imobiliárias permitirem acesso aos agentes sanitários para as vistorias nos 
imóveis sob sua responsabilidade;
 IV – a obrigatoriedade da manutenção de terrenos limpos;
 V – outras medidas que auxiliem, de qualquer forma, na contenção da doença.
 § 1º Nos casos de oposição ou dificuldade à diligência, a autoridade sanitária notificará o proprietário, 
locatário, possuidor, ocupante, responsável, administrador ou seus procuradores, no sentido de que facilite imediatamente 
o acesso ao imóvel, sob pena de ingresso compulsório, o qual poderá ocorrer, em casos extremos, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas.
 § 2° Todas as medidas de polícia que impliquem na redução da liberdade do indivíduo ou em restrição 
ao direito de propriedade deverão observar os procedimentos estabelecidos neste Decreto, em especial os princípios da 
proporcionalidade, razoabilidade e legalidade.
 § 3° Os produtos apreendidos de que trata o inciso II terão destinação a critério da autoridade sanitária, 
cabendo desde inutilização até doação à reciclagem, sem custos para municipalidade.
 § 4º Nos casos de adoção da medida de que trata o inciso I deste artigo, cabe à autoridade sanitária emitir 
relatório de vistoria, contendo detalhamento da operação realizada e das medidas adotadas para combate o vetor.
 Art. 8º A recusa no atendimento das determinações sanitárias constitui crime de desobediência e infração sani-
tária, puníveis da norma da lei, sem prejuízo da possibilidade da execução compulsória da determinação.
 Art. 9° Fica marcado para o dia 25 de abril de 2019, às 7h30min, na Praça da Igreja Matriz, um mutirão para 
combate à dengue, com a participação dos funcionários públicos e colaboração da população em geral.
 § 1° Não haverá expediente escolar nos Centos de Educação Infantil e Escolas Municipais no dia 
25/04/2019, devendo os funcionários públicos comparecerem no horário e local indicados neste artigo.
 § 2° Somente serviços essenciais funcionarão no prédio da Prefeitura Municipal.
 § 3° O registro de ponto digital será dispensado no dia 25/04/2019, sendo a presença registrada através de 
boletim de frequência manual, a ser assinado pelo funcionário convocado no local.
 § 4° As ações serão desenvolvidas das 7h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min. 
 Art. 10 Ficam também convocados os servidores ocupantes do cargo de AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚ-
DE para auxiliarem nos trabalhos de combate à dengue, no desenvolvimento das ações que forem necessárias e designadas.
 Art. 11 Para cumprimento da Lei n°. 498/2013, que dispõe sobre a limpeza dos terrenos, fica a Secretaria 
de Meio Ambiente encarregada da realização das vistorias e notificações aos proprietários cujos terrenos estejam abando-
nados ou sem conservação, e que possam ser objeto de focos de dengue.
 Parágrafo único. O prazo para que o proprietário ou possuidor do imóvel notificado proceda à limpeza, 
remoção do lixo, entulhos, vegetação e outros materiais indesejados neles depositados, será de 48 (quarenta e oito) horas, 
sob pena de aplicação de multa.
 Art. 12 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, 

 Em, 17 de abril de 2019.
Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal 

DECRETO Nº 4689/2019, de 23/04/2019
 Declara abertas vagas decorrentes do Concurso Público nº 001/2016, de 22 de junho de 2016, Edital n° 
001/2016.
 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,
 DECRETA:
 Artigo 1º Ficam declaradas abertas as seguintes vagas, para os cargos abaixo relacionados, decorrentes do 
Concurso Público n° 001/2016, de 22 de junho de 2016, Edital n° 001/2016:
 CARGO  NÚMERO DE VAGAS
 MOTORISTA II 04
 Artigo 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, 
 Em 23 de abril de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal 

PORTARIA Nº 4136/2019
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
 CONSIDERANDO, que as férias do servidor Luciano Cordão Bilha, estavam programadas de 29/04/2019 a 
16/05/2019,
 CONSIDERANDO, o requerimento solicitando a suspensão das férias, apresentado pelo servidor,
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Suspender 18 dias das férias regulamentares referente ao período de 06/04/2017 a 05/04/2018, do 
servidor Luciano Cordão Bilha, matrícula 400941, a contar de 29/04/2019.
 Art. 2º As férias serão gozadas em data posterior a serem remarcadas.
 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 22 de abril de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRO DE MAIO
EDITAL N° 01/2018

 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE MONITORES PARA ATUAREM NO PROGRAMA MAIS ALFA-
BETIZAÇÃO
 A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de PRIMEIRO DE MAIO, torna público o edital para a seleção 
e constituição do banco de Assistentes de Alfabetização voluntários para o Programa Mais Alfabetização, instituído pela 
Portaria nº 142, de 22 de fevereiro de 2018.
 1. DO PROGRAMA
 1.1. Programa Mais Alfabetização tem o objetivo de fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de 
alfabetização, para fins de leitura, escrita e matemática, dos estudantes nos 1º e 2º anos do ensino fundamental.
 1.2. São objetivos do Programa Mais Alfabetização, art. 3º:
 I. Fortalecer o processo de alfabetização dos anos iniciais do ensino fundamental, por meio do atendimento 
às turmas de 1º ano e de 2º ano;
 II. Promover a integração dos processos de alfabetização das unidades escolares com a política educacio-
nal da rede de ensino;
 III. Integrar as atividades ao projeto político pedagógico - PPP da rede e das unidades escolares;
 IV. Viabilizar atendimento diferenciado às unidades escolares vulneráveis;
 V. Estipular metas do programa entre o ministério da educação - MEC, os entes federados e as unidades 
escolares participantes no que se refere à alfabetização das crianças do 1º ano e do 2º ano do ensino fundamental, consi-
derando o disposto na BNCC;
 VI. Assegurar o monitoramento e a avaliação periódica da execução e dos resultados do programa;
 VII. Promover o acompanhamento sistemático, pelas redes de ensino e gestão escolar, da progressão da 
aprendizagem dos estudantes regularmente matriculados no 1º ano e no 2º ano do ensino fundamental;
 VIII. Estimular a cooperação entre união, estados, distrito federal e municípios;
 IX. Fortalecer a gestão pedagógica e administrativa das redes estaduais, distrital e municipais de educação 
e de suas unidades escolares jurisdicionadas; e
 X. Avaliar o impacto do programa na aprendizagem dos estudantes, com o objetivo de gerar evidências para 
seu aperfeiçoamento.
 2. DA SELEÇÃO
 2.1. A seleção destina-se ao preenchimento de vagas para Assistentes de Alfabetização voluntários do Progra-
ma Mais Alfabetização no âmbito do Município de Primeiro de Maio - PR, a serem distribuídas nas escolas públicas urbanas.
 2.2. Serão considerados os Seguintes Critérios para a Seleção de Assistentes de Alfabetização voluntários:
 • Ser brasileiro;
 • Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos, no ato da inscrição;
 • Ter, no mínimo, formação de nível médio completo;
 • Possuir curso e/ou habilidade na atividade de apoio à docência.
 2.3. O Processo Seletivo Simplificado para Assistentes de Alfabetização voluntários será executado pela 
Secretaria Municipal de Educação de Primeiro de Maio - PR com a participação da Comissão de Inscrição e Avaliação.
 3. DO PERFIL
 3.1. Poderão participar do processo seletivo candidatos com o seguinte PERFIL:
 I - Professores alfabetizadores das redes com disponibilidade de carga horária;
 II - Estudantes de graduação preferencialmente em pedagogia ou licenciatura;
 III - Profissionais com curso de magistério em nível médio;
 4. DAS ATRIBUIÇÕES DOS ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA.
 4.1. O assistente de alfabetização, apoiará o professor alfabetizador para as Unidades Escolares vulnerá-
veis considerando os critérios estabelecidos nesta Portaria.
 4.2 O assistente de alfabetização poderá atuar em dois tipos de Unidades Escolares, vulneráveis (período 
de 10h) ou não vulneraríeis (período de 5 horas)
 4.3 Os atendimentos de cada assistente a escolas vulneráveis e não vulneráveis, em qualquer combinação, 
não podem – somados – ultrapassar 40 horas semanais.
 4.4 Considera-se o apoio dos assistentes de alfabetização ao professor alfabetizador como de natureza 
voluntária nos termos da Lei Federal nº 9.608/1998 – Lei do Voluntariado. Considera-se serviço voluntário, a atividade não 
remunerada, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive 
mutualidade.
 4.5. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista previdenci-
ária ou afim.
 4.6. O voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho das 
atividades voluntárias.
 4.7. São atribuições do assistente de alfabetização:
 • Participar do planejamento das atividades juntamente com a Coordenação do Programa na escola;
 • Cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades do Programa;
 • Auxiliar o professor alfabetizador nas atividades estabelecidas e planejadas por ele;
 • Acompanhar o desempenho escolar dos alunos, inclusive efetuando o controle da frequência;
 • Elaborar e apresentar à coordenação, relatório dos conteúdos e atividades realizadas mensalmente;
 • Acessar o sistema de monitoramento do Programa/CAEd digital, cadastrar as atividades pedagógicas 
desenvolvidas, para que o Professor ou o Coordenador da escola analisem e validem posteriormente;
 • Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações junto ao Programa;
 • Realizar as formações indicadas pelo MEC.
 • Utilizar e alimentar a plataforma do Mais Alfabetização CAED.
 5. DAS INSCRIÇÕES:
 5.1 As inscrições deverão ser feitas na Recepção da sede da Secretaria de Educação de Primeiro de Maio, 
situada na Rua 11, nº 757 Centro – Primeiro de Maio, entre os dias 06 a 10 de Maio de 2019, das 13h00min às 17h00min. 
 5.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação tácita das normas e condições estabe-
lecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 5.3. Não será cobrada taxa de inscrição.
 5.4. No ato da inscrição o candidato deverá entregar os seguintes documentos:
 a) Ficha de inscrição devidamente preenchida, com todos os dados solicitados, sem emendas e/ou rasuras; e
 b) Fotocópias nítidas dos seguintes documentos, com a apresentação dos originais para fins de conferência:
 I - Carteira de Identidade (frente e verso);
 II - CPF;
 IV - Comprovante de residência;
 V - Diploma (para candidatos graduados ou Histórico atualizado e comprovante de matrícula do Instituto 
Federal e/ou da Universidade, quando se tratar de estudante universitário;
 VI - Comprovante de curso e/ou de habilidade na área de apoio à docência, preferencialmente em alfabeti-
zação. No caso de conhecimentos específicos é necessário que o candidato apresente documentos que comprovem suas 
habilidades (declarações, releases, portfólios, matérias de jornais, e etc.)
 VII – comprovante de tempo de serviço, através de declaração, sendo considerado apenas anos completos.
 5.5. As informações prestadas na ficha de inscrição do Processo Seletivo Simplificado são de inteira respon-
sabilidade do candidato, ficando a Coordenação no direito de excluí-lo, caso comprove inveracidades das informações.
 5.6. Não serão aceitos documentos após o ato da inscrição.
 5.7. Será entregue ao candidato o comprovante de requerimento de inscrição do Processo Seletivo Simplificado.
 5.8. Serão eliminados os candidatos que não apresentarem a documentação exigida.
 6. DA QUANTIDADE DE VAGAS
 6.1 Serão disponibilizadas vagas para Assistentes de Alfabetização do Programa Mais Alfabetização no 
âmbito Município de Primeiro de Maio – PR de acordo com a demanda das escolas. 
 7. DA SELEÇÃO
 7.1. A Secretaria Municipal de Educação instituirá Comissão da Seleção Pública dos Assistentes de Alfa-
betização Voluntários do Programa Mais Alfabetização, através de Portaria, responsável por coordenar e executar todo o 
processo seletivo.
 7.2. A seleção se dará por uma (01) etapa que será realizada através da análise de Currículo comprovado.
 7.3 A comprovação do currículo se dará por meio da apresentação dos documentos estipulados acima que 
atestam a titularidade do candidato e pontuarão da seguinte forma:
Experiência a ser comprovada    Pontuação
Pós graduação área de alfabetização    5 pontos
Pedagogo e/ou Licenciado     3 pontos
Experiência comprovada em alfabetização (magistério comprovado em rede municipal de ensino) 2 pontos a cada ano
Exercício do Magistério em outras etapas do Ensino Fundamental  1 ponto a cada ano
Cursando pedagogia ou curso de licenciatura    1 ponto
 7.5. O candidato será eliminado caso não atenda as exigências deste Edital.
 7.6. O resultado será organizado e publicado no site do Município de Primeiro de Maio (www.primeirodemaio.
pr.gov.br) e na Secretaria Municipal de Educação de Primeiro de Maio - PR, por ordem de classificação.
 7.7. Se ocorrer empate na nota final terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
 a) Residir no bairro mais próximo da unidade escolar.
 b) Caso permaneça o empate, tenha a maior idade.
 7.8. Todos os candidatos habilitados serão considerados aprovados constituindo assim o banco de Assis-
tentes de Alfabetização do Programa Mais Alfabetização da Secretaria Municipal de Educação.
 7.9. A lotação acontecerá conforme ordem de classificação e disponibilidade do candidato, bem como a 
necessidade das unidades escolares.
 7.10. A classificação final será divulgada conforme Cronograma de Atividades contido no Anexo I deste Edital.
 8. DA LOTAÇÃO
 8.1. A lotação obedecerá a ordem decrescente de classificação dos candidatos aprovados na seleção e o 
atendimento dos critérios estabelecidos no item 2.2. deste Edital.
 8.2. Será reservado o percentual de 2%(dois por cento) das carências surgidas aos portadores de defici-
ência física, ficando a lotação vinculada à ordem decrescente de classificação dos deficientes físicos e à capacidade para 
exercício da função.
 8.3. Os candidatos classificados, preenchidos os requisitos constantes no item 2.2. deste Edital, assinarão o Termo de 
Compromisso para prestarão as atividades de Assistentes de Alfabetização, pelo prazo de 6 (seis) meses, período este que poderá ser 
alterado de acordo com normas e diretrizes (a serem) estabelecidas pelo FNDE/MEC.
 8.4. Em caso de desistência será convocado para lotação, o candidato classificado segundo a ordem de-
crescente de pontos.
 9. DISPOSIÇÕES GERAIS:
 9.1. O Assistente de Alfabetização receberá, a título de ressarcimento, o valor instituído pela Portaria nº 142, 
de 22 de fevereiro de 2018, para o Programa Mais Alfabetização em 2019.
 9.2. O Assistente de Alfabetização selecionado para desenvolver as atividades de apoio ao professor alfa-
betizador, terá carga horária diária mínima de 60 (sessenta) minutos por turma.
 9.3. A quantidade de turmas de cada assistente de alfabetização dependerá do tipo de unidade escolar (vul-
nerável ou não vulnerável), do planejamento da escola para a atuação do Assistente de Alfabetização e da disponibilidade 
de tempo do assistente.
 9.4. Os candidatos selecionados deverão participar de uma formação inicial para desempenho de suas atribuições, 
em local e data a ser definido posteriormente, ocasião em que procederão à assinatura do Termo de Adesão e Compromisso.
 9.5 O Assistente de Alfabetização poderá ser desligado a qualquer tempo, no caso de: não estar correspon-
dendo as finalidade e objetivos do
Programa; prática de atos de indisciplina, maus tratos desabonadores de conduta pessoal e profissional.
 9.6. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação. 
 Primeiro de Maio, 22 de Abril de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal
Vera Lúcia Paschoalino Stivanelli  - Secretária Municipal de Educação 

Anexo I – Cronograma de Atividades
 ATIVIDADE   PERÍODO
 Inscrições   06 à 10 de Maio de 2019
 Resultado da prova de títulos  16 de maio de 2019
 Recursos   17 de maio de 2019
 Resultado dos Recursos  20 de maio de 2019
 Resultado final   22 de maio de 2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2019  - EDITAL RESUMIDO - RETIFICAÇÃO 
  O Município de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da Prefeita Sra. Bruna de Oliveira Casa-
nova , torna público para conhecimento de quantos possam interessar que RETIFICOU o Edital da licitação na modalidade de 
Pregão, na forma Presencial, sendo do tipo Menor Preço Por Item, tendo por finalidade aquisição de lanches para fornecimento 
aos usuários do transporte público de saúde do município, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$  
28.800,00(vinte e oito mil e oitocentos reais). Em razão do contido no Decreto nº 4688/2019 e a realização do “Dia ‘D’ de Com-
bate à Dengue, o credenciamento, dos envelopes contendo as Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação serão 
recebidos no dia 26 de abril de 2019 até às 13:30min, 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, 23 de abril de 2019. 

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2019  - 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 Menor Preço Por Item, tendo por finalidade aquisição de lanches para forneci-
mento aos usuários do transporte público de saúde do município, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é 
de R$ 28.800,00(vinte e oito mil e oitocentos reais). O credenciamento, dos envelopes contendo as Propostas de Preços e a 
Documentação de Habilitação serão recebidos no dia 26 de abril de 2019 até às 13h30min, 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, 23 de abril de 2019. 

 Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

SOLICITAMOS QUE AS EMPRESAS APRESENTEM SUAS PROPOSTAS E LANCES DE FORMA CONSCIENTE, COM 
A CERTEZA DE QUE PODERÃO ENTREGAR OS OBJETOS DA FORMA COMO FOI PEDIDO NO EDITAL E DENTRO 

DOS PRAZOS, PREÇOS E PADRÕES DE QUALIDADE EXIGIDOS. 
VALE LEMBRAR TAMBÉM QUE OS PEDIDOS DE REAJUSTE E REVISÃO DE PREÇO SÃO EXCEÇÔES À REGRA, 
DESTINADOS SEMPRE A SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS, E SOMENTE SERÃO DEFERIDOS, SE EM TOTAL 

CONSONÂNCIA COM A LEI. 
RATIFICAMOS, PORTANTO, QUE AS PROPOSTAS SEJAM EFETIVADAS DE FORMA SÉRIA E CONSCIENTE, VISAN-

DO EVITAR PROBLEMAS, TANTO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO PARA AS EMPRESAS LICITANTES. 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2019 - EDITAL 
 O Município de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da Prefeita Bruna de Oliveira Ca-
sanova, torna público, para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar licitação na modalidade Pregão, 
do tipo Menor Preço Por Item, para aquisição de lanches para fornecimento aos usuários do transporte público de saúde 
do município. O presente certame reger-se-á pelas normas contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, 
pelas disposições fixadas neste Edital e seus Anexos, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. A sessão de processamento do Pregão 
será realizada na Sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Onze, nº 674, iniciando-se no dia 26 de abril de 2019 as 
14h00min, e será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados pelo Decreto/Portaria 3992 de 
10/12/2018.   As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem 
parte integrante. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima 
informado no dia da Sessão Pública de processamento do presente Pregão, após o credenciamento dos interessados que 
se apresentarem para participar do certame, até o dia 26 de abril de 2019 às 13h30min. 
  Credenciamento e Protocolo de Envelopes: até o dia 26 de abril de 2019 até às 13h30min Início sessão de 
pregão: dia 26 de abril de 2019 às 14h00min 
  OBS: NÃO SERÃO ACEITOS ENVELOPES PROTOCOLADOS APÓS O HORÁRIO MÁXIMO PREVISTO 
PARA CREDENCIAMENTO. 
 1 - DO OBJETO E VALOR MÁXIMO 
 1.1 - A presente licitação tem por objeto a escolha da melhor proposta de preço unitário para os itens 
descritos no Anexo I, aquisição de lanches para fornecimento aos usuários do transporte público de saúde do município, a 
serem fornecidos em quantidade compreendida entre aquelas no Anexo I informadas como mínima e máxima, limitado ao 
valor máximo de R$ 28.800,00(vinte e oito mil e oitocentos reais).  
 1.2 – A empresa deverá mencionar em sua proposta a marca, modelo, procedência e características técni-
cas detalhadas. Inexistindo qualquer uma dessas especificações deverá o concorrente apresentar detalhamento minucioso 
do item ofertado, constando, no mínimo, as descrições do Anexo V deste Edital.  
 1.3 – No valor ofertado deverão estar inclusos todos os custos com tributos, taxas, fretes e outros, não será 
admitido nenhum custo adicional além do proposto inicialmente. 
 1.5 – O prazo para entrega, quando solicitada, deverá ser de, no máximo, 01 (um) dia útil da solicitação. 
  2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 2.1 A presente licitação é destinada, exclusivamente, às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte e Equi-
paradas (pessoa física ou empresário individual enquadrados nas situações previstas no art. 3º da lei Complementar nº 123/06): 
 a)Cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, conforme o disposto nos respectivos 
atos constitutivos; 
 b)Regularmente estabelecidas no País e que satisfaçam as condições deste Edital e seus Anexos. 
  Não poderão participar direta ou indiretamente deste Pregão:  
 Interessados que se enquadrem nas vedações previstas no art. 16 da Lei Estadual Paranaense n.º 15.608/2007;  
 c)Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste pregão; 
 d)Empresas suspensas temporariamente de participar de licitação e de contratar com o TCE/PR, conforme 
inciso III do artigo 150 da Lei Estadual Paranaense n.º 15.608/2007;  
 e)Empresas punidas com a sanção prevista no item anterior, durante o prazo de vigência de igual sanção 
imposto por órgão ou entidades do Estado, nos termos do artigo 155 da Lei Estadual Paranaense nº 15.608/2007;  
 f)Empresas impedidas de licitar e contratar conforme Lei Federal n.º 10.520/02, artigo 7º;  
 g)Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual, 
Municipal, Direta e Indireta com fulcro no inciso IV do artigo 150 da Lei Estadual Paranaense n.º 15.608/07 ou no inciso IV 
do artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/1993;  
 h)Empresa que se encontre sob falência, dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial;  
 i)Consórcio de empresas, sob nenhuma forma;  
 j)Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem regularmente no país;  
 k)Empresa que não seja microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definição do art. 3º e 
parágrafos da Lei Complementar n.º 123/06.  
  2.3. A participação neste certame importa ao licitante o conhecimento de todas as condições estabelecidas 
no presente Edital e seus anexos, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis.  
  3 - DO CREDENCIAMENTO 
 3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, até o dia 25 de abril de 
2019 às 09:30min. 
 3.1.1 - Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro 
comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura; 
 3.1.2 - Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhe-
cida, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua inter-
posição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, o estatuto 
social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, que comprove os poderes 
do mandante para a outorga. 
 3.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial original ou 
autenticado de identificação que contenha foto. 
 3.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um 
deles poderá representar apenas uma credenciada. 
 3.4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará imediata exclusão da licitante 
por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 3.5 – A Licitante poderá utilizar do Anexo IV como modelo 
de credenciamento/procuração. 
 3.6 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar declaração visando ao exercício 
da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no 
Anexo VIII deste edital (deverá, também, ser apresentada a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, a fim de 
comprovar a referida condição). 
  4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE COMPOSIÇÃO DE QUADRO SOCIE-
TÁRIO, DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 4.1 - A declaração de composição de quadro societário (Anexo II), pleno atendimento aos requisitos de 
habilitação (Anexo VII) e a declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte (Anexo VIII) do Edital, deverão ser 
apresentadas fora dos Envelopes nº 01 e nº 02. 
 4.2 - A proposta, bem como os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 
(dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
  À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO 
 Envelope nº 01 – Proposta de Preço Pregão Presencial nº 22/2019 Razão social da licitante: 
 Telefone: 
 E-mail: 
 Endereço: 
 CEP: 
 
 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO 
 Envelope nº 02 – Habilitação 
 Pregão Presencial nº 22/2019 Razão social da licitante Telefone: 
 E-mail: 
 Endereço: 
 CEP: 
  4.2.1 - A ausência dos dizeres na parte externa do envelope não constituirá motivo para desclassificação do 
licitante, que poderá regularizá-lo no ato da entrega. 
 4.2.2 – No caso de não existir identificação dos envelopes e, eventualmente, ocorra a abertura do envelope 
nº 02 - Habilitação antes do envelope nº 01 - Proposta, por falta de informação na parte externa dos envelopes, serão 
novamente fechados sem análise de seu conteúdo e rubricados por todos os presentes.  
 4.3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo 
quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, bor-
rões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 
 4.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer proces-
so de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por 
membro da Equipe de Apoio. 
  5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA 
 5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
 5.1.1 - Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual da empresa licitante; 
 5.1.2 - Número deste Pregão; 
 5.1.3 - A descrição do objeto em conformidade com as especificações do Termo de Referência – Anexo I 
deste Edital; 
 5.1.4 - Preço, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data de sua apresentação, sem inclu-
são de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, 
todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou 
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; 
 5.1.5 - Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 
 5.1.6 - Valor por item. 
 5.2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 
 5.3 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 
 5.4 - A licitante poderá utilizar-se do Anexo V como modelo para apresentação da proposta. 
  6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 6.1 - O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais 
dizem respeito à: 
  6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 6.1.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, tratando-se de socie-
dades empresárias e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 6.1.1.2 - Prova de registro empresarial de empresa individual; 
 6.1.1.3 - Decreto de autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 6.1.1.4 - Os documentos relacionados nas alíneas “6.1.1.1” e “6.1.1.2” deste subitem não precisarão constar do 
Envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste pregão. 
  6.1.2 – REGULARIDADE FISCAL 
 6.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 6.1.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual; 
 6.1.2.3 – Alvará de funcionamento; 
 6.1.2.4 - Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
 6.1.2.5 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme exigência da Lei 12440/2011; 
 6.1.2.6 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
 6.1.2.7 - Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova 
equivalente, na forma da lei referente aos tributos estaduais; 
 6.1.2.8 - Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal referente aos tributos municipais; 
 6.1.2.9 – A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, para 
participação no certame, deverá apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que apresente alguma restrição; 6.1.2.9.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério desta municipalidade, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 
 6.1.2.9.2 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em 
sessão pública, retomar os atos referente ao procedimento licitatório, nos termos do artigo 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520/02. 
  6.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
 6.1.3.1. - Certidão Negativa de Falência e Concordata/Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo 
cartório do distribuidor da interessada, ou de Execução Patrimonial do domicilio da Pessoa Física, com data de emissão não 
superior a 90 (noventa) dias da data limite para a sua apresentação. 
  6.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 6.1.4.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente ou compatível em caracte-
rísticas, com o objeto da licitação, mediante apresentação de atestado ou certidão fornecida por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, com clara identificação de seu subscritor. 
  6.1.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 6.1.5.1. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, asseguran-
do a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública – Anexo III. 
 6.1.5.2. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo represente legal da licitante que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e também menor de dezesseis anos, de acordo 
com o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na forma da Lei nº 9.854, de 27/10/99 – Anexo VI. 
 6.1.5.3. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo represente legal da licitante de ausência 
de vínculo com o Município ou servidor municipal. Anexo IX. 
 7- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
 7.1 - No dia, horário e local indicados no preâmbulo será aberta a sessão de processamento do Pregão, 
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, aos dezessete 
dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove.

PAULO CEZAR DOS SANTOS - Divisão de Recursos Humanos
VALTEIR APARECIDO BAZZONI - Secretário Municipal de Saúde

ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 2 - REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SAUDE
 Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de 2019, às 14 horas, em sessão pública, sob presidência do 
Senhor: ROBERES RIVELINO DA SILVA, EVER DONIZETE DUGOLIN e MARINETE PIOVESANA reuniu-se a Comissão, 
para proceder a retomada dos trabalhos a abertura dos envelopes nº 2, protocolados na data de vinte e nove dias do mês de 
março de 2019, ,pelas empresas: 01-BELGA LATINA CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ nº. 00.787.569/0001-49; 02- AMBIEN-
TAL CONTRUÇÕES CIVIL EIRELE-ME, inscrita no CNPJ nº. 04.230.225/0001-00; 03- H.T.S CONSTRUÇÕES LTDA, ins-
crita no CNPJ nº. 04.230.225/0001-00; 04 – CONSTRUTORA MENDES MARTINS inscrita sob CNPJ: 31.140.800/0001-31, 
05- DEMATAY SERVIÇOS E MANUTENÇÃO-EIRELI - EPP inscrita no CNPJ 03.894.550/0001-90 06-MAKINO CONSTRU-
ÇÕES CIVIS LTDA inscrito no CNPJ 16.482.909/0001-63, 07- J CAMPOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME, inscrita no CNPJ 
15.430.707/0001-05, interessadas na execução do objeto da TOMADA DE PREÇOS nº. 01/2019 – CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE “NIVALDO M. GRANGE, 
presentes representantes credenciados, J CAMPOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME, H.T.S CONSTRUÇÕES LTDA. Em ato 
contínuo, procedeu-se à abertura do envelope nº. 02, contendo as propostas de preços que foi rubricada pelos membros da 
comissão de licitação e submetida ao exame e rubrica dos mesmos. Aberto o envelope II, contendo a proposta comercial 
das proponentes habilitadas, ficou constatado que as mesmas estavam todas de acordo com edital, e após as devidas 
verificação a comissão chegou ao seguinte resultado: 
 A empresa 04 – CONSTRUTORA MENDES MARTINS, sagrou-se a vencedora do certame com uma proposta 
global no valor de R$ 128.744,02 (cento e vinte e oito mil setecentos e setenta e quarenta e quatro reais e dois centavos); 
 A empresa 01-BELGA LATINA CONSTRUÇÕES EIRELI, sagrou-se em segundo lugar com uma proposta 
no valor global de R$ 130.148,69 (cento e trinta mil cento e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos);
 A empresa 03- H.T.S CONSTRUÇÕES LTDA, sagrou-se em terceiro lugar com uma proposta no valor 
global de R$ 138.427,31 (cento e trinta e oito mil quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos);
 A empresa 02- AMBIENTAL CONTRUÇÕES CIVIL EIRELE-ME, sagrou-se em quarto lugar com uma pro-
posta no valor global de R$ 144.014,23 (cento e quarenta e quatro mil e quatorze reais e vinte e três centavos);
 A empresa 06-MAKINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, sagrou-se em quinto lugar com uma proposta no 
valor global de R$ 144.759,12 (cento e quarenta e quatro mil setecentos e cinquenta e nove reais e doze centavos); 
 A empresa 07- J CAMPOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME, sagrou-se em sexto lugar com uma proposta no 
valor de R$ 157.265,27 (cento e cinquenta e sete mil duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos);
 A empresa 05- DEMATAY SERVIÇOS E MANUTENÇÃO-EIRELI – EPP, sagrou-se em sétimo lugar com uma pro-
posta global para o lote no valor de R$ 168.769,12 (cento e sessenta e oito mil setecentos e sessenta e nove reais e doze centavos).
 Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso conforme Art. 109 inc. I. ”b” da Lei 
8.666/93. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e assinada a presente Ata pela Comissão Permanente de Licitação.

ROBERES RIVELINO DA SILVA - PREGOEIRO                          EVER DONIZETE DUGOLIM - MEMBRO
MARINETE PIOVESANA - MEMBRO

Participantes:            H.T.S CONSTRUÇÕES LTDA                             J CAMPOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME


