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 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.primei-
rodemaio.pr.gov.br
 Primeiro de Maio/PR, 08 de outubro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2019
EDITAL RESUMIDO

 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da Prefeita 
Bruna de Oliveira Casanova, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará re-
alizar licitação, na modalidade de Pregão, na forma PRESENCIAL, sendo do tipo Menor Preço Por Item, 
tendo por finalidade aquisição de material permanente - Mobiliário, conforme descrito no Anexo I. 
O valor máximo estimado é de R$ 34.681,00(trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais). O cre-
denciamento, 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 novembro 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 Licitação 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 10 de outubro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

ERRATA AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO 172/2018
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, pela Prefeita Sra. Bruna de Oliveira Casanova, 
informa a quem interessar possa que na edição 1989 do Jornal da Cidade do dia 09 de outubro de 
2019, pg 08, referente ao aditivo nº 1 ao contrato 172/2018:
 Onde se lê: 
 TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO 172/2018
 Leia-se: 
 TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO 172/2018
 Primeiro de Maio, 10 de outubro de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita

PORTARIA Nº. 4.336, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019
 Nomeia Comissão Permanente de avaliação de imóvel urbano deste Município.
 A Prefeita de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas,
 RESOLVE: 
 Art. 1º Nomear Comissão Permanente de avaliação de imóvel urbano deste Município, para 
efeito de lançamento do ITBI, conforme dispõe o Decreto n°. 3.276/2013, ficando assim constituída:
 I – Denise Rafael Simionato, matrícula n. 401521;
 II – Edson José Maranguelo, matrícula n. 401058;
 III – Jocinei Pereira, matrícula n. 401600;
 IV – João Gustavo Martelozo, matrícula n. 401495.
 Parágrafo único. Fica designado como suplente dos servidores acima nominados, o servidor 
Carlos Gonçalves Dias, matrícula n. 400473, nos casos de impedimentos, afastamentos, férias ou licenças.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria n. 
4.256/2019 e demais disposições em contrário.
 Cientifiquem-se, Publique-se e Cumpra-se.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Em 08 de outubro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

Estado libera R$ 6,3 milhões para 
obras em 9 municípios do Oeste

 O Governo do Es-
tado confirmou nesta quin-
ta-feira (10) a liberação de 
R$ 6,3 milhões para nove 
municípios da Região Oes-
te do Paraná. Os recursos, 
da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Urbano e 
Obras Públicas (Sedu) e do 
Instituto Paranaense de De-
senvolvimento Educacional 
(Fundepar), serão investidos 
em pavimentação de vias ur-
banas, reformas de escolas 
e ginásios esportivo, compra 
de equipamentos e constru-
ção de centro de eventos.
 O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior em Céu 
Azul, onde recebeu os prefei-
tos e autorizou as licitações e 
homologações dos projetos.
 Ele destacou a políti-
ca do governo de levar obras 
estruturantes e desenvolvi-
mento para as diversas re-
giões do Estado. “Buscamos 
alinhar desenvolvimento eco-
nômico com desenvolvimen-
to social, pensando sempre 
no que é melhor para a po-
pulação”, disse o governador. 
“Estou feliz de estar aqui no 
Oeste acompanhando a evo-
lução das cidades”.
 A maior parte dos 
investimentos é para Terra 
Roxa: R$ 2,3 milhões. A pre-

feitura vai aplicar na cons-
trução de um novo centro de 
eventos para atender a popu-
lação.
 Com o novo centro 
de eventos, explicou Altair 
de Pádua, prefeito de Terra 
Roxa, a cidade pode pen-
sar em ampliar as feiras que 
acontecem durante o ano, in-
centivando o desenvolvimen-
to econômico e o turismo do 
município. “Somos a capital 
nacional da moda bebê. Ago-
ra, com esse barracão, pode-
mos pensar em ampliar de 
duas para quatro feiras anu-
ais. É assim que o Governo 
do Estado pode ajudar os pe-
quenos municípios”, afirmou.
 As demais cidades 
beneficiadas são Céu Azul, 
Corbélia, Formosa do Oeste, 
Foz do Iguaçu, Matelândia, 
São José das Palmeiras, São 
Miguel do Iguaçu e Três Bar-
ras do Paraná.
 “Somos uma cida-
de do agronegócio. Esses 
equipamentos vão ajudar a 
melhorar as condições das 
nossas estradas”, destacou 
Germano Bonamigo, prefeito 
de Céu Azul.
 A cidade vai aplicar 
os R$ 623 mil na aquisição 
de uma motoniveladora e 
uma retroescavadeira.

FOZ
 Principal polo turísti-
co do Paraná, Foz do Iguaçu 
terá R$ 200 mil à disposição 
para a reforma de escola e a 
compra de um veículo para 
ajuda e no dia a dia da admi-
nistração municipal. Os recur-
sos se somam a outras obras 
em andamento na cidade, 
como a construção da segun-
da ponte ligando o Brasil ao 
Paraguai. Além disso, a pista 
do aeroporto da cidade será 
ampliada, facilitando a che-
gada de novas linhas aéreas 
internacionais ao município.

PAVIMENTAÇÃO
 A Secretaria de De-
senvolvimento Urbano e 
Obras Públicas autorizou a 
licitação para pavimentação 
de vias urbanas em Corbélia. 
Serão aplicados R$ 965 mil 
na reforma de trechos muni-
cipais importantes.
 Serão ao todo 
19.827,78m² de nova pavi-
mentação e escape. A obra 
Inclui serviços de demolição 
de concreto simples, remo-
ção manual de entulho, re-
tirada de árvores, limpeza e 
lavagem de pista, pintura de 
ligação, revestimento asfál-
tico, meio-fio com sarjeta, 
calçada em paver, rampa de 
acessibilidade, sinalização 

horizontal, sinalização ver-
tical, tacha refletiva, drena-
gem, ensaios tecnológicos e 
placa de obras.
 “Reforça a visão do 
Governo para os municípios. 
E para a população, já que 
obras como essas garantem 
mais segurança no trânsito”, 
disse Giovani Wolf, prefeito 
de Corbélia.

ESCOLAS
 O governador tam-
bém autorizou o investimento 
de R$ 1,235 milhão na refor-
ma de colégios estaduais de 
três municípios. A maior par-
te dos recursos vai para São 
Miguel do Iguaçu. São R$ 
700 mil que serão aplicados 
para obras na cobertura da 
quadra esportiva do Colégio 
Estadual Castelo Branco.
 Em Matelândia, o 
Colégio Estadual Euclides da 
Cunha vai receber reparos 
no telhado, piso, parte elé-
trica, além de pintura geral. 
Já o Colégio Estadual Almiro 
Sartori, em Foz do Iguaçu, 
também receberá reparos no 
telhado e pintura geral. “Esse 
era um pedido antigo. Vamos 
poder melhorar as condições 
da escola para nossos alu-
nos”, ressaltou Rineu Menon-
cin, prefeito de Matelândia.
 Ao todo as obras em 
Foz, Matelândia e São Mi-
guel do Iguaçu vão beneficiar 
2.228 alunos da Rede Esta-
dual de Ensino do Paraná.

OUTRAS CIDADES
 Céu Azul, Formosa 
do Oeste, São José das Pal-
meiras, São Miguel do Igua-
çu e Três Barras do Paraná 
aplicarão recursos em obras 
de infraestrutura e também 
em veículos e equipamentos 
utilitários para ajudar na ad-
ministração do município.

PRESENÇAS
 Participaram da so-
lenidade o deputado estadual 
Marcel Micheletto; o presidente 
da Associação dos Municípios 
do Oeste do Paraná (Amop) e 
prefeito de Jesuítas, Aparecido 
José Júnior, além de prefeitos e 
lideranças da região.

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

Ministros da Cultura 
discutem economia 

criativa e audiovisual
 A integração de 
ações nas áreas de economia 
criativa e audiovisual estão 
entre os temas discutidos na 
quarta Reunião dos Ministros 
da Cultura do BRICS, que 
acontece nesta sexta-feira 
(11), em Curitiba. O secretá-
rio de Estado da Comunica-
ção Social e Cultura, Hudson 
José, participou da abertura 
do encontro, no Museu Oscar 
Niemeyer.
 O secretário afirmou 
que o Paraná tem interes-
se em investir na economia 
criativa para fomentar novos 
projetos e atividades culturais. 
“O Governo do Estado está 
trabalhando, para 2020, em 
uma série de ações que vai 
movimentar a economia criati-
va, que visa profissionalizar e 
estruturar as ações e promo-
ções artísticas”, disse ele.
 O secretário salientou 
que o evento consolida o Pa-
raná como um polo importan-
te de difusão cultural do Brasil. 
O encontro reúne o ministro 
da Cidadania, Osmar Terra; 
o diretor do Departamento 
de Museus e Relações Exte-
riores da Federação Russa, 
Vladislav Kononov; o ministro 
da Cultura da Índia, Prahlad 
Singh Patel; o vice-ministro 
da Cultura e Turismo da Re-
pública Popular da China, 
Zhang Xu; e a vice-ministra 
de Esporte, Artes e Cultura da 
África do Sul, Nocawe Mafu.
 Este ano, o Brasil 
está na presidência rotativa 
do bloco e tem a responsabi-
lidade de conduzir reuniões e 
organizar eventos oficiais. O 
encontro acontece no Paraná 
por causa da 14ª Bienal Inter-
nacional de Arte Contempo-
rânea de Curitiba, que segue 
até março do ano que vem e 
conta com a participação de 
artistas dos países do bloco.
 POTENCIAL – No 

encontro foi destacado que 
os cinco países do BRICS – 
Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul – têm potencial 
mercadológico e abrem uma 
gama de oportunidades para 
que setores da indústria cria-
tiva e do audiovisual encon-
trem novas parcerias e mer-
cados para suas produções.
 O ministro Osmar 
Terra ressaltou que a possi-
bilidade de crescimento da 
economia criativa é grande 
e pode atingir uma participa-
ção maior no Produto Interno 
Bruto (PIB) desses países. “É 
uma área que vai muito além 
da cultura, ela movimenta a 
moda, artesanato e até o tu-
rismo. Os empregos que vão 
existir daqui a dez anos vão 
ter muito a ver com a econo-
mia criativa, as novas tecno-
logias e a inovação cultural”, 
disse.
 MAIS CRESCE - Um 
dos setores que mais cresce 
no mundo, a economia cria-
tiva engloba diversas áreas, 
que abrangem e ultrapas-
sam a produção de bens e 
serviços culturais. No Brasil, 
segundo dados da Federa-
ção das Indústrias do Rio de 
Janeiro (Firjan), o PIB Criativo 
representou 2,61% de toda a 
riqueza gerada em território 
nacional em 2017, o equiva-
lente a R$ 171,5 bilhões. O 
setor gerou 837 mil postos de 
trabalho formais naquele ano.
 COOPERAÇÃO – 
Por iniciativa brasileira, está 
sendo preparada uma carta 
de intenções para fortalecer 
a cooperação entre os países 
do BRICS no âmbito da eco-
nomia criativa.
 Além da troca de in-
formações sobre eventos e 
estatísticas de atividades cul-
turais, o instrumento visa fa-
cilitar a mobilidade intrabloco 
para profissionais do setor e 

aumentar a participação con-
junta de seus representantes 
em mesas redondas, seminá-
rios e outros eventos sobre o 
tema.
 De acordo com Os-
mar Terra, também está sen-
do estudado a criação de um 
canal para exibição de filmes 
produzidos no bloco, visando 
também abrir as portas des-
ses países para as produções 
brasileiras. “É uma oportuni-
dade muito boa de colabora-
ção. Temos que explorar bem 
esse potencial porque isso se 
reverte em desenvolvimento 
econômico para o Brasil”, afir-
mou.
 AGENDA CULTU-
RAL – Conforme a tradição 
desta reunião, a agenda das 
autoridades inclui, além de 
encontros oficiais, uma sé-
rie eventos para que possam 
conhecer de perto as rique-
zas culturais de cada país. 
A agenda cultural em Curiti-
ba começou na quinta-feira 

(10), com a apresentação de 
“O Segundo Sopro”, do Balé 
do Teatro Guaíra. Também 
conhecido como Balé das 
Águas, o espetáculo, que es-
treou em 1999, une os senti-
dos espirituais de elementos 
da natureza, como o vento, a 
água e as pedras, numa sim-
bologia da própria existência.
 Na sexta-feira, os 
ministros visitam a Bienal de 
Curitiba, com exposições de-
dicadas a artistas e a arte dos 
países do BRICS. A mostra 
também é parte da programa-
ção oficial da reunião. O tema 
desta edição, “Fronteiras em 
Aberto”, dá espaço para dis-
cussões sobre a cooperação 
e o estreitamento das rela-
ções entre as nações.
 Para encerrar as ati-
vidades no espaço da Bienal, 
os ministros assistem a Or-
questra à Base de Corda, que 
apresenta clássicos da músi-
ca brasileira, como Carinho-
so, de Pixinguinha, O Trenzi-

nho Caipira, de Villa-Lobos, e 
composições contemporâne-
as de integrantes do grupo.
 PRESENÇAS – Par-
ticiparam da abertura da reu-
nião o secretário especial da 
Cultura do Ministério da Eco-
nomia, Ricardo Braga; o se-
cretário de Economia Criativa 
da pasta, Cezar Schirmer; o 
secretário da Justiça, Família 
e Trabalho do Paraná, Ney 
Leprevost; os presidentes da 

Bienal de Curitiba, Luiz Er-
nesto Meyer Pereira; do Mu-
seu Oscar Niemeyer, Juliana 
Vosnika; e da Fundação Cul-
tural de Curitiba, Ana Cristi-
na de Castro; o cônsul-geral 
da Índia em São Paulo, Amit 
Kumar Mishra; a deputada fe-
deral Aline Sleutjes; e o depu-
tado estadual Rubens Recal-
catti.

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


