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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
29/11/19 ................................. R$ 78,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
29/11/19 .................................R$ 36,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
29/11/19 ................................. R$ 47,00

Fonte: Deral/Seab

TERMO DE CONVALIDAÇÃO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 200/2018
 Considerando as disposições da Lei nº. 8.666/93, especialmente seu artigo 61, parágrafo 
único, que determina como condição indispensável para a eficácia dos contratos da Administração a 
providência relativa à publicação resumida do respectivo instrumento;
 Considerando o poder-dever da Administração de convalidar os atos que não possuam 
vícios insanáveis, como os de objeto, motivo e finalidade, nem mesmo prejuízo a direitos de terceiros;
 Considerando que não se constata, na ausência de formalização de termo aditivo ao 
contrato nº 200/2018, relativo à Dispensa nº 35/2018, cujos respectivos procedimentos transcorreram 
na forma da lei.
 Considerando, ainda, o disposto no art. 55 da Lei nº. 9.784/99 Lei de Processo Adminis-
trativo da União, que autoriza a convalidação, pela própria Administração, de atos em que se evidencie 
não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, nos quais sejam constatados 
apenas defeitos sanáveis:
 Fica convalidado, respaldado nos princípios da Administração Pública e na Lei Federal nº 
9.784/99, o ato relativo ao Termo de Aditamento nº 01 ao Contrato nº 200/2018 que celebram estre si o 
MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e o SERVIÇO DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
DO PARANÁ – SEBRAE-PR, conforme abaixo:
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 (art. 57, §1º, I) e Lei 9.784/99 (art. 
55) e no contrato nº 200/2018, que tem por objeto a orientação e acompanhamento de comitê de de-
senvolvimento econômico do município de Primeiro de Maio, , referente ao Processo de Dispensa de 
Licitação nº 035/2018, pelo presente instrumento vêm aditar o prazo de vigência do contrato até o dia 
30 de novembro de 2019, permanecendo inalteradas as demais disposições do contrato original.
 Primeiro de Maio - PR, 28 de novembro de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
SERVIÇO DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANÁ - SEBRAE-PR  - Contratada

ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO  - Pregão nº 91/2019
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, atendendo ao dispositivo 
da legislação vigente, em especial a Lei Federal 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas modifica-ções, 
adjudica e homologa os preços registrados na licitação modalidade Pregão nº 91/2019, declarando 
oficialmente vencedora a empresa abaixo:
 FORNECEDOR: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 02.144.891/0001-85

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 6.553,80 (seis mil, quinhentos e 
cin-quenta e três reais e oitenta centavos).
 Primeiro de Maio, 28 de novembro de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - PREFEITA

ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO  - Pregão nº 93/2019
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, atendendo ao dispo-
sitivo da legislação vigente, em especial a Lei Federal 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas modificações, 
adjudica e homologa os preços registrados na licitação modalidade Pregão nº 93/2019, declarando 
oficialmente vencedora a empresa abaixo:
 LIFITNESS ACADEMIA LTDA ME - CNPJ: 26.307.174/0001-95
 Valor Total do Fornecedor: 81.000,00 (oitenta e um mil reais).

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais).
 Primeiro de Maio, 28 de novembro de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - PREFEITA

ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO - Pregão nº 105/2019
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, atendendo ao dispo-
sitivo da legislação vigente, em especial a Lei Federal 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas modificações, 
adjudica e homologa os preços registrados na licitação modalidade Pregão nº 105/2019, declarando 
oficialmente vencedoras as empresas abaixo:
 FORNECEDOR: AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS - EIRELI - CNPJ: 77.578.524/0001-99
 Valor Total do Fornecedor: 35.628,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais).

 FORNECEDOR: C. L. A. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 
 CNPJ: 31.042.705/0001-03
 Valor Total do Fornecedor: 3.848,00 (três mil, oitocentos e quarenta e oito reais).

 FORNECEDOR: D. DE ABREU INFORMATICA - ME - CNPJ: 23.736.438/0001-38
Valor Total do Fornecedor: 35.528,35 (trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos).

 FORNECEDOR: M. R. MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME 
 CNPJ: 14.616.909/0001-83
Valor Total do Fornecedor: 22.304,65 (vinte e dois mil, trezentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

  

 FORNECEDOR: MISTER MICRO PARANÁ - CNPJ: 01.518.425/0001-50
Valor Total do Fornecedor: 9.945,20 (nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos).

 FORNECEDOR: PERAS & ROSSI LTDA - ME - CNPJ: 04.563.324/0001-99
 Valor Total do Fornecedor: 7.457,00 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais).

 FORNECEDOR: PR COMERCIO ELETRONICOS LTDA - ME - CNPJ: 24.832.819/0001-83
 Valor Total do Fornecedor: 4.560,00 (quatro mil, quinhentos e sessenta reais).

 FORNECEDOR: V. L. DA SILVA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS 
 CNPJ: 31.353.803/0001-53
Valor Total do Fornecedor: 2.138,42 (dois mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos).

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 121.409,62 (cento e vinte e um mil, 
quatrocentos e nove reais e sessenta e dois centavos).
 Primeiro de Maio, 28 de novembro de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - PREFEITA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DECOMPARECIMENTO AO DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS
11º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 - EDITAL N° 002/2016

 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e conforme previsto nas Leis Municipais n.º 183/94 e 184/94, de 23/09/1994, que dispõem sobre 
o provimento de cargos públicos do quadro de pessoal, e ainda, de acordo com o Edital nº 02/2016, 
em observância ao princípio constitucional da Publicidade estabelecido no Artigo 37 da Constituição 
Federal, TORNA PÚBLICO o Edital de divulgação do resultado de comparecimento ao Departamento 
de Recursos Humanos para retirada da lista de documentos necessários para dar início ao processo de 
admissão, realizados nos dias 19/11/2019 a 25/11/2019, à disposição dos interessados para consulta, 
a partir de 29/11/2019.
1. RESULTADO DO COMPARECIMENTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS:

 1.1 A candidata reprovada ou que não compareceu ao Departamento de Recursos Huma-
nos, fica eliminada do Concurso.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 28 de novembro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL 
19º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 - EDITAL N° 001/2016

 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e conforme previsto nas Leis Municipais n.º 183/94 e 184/94, de 23/09/1994, que dispõem sobre 
o provimento de cargos públicos do quadro de pessoal, e ainda, de acordo com o Edital nº 01/2016, 
em observância ao princípio constitucional da Publicidade estabelecido no Artigo 37 da Constituição 
Federal, TORNA PÚBLICO o, Edital de divulgação do resultado da avaliação de aptidão física e mental, 
realizado em 20/11/2019. Fica convocado o candidato aprovado e classificado dentro do número limite 
de vagas existentes no Concurso Público n°001/2016, para comparecer no Departamento de Recursos 
Humanos, sito à Rua Dez, 607 de 02/12/2019 até 06/12/2019, das 08:00min às 11:00min e 13:00min 
às 16:30min, para provimento de cargo público, à disposição dos interessados para consulta, a partir 
de 29/11/2019.
1. RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL, REALIZADO EM 20/11/2019:

 1.2 O candidato aprovado para o cargo público de ADVOGADO, fica convocado para compa-
recer no Departamento de Recursos Humanos, sito à Rua Dez, 607, no período de 02/12/2019 a 06/12/2019, 
das 08h00min às 11h00min horas e das 13h00min às 16h30min horas, para provimento do cargo.
 1.3 Para provimento do cargo o candidato aprovado deverá apresentar ao Departamento 
de Recursos Humanos, os seguintes documentos:
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (xerox da folha de qualificação civil, frente e verso);
b) Carteira de identidade (original e cópia);
c) Cartão de cadastro de pessoa física – CPF (original e cópia);
d) Comprovante de situação cadastral no CPF (http://www.receita.fazenda.gov.br);
e) Cartão de cadastro de pessoa física CPF dos dependentes para IRRF (original e cópia);
f) Certidão de casamento ou nascimento (original e cópia);
g) Título de eleitor (original e cópia);
h) Certidão de quitação eleitoral (http://www.tse.jus.br);
i) Certificado de Reservista ou Alistamento Militar, quando do sexo masculino (original e cópia);
j) Cartão do PIS/PASEP;
k) Diploma registrado ou certificado de conclusão do grau de escolaridade exigido para o cargo, reco-
nhecido pelo MEC (original e cópia);
l) Registro no órgão de classe correspondente, acompanhado de certidão comprovante de quitação das 
obrigações junto ao mesmo, quando couber;
m) 2 (duas) fotos 3X4;
n) Comprovante de residência (comprovante de água, luz, telefone ou contrato de locação) (original 
e cópia);
o) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
p) Declaração de vacina dos filhos menores de 5 anos;
q) Certidão de antecedentes criminais devendo apresentar certidão emitida pelo cartório criminal;
r) Atestado de sanidade física e mental emitido pela Perícia Médica Oficial do Município.
 1.4 O Departamento de Recursos Humanos verificará através de consulta qualificação 
social, se o Cadastro de Pessoa Física – CPF e o número de identificação social – PIS/PASEP, estão 
aptos para serem utilizados no eSocial, no caso de divergências nos dados informados, o candidato 
deverá proceder a correção.
 1.5 A documentação solicitada deverá ser entregue no Departamento de Recursos Huma-
nos, sob pena de eliminação do concurso.
 1.6  O candidato deverá firmar, no ato do provimento:
 a) Declaração de que não ocupa outro cargo ou emprego público em qualquer das esfe-
ras do governo, bem como não percebe benefício proveniente de regime próprio de previdência social 
ou do Regime Geral de Previdência Social relativo a emprego público (art. 37, § 10 da CF), salvo se 
tratar das exceções previstas no art. 37, inciso XVI e XVII, da Constituição Federal, hipótese nas quais 
deverá ser observada a carga horária semanal, a compatibilidade de horários e a atenção aos limites 
remuneratórios estipulados pelo inciso XI do art. 37 da CF. Neste caso deverá o candidato declarar o 
acúmulo de cargos e quanto ganha em cada, um sob pena de desclassificação;
 b) Declaração/Termo de conhecimento dos direitos e deveres assinalados na Lei Munici-
pal nº 183/94, que dispõe sobre o regime jurídico único e o estatuto dos servidores públicos municipais 
de Primeiro de Maio, Lei Municipal nº 184/94, que dispõe sobre o plano de cargos e salários em sistema 
de carreira, Lei Municipal nº 135/2003, que cria o plano de cargos, carreira, salários e valorização do 
magistério do Município de Primeiro de Maio, e alterações posteriores, e o compromisso de fiel cumpri-
mento das atribuições inerentes ao cargo.
  Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 28 de novembro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL  
21º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 - EDITAL N° 001/2016

 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e conforme previsto nas Leis Municipais n.º 183/94 e 184/94, de 23/09/1994, que dispõem sobre 
o provimento de cargos públicos do quadro de pessoal, e ainda, de acordo com o Edital nº 01/2016, 
em observância ao princípio constitucional da Publicidade estabelecido no Artigo 37 da Constituição 
Federal, TORNA PÚBLICO o Edital de divulgação do resultado da avaliação de aptidão física e mental, 
realizado em 20/11/2019 e 25/11/2019. Fica convocada a candidata aprovada e classificada dentro 
do número limite de vagas existentes no Concurso Público n°001/2016, para comparecer no Depar-
tamento de Recursos Humanos, sito à Rua Dez, 607 de 02/12/2019 até 06/12/2019, das 08:00min às 
11:00min e 13:00min às 16:30min, para provimento de cargo público, à disposição dos interessados 
para consulta, a partir de 29/11/2019.
1. RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL, REALIZADO EM 20/11/2019 e 
25/11/2019:

 1.7 A candidata aprovada para o cargo público de TECNICO EM ENFERMAGEM, fica 
convocada para comparecer no Departamento de Recursos Humanos, sito à Rua Dez, 607, no período 
de 02/12/2019 a 06/12/2019, das 08h00min às 11h00min horas e das 13h00min às 16h30min horas, 
para provimento do cargo.
 1.8 Para provimento do cargo a candidata aprovada deverá apresentar ao Departamento 
de Recursos Humanos, os seguintes documentos:
s) Carteira de Trabalho e Previdência Social (xerox da folha de qualificação civil, frente e verso);
t) Carteira de identidade (original e cópia);
u) Cartão de cadastro de pessoa física – CPF (original e cópia);
v) Comprovante de situação cadastral no CPF (http://www.receita.fazenda.gov.br);
w) Cartão de cadastro de pessoa física CPF dos dependentes para IRRF (original e cópia);
x) Certidão de casamento ou nascimento (original e cópia);
y) Título de eleitor (original e cópia);
z) Certidão de quitação eleitoral (http://www.tse.jus.br);
aa) Certificado de Reservista ou Alistamento Militar, quando do sexo masculino (original e cópia);
bb) Cartão do PIS/PASEP;
cc) Diploma registrado ou certificado de conclusão do grau de escolaridade exigido para o cargo, 
reconhecido pelo MEC (original e cópia);
dd) Registro no órgão de classe correspondente, acompanhado de certidão comprovante de quitação 
das obrigações junto ao mesmo, quando couber;
ee) 2 (duas) fotos 3X4;
ff) Comprovante de residência (comprovante de água, luz, telefone ou contrato de locação) (original e cópia);
gg) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
hh) Declaração de vacina dos filhos menores de 5 anos;
ii) Certidão de antecedentes criminais devendo apresentar certidão emitida pelo cartório criminal;
jj) Atestado de sanidade física e mental emitido pela Perícia Médica Oficial do Município.
 1.9 A candidata aprovada para o cargo público de TECNICO EM ENFERMAGEM, fica 
convocada para comparecer no Departamento de Recursos Humanos, sito à Rua Dez, 607, no período 
de 02/12/2019 a 06/12/2019, das 08h00min às 11h00min horas e das 13h00min às 16h30min horas, 
para provimento do cargo.
 1.10 Para provimento do cargo a candidata aprovada deverá apresentar ao Departamen-
to de Recursos Humanos, os seguintes documentos:
 1.11 O Departamento de Recursos Humanos verificará através de consulta qualificação 
social, se o Cadastro de Pessoa Física – CPF e o número de identificação social – PIS/PASEP, estão 
aptos para serem utilizados no eSocial, no caso de divergências nos dados informados, o candidato 
deverá proceder a correção.
 1.12 A documentação solicitada deverá ser entregue no Departamento de Recursos Hu-
manos, sob pena de eliminação do concurso.
 1.13 A candidata deverá firmar, no ato do provimento:
 c) Declaração de que não ocupa outro cargo ou emprego público em qualquer das esfe-
ras do governo, bem como não percebe benefício proveniente de regime próprio de previdência social 
ou do Regime Geral de Previdência Social relativo a emprego público (art. 37, § 10 da CF), salvo se 
tratar das exceções previstas no art. 37, inciso XVI e XVII, da Constituição Federal, hipótese nas quais 
deverá ser observada a carga horária semanal, a compatibilidade de horários e a atenção aos limites 
remuneratórios estipulados pelo inciso XI do art. 37 da CF. Neste caso deverá o candidato declarar o 
acúmulo de cargos e quanto ganha em cada, um sob pena de desclassificação;
 d) Declaração/Termo de conhecimento dos direitos e deveres assinalados na Lei Munici-
pal nº 183/94, que dispõe sobre o regime jurídico único e o estatuto dos servidores públicos municipais 
de Primeiro de Maio, Lei Municipal nº 184/94, que dispõe sobre o plano de cargos e salários em siste-
ma de carreira, Lei Municipal nº 135/2003, que cria o plano de cargos, carreira, salários e valorização 
do magistério do Município de Primeiro de Maio, e alterações posteriores, e o compromisso de fiel 
cumprimento das atribuições inerentes ao cargo.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 28 de novembro de 2019

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DECOMPARECIMENTO AO DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS
23º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 - EDITAL N° 001/2016

 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e conforme previsto nas Leis Municipais n.º 183/94 e 184/94, de 23/09/1994, que dispõem sobre 
o provimento de cargos públicos do quadro de pessoal, e ainda, de acordo com o Edital nº 01/2016, 
em observância ao princípio constitucional da Publicidade estabelecido no Artigo 37 da Constituição 
Federal, TORNA PÚBLICO o Edital de divulgação do resultado de comparecimento ao Departamento 
de Recursos Humanos para retirada da lista de documentos necessários para dar início ao processo de 
admissão, realizados nos dias 19/11/2019 a 25/11/2019, à disposição dos interessados para consulta, 
a partir de 29/11/2019.
1. RESULTADO DO COMPARECIMENTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS:

 1.14 O candidato reprovado ou que não compareceu ao Departamento de Recursos Hu-
manos, fica eliminado do Concurso.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 28 de novembro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DECOMPARECIMENTO AO DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS
24º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 - EDITAL N° 001/2016

 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e conforme previsto nas Leis Municipais n.º 183/94 e 184/94, de 23/09/1994, que dispõem sobre 
o provimento de cargos públicos do quadro de pessoal, e ainda, de acordo com o Edital nº 01/2016, 
em observância ao princípio constitucional da Publicidade estabelecido no Artigo 37 da Constituição 
Federal, TORNA PÚBLICO o Edital de divulgação do resultado de comparecimento ao Departamento 
de Recursos Humanos para retirada da lista de documentos necessários para dar início ao processo de 
admissão, realizados nos dias 19/11/2019 a 25/11/2019, à disposição dos interessados para consulta, 
a partir de 29/11/2019.
1. RESULTADO DO COMPARECIMENTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS:

 1.1 O candidato reprovado ou que não compareceu ao Departamento de Recursos Hu-
manos, fica eliminado do Concurso.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 28 de novembro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DECOMPARECIMENTO AO DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS
25º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 - EDITAL N° 001/2016

 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e conforme previsto nas Leis Municipais n.º 183/94 e 184/94, de 23/09/1994, que dispõem sobre 
o provimento de cargos públicos do quadro de pessoal, e ainda, de acordo com o Edital nº 01/2016, 
em observância ao princípio constitucional da Publicidade estabelecido no Artigo 37 da Constituição 
Federal, TORNA PÚBLICO o Edital de divulgação do resultado de comparecimento ao Departamento 
de Recursos Humanos para retirada da lista de documentos necessários para dar início ao processo de 
admissão, realizados nos dias 19/11/2019 a 25/11/2019, à disposição dos interessados para consulta, 
a partir de 29/11/2019.
1. RESULTADO DO COMPARECIMENTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS:


