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ERRATA 
 A Divisão de Licitações e Contratos desta Prefeitura, informa que retifica o edital Tomada 
de Preços 13/2.019, publicado no diário eletrônico do município na página 05 edições 1457 de 28 de 
novembro de 2019 e na Folha de Londrina na página 12, edição do dia 29 de novembro de 2019. Reti-
fica – se:
 ONDE SE LÊ: 
 06. RECURSOS FINANCEIROS.
 Das despesas com a contratação da empresa para a execução do objeto deste Edital, 
R$ 350.678,31 (trezentos e cinquenta mil seiscentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos), 
serão pagos com recursos proveniente do contrato de repasse nº. 849219/2017/MCIDADES/CAIXA, e 
o remanescente do valor a título de contrapartida através da dotação orçamentária 4.4.90.51.00.00 – 
OBRAS E INSTALAÇÕES.
 LEIA – SÊ:
 06. RECURSOS FINANCEIROS.
 As despesas com a contratação da empresa para a execução do objeto deste Edital, 
serão pagas através da dotação orçamentária 4.4.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
 PUBLIQUE – SE
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, aos 03 de dezembro 
de 2019.

ROBERES RIVELINO DA SILVA 
PRESIDENTE 

TERMO DE CONVALIDAÇÃO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 97/2019
 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 97/2019, relativo ao Pregão Presencial nº 73/2019, cujos respectivos procedimentos trans-
correram 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 97/2019 que celebram estre si o 
MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa JRV PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI, 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 97/2019, que tem por objeto a elaboração de projetos para o município de Primeiro 
de Maio, , referente ao Pregão Presencial n° 73/2019, pelo presente instrumento vêm aditar o prazo de 
vigência do contrato até o dia 30 de novembro de 2019, permanecendo inalteradas as demais disposi-
ções do contrato original.
 Os efeitos do presente termo retroagem à 19 de novembro de 2019. 
 Primeiro de Maio - PR, 28 de novembro de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

JRV PROJETOS E ASSESSORIA 
Contratada

TERMO DE CONVALIDAÇÃO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 105/2019
 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 105/2019, relativo ao Pregão Presencial nº 92/2019, cujos respectivos procedimentos trans-
correram 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 a empresa JRV PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI, 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.
 Os efeitos do presente termo retroagem à 20 de novembro de 2019. 
 Primeiro de Maio - PR, 28 de novembro de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

JRV PROJETOS E ASSESSORIA 
Contratada

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL

22º 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, 
realizados nos dias 26/11/2019 e 29/11/2019 e a Convocação do candidato aprovado e classificado 
dentro do número limite de vagas existentes no Concurso Público n°001/2016, para comparecer no De-
partamento de Recursos Humanos, sito à Rua Dez, 607 de 05/12/2019 até 11/12/2019, das 08:00min 
às 11:00min e 13:00min às 16:30min, para provimento de cargo público, afixados no átrio da Prefeitura 
Municipal, sito à Rua Onze, 674, Centro- Primeiro de Maio PR, à disposição dos interessados para 
consulta, a partir de  05/12/2019.
 1. RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL, REALIZADO NO PE-
RIODO DE 26/11/2019 a 29/11/2019:

 
 1.1 O candidato aprovado para o cargo público de Motorista II, fica convocado para com-
parecer no Departamento de Recursos Humanos, sito à Rua Dez, 607, no período de 05 a 11/12/2019, 
das 08h00min às 11h00min horas e das 13h00min às 16h30min horas, para provimento dos cargos.
 1.2 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, reconhecido 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 loca-
ção) (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.
 1.3 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.
 1.4 A documentação solicitada deverá ser entregue no Departamento de Recursos Huma-
nos, sob pena de eliminação do concurso.
 1.5 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 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 03 de dezembro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

Ato de Concessão de Diária nº 301/2019
 Florestópolis-PR., 02 de dezembro de 2019.
 Senhor Secretário,  
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 2 (duas) diárias na ordem total de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) 
para custear despesas de viagem até o município de CURITIBA-PR., P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE 
INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PALÁCIO DO IGUAÇU, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NA CASA 
CIVIL, NA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E NO 
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, conforme abaixo discriminado:
 Nome: NELSON CORREIA JUNIOR
 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
 Destino: CURITIBA-PR.
 Data da Saída: 02/12/2019                              
 Data do Retorno: 04/12/2019                        
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior
PREFEITO MUNICIPAL 

 Ilustríssimo Senhor 
Paulo Roberto dos Santos

Secretário de Finanças
 Neste. 

Ato de Concessão de Diária nº 302/2019
 Florestópolis-PR., 02 de dezembro de 2019.
 Senhor Secretário, 
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 2 (duas) diárias na ordem total de R$ 600,00 (seiscentos reais) para 
custear despesas de viagem até o município de CURITIBA-PR., P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 
ESTADUAL “EDUCAÇÃO + ESPORTE, TRANSFORMA PARANÁ”, conforme abaixo discriminado:
 Nome: ROGÉRIO SOARES PEIXOTO
 Cargo: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES
 Destino: CURITIBA-PR.
 Data da Saída: 03/12/2019                              
 Data do Retorno: 05/12/2019                     
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior
PREFEITO MUNICIPAL 

 Ilustríssimo Senhor 
Paulo Roberto dos Santos

Secretário de Finanças
 Neste. 

Ato de Concessão de Diária nº 303/2019
 Florestópolis-PR., 02 de dezembro de 2019.
 Senhor Secretário,  
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 1 (uma) diária na ordem de R$ 300,00 (trezentos reais) para custear 
despesas de viagem até o município de CURITIBA-PR., POR CONDUZIR VEÍCULO QUE TRANS-
PORTARÁ PACIENTE P/ REALIZAR CONSULTA MÉDICA – HOSPITAL INFANTIL PEQUENO PRÍN-
CIPE, conforme abaixo discriminado:
 Nome: ELCIO DA SILVA
 Cargo: MOTORISTA
 Destino: CURITIBA-PR.
 Data da Saída: 05/12/2019     23:00h                           
 Data do Retorno: 06/12/2019     19:00h              
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior
PREFEITO MUNICIPAL 

 Ilustríssimo Senhor 
Paulo Roberto dos Santos

Secretário de Finanças
 Neste. 

LEI N.° 1.299/2019
 SÚMULA: Altera anexo III da Lei Municipal n.º 833/2011 e dá outras providencias. 
 A Câmara Municipal de Vereadores de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, aprovou 
e eu, EDSON VIEIRA BRENE, Prefeito Municipal em Exercício, sanciono a seguinte.
 L E I:
 Art. 1º - O Poder Executivo Municipal, objetivando ampliar sua estrutura administrativa, 
fica autorizado a alterar a Tabela de Vencimentos, anexo III para o cargo de ADVOGADO do Quadro de 
Cargos Efetivos do Município de Bela Vista do Paraíso. 
 § 1º - O anexo III da Lei Municipal n.º 833 de 20 de Abril de 2011, e alterações posteriores, 
passa a vigorar acrescido da redação do Anexo I desta Lei. 
 § 2º - O impacto orçamentário-financeiro decorrente da criação dos cargos de que trata 
esta lei e a declaração de ordenador de despesas, constam dos anexos II e III, respectivamente. 
 Art. 2º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, dentro dos limites dos respectivos 
créditos, a expedir decretos relativos à transferência de dotações de seu orçamento ou de créditos 
adicionais, de forma a adequá-los à nova estrutura organizacional. 
 Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO 
DO PARANÁ, aos 03 dias do mês de dezembro de 2019.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal 

Edson Hipolito Gonçalves
Dir. Depto. Administração

ANEXO I
 O anexo III da Lei Municipal nº 833 de 20 de abril de 2011, e alterações posteriores, passa 
a vigorar acrescido da seguinte redação:

Grupo Ocupacional Profissional (G.O.P.)
[..]

DECRETO Nº 4.832, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019
 Nomeia os membros da Comissão Especial de Planejamento, 
Implantação e Acompanhamento de Doações, Concessões, Permissões de Serviços Públicos.
 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, no uso das atribuições legais que lhe são con-
feridas,
 Considerando o Memorando n. 45/2019 da Assessora de Gabinete da Câmara Municipal 
de Vereadores, protocolado sob o n. 2.815/2019;
 Considerando o Ofício n. 13/2019 da Associação Comercial e Empresarial de Primeiro de 
Maio, protocolado sob o n. 2.765/2019;
 DECRETA:
 Art. 1° Ficam nomeados os membros da Comissão Especial de Planejamento, Implanta-
ção e Acompanhamento de Doações, Concessões e Permissões de Serviços Públicos, da Lei Comple-
mentar n. 01, de 01 de agosto de 2008, com nova redação dada pela Lei Complementar n. 39/2019, a 
seguir descritos:
 I – 02 (dois) membros do Poder Executivo
 Letícia Salgado Chicarelli
 Carlos Gonçalves Dias
 II – 01 (um) membro do Poder Legislativo
 Eliseu de Souza
 III – 01 (um) membro da Associação Comercial e Industrial de Primeiro de Maio
 Claudir Clayton Cremonez 
 Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decre-
to n. 4.721/2019.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Em 29 de novembro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2019
 Ratifico a Inexigibilidade de Licitação fundamentada nos termos do caput do art. 25, II, da Lei 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993 com as alterações posteriores, em favor da empresa PARANÁ EQUIPA-
MENTOS S. A., inscrita no CNPJ: 76.527.951/0001-85, referente a contratação de programa de manuten-
ção preventiva para equipamentos Catterpillar, no valor de R$ 6.737,96 (seis mil, setecentos e trinta e sete 
reais e noventa e seis centavos), conforme processo de Inexigibilidade de Licitação n° 12/2019.
 Primeiro de Maio/PR, 28 de novembro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

TERMO DE RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 27/2019
PREGÃO Nº 09/2015

 Termo de distrato que entre si fazem a PREFEITURA DE PRIMEIRO DE MAIO e o Sr. 
TERRAPLENAGEM CONFIANÇA LTDA - ME, nos seguintes termos:
 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, bra-
sileira, casada, portadora do RG nº 8.103.168-1/PR, e do CPF nº 053.332.629-00, residente e domi-
ciliado nesta cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua Cinco, nº 873, Centro, doravante denominado 
CONTRATANTE, resolve, através do presente, RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO AD-
MINISTRATIVO º 27/2019, firmado com a empresa TRI-CAMPEÃO Comércio de Materiais de Cons-
trução Ltda - ME, pessoa jurídica, com sede à Rua Nove, 496, na cidade de Primeiro de Maio, Estado 
do Paraná, CEP 86140-000, inscrito no CNPJ nº. 26.221.454/0001-86, neste ato devidamente repre-
sentado pelo senhor Julio Cezar Correia, em conformidade comas disposições da Lei 8666/93 e suas 
alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas:
 Cláusula I – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 A rescisão contratual em questão encontra amparo no disposto no art. 79, inciso I, e art. 
78, inciso XII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como Cláusula 9.1.1 do 
Contrato Originário.
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 A rescisão contratual foi feita por ato unilateral da Administração segundo o dispositivo 
retro mencionado. 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA
 O motivo da rescisão contratual deve-se ao fato da contratante já ter adquirido todo o 
quantitativo objeto do presente contrato, não sendo mais admitidos quaisquer aditivos na quantidade, 
prevenindo assim eventuais prejuízos a Contratada e ao princípio da legalidade, uma vez que o presen-
te contrato teria vigência até 03 de abril de 2020.
 CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 Fica rescindido o contrato a partir da data de assinatura deste termo de rescisão contra-
tual, passando a ter eficácia após publicação. E, assim sendo, assina o presente Instrumento, em 02 
(três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
 Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio – PR, em 03 de dezembro de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita


