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EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO
 Termo Aditivo de: Realinhamento de preços
 Processo Administrativo nº 058/2019
 Modalidade: Pregão Presencial nº 031/2019
 Contrato n°: 106/2019
 ID: 1381
 Objeto: Aquisição de medicamentos injetáveis, e em outras formas farmacêuticas em geral 
visando atender a demanda do Hospital Municipal São Jorge do Município de Bela Vista do Paraíso - PR.
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratada: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Item Descrição dos Produtos Unid Valor Unitário do Contrato Valor realinhado
079 Midazolam 5 mg/ml - 3 ml Ampola R$ 1,18  R$ 7,82
 Bela Vista do Paraíso/PR, 02 de Julho de 2020.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DE CONTRATO
 Termo Aditivo Aumento do Quantitativo em 25%
 Processo Administrativo nº 019/2018
 Modalidade: Pregão Presencial nº 006/2018.
 Contrato n°. 033/2018
 ID: 1147
 Objeto: Aquisição de combustível automotor em bomba, Óleo Diesel Comum para atender 
a demanda dos veículos e maquinários pertencentes à frota da Prefeitura do Município de Bela Vista do 
Paraíso – Pr
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratada: Posto Piloto Bela Vista do Paraíso Ltda

 Valor Total Aditivado de todos os itens: R$ 86.250,00 (oitenta e seis mil duzentos e vinte e 
cinco reais)
 Início: 01/07/2020
 Bela Vista do Paraíso, 01 de Julho de 2020.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

Prorrogadas inscrições para o 
Prêmio de Ciência e Tecnologia

 A Superintendência 
Geral de Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior (Seti) pror-
rogou o prazo para inscrição 
no 33º Prêmio Paranaense de 
Ciência e Tecnologia para até 
o dia 5 de agosto. A premia-
ção tem o objetivo de valori-
zar as ações de pesquisa, ex-
tensão e inovação no Estado 
do Paraná. Para se inscrever 
os interessados devem aces-
sar o site premio.setipr.net.br.
 Os vencedores rece-
bem um prêmio em dinheiro 
que varia de R$ 11.568,29 a 
R$ 34.704,88, de acordo com 

PORTARIA Nº. 4646/2020
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E À VISTA DO REQUERIMENTO PROTOCO-
LADO SOB Nº. 465/2019, DE 07/03/2019,
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Fica concedido a VALERIA RIBEIRO DA VEIGA, matricula nº. 401369, portadora da 
cédula de identidade RG nº. 10.435.950-7 SSP/PR, CPF nº. 066.849.289-95, servidor desta Prefeitura 
Municipal, ocupante do cargo de Operário, referência salarial “05”, do Quadro de Pessoal Permanente 
- PCSSC, 90 (noventa) dias consecutivos de Licença Prêmio, de 03/07/2020 a 30/09/2020, referente 
ao quinquênio de 02/03/2014 a 01/03/2019, de conformidade com o artigo 124, da Lei Nº. 183/94, de 
23/09/1994 - “Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Primeiro de Maio”.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 01 de julho de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 4647/2020
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E À VISTA DO REQUERIMENTO PROTOCO-
LADO SOB Nº. 897/2019, DE 29/05/2019,
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Fica concedido a VANIRA DA SILVA TRIANI, matricula nº. 400986, portadora da 
cédula de identidade RG nº. 5.764.410-9 SSP/PR, CPF nº. 858.509.009-00, servidor desta Prefeitura 
Municipal, ocupante do cargo de Zelador, referência salarial “14”, do Quadro de Pessoal Permanente 
- PCSSC, 90 (noventa) dias consecutivos de Licença Prêmio, de 01/07/2020 a 28/09/2020, referente 
ao quinquênio de 18/03/2001 a 17/03/2006, de conformidade com o artigo 124, da Lei Nº. 183/94, de 
23/09/1994 - “Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Primeiro de Maio”.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 01 de julho de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 4648/2020
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E À VISTA DA DECLARAÇÃO DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO, DATADA DE 30/06/2020,
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Fica concedido a VILMA DA SILVA DE ANJO, matricula nº. 401123, portadora da 
cédula de identidade RG nº. 5.520.374-1 SSP/PR, CPF nº. 019.493.699-60, servidor desta Prefeitura 
Municipal, ocupante do cargo de Zelador, referência salarial “14”, do Quadro de Pessoal Permanente 
- PCSSC, 90 (noventa) dias consecutivos de Licença Prêmio, de 01/07/2020 a 28/09/2020, referente 
ao quinquênio de 05/12/2004 a 04/12/2009, de conformidade com o artigo 124, da Lei Nº. 183/94, de 
23/09/1994 - “Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Primeiro de Maio”.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 01 de julho de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 4649/2020
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E NA CONFORMIDADE DO OFÍCIO Nº. 
150/2020, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROTOCOLADO SOB Nº. 1281/2020, DE 26/06/2020,
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Tornar sem efeito a contar de 01/07/2020, a Portaria nº. 4526/2020 de 01/04/2020, 
que suspendeu o pagamento de regime suplementar aos servidores da rede municipal de ensino.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em 
contrário, em especial as Portarias 4506/2020, 4507/2020, 4508/2020 e 4509/2020.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 01 de julho de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

a categoria. Em 2019, foram 
entregues R$ 215 mil em pre-
miações para os vencedores.
 “Optamos por pror-
rogar as inscrições pelo mo-
mento atípico que vivemos. 
Com isso, os profissionais, 
pesquisadores e estudantes 
das universidades e institu-
tos de pesquisa do Paraná 
podem participar dessa im-
portante ação de valorização 
da ciência no Estado”, disse o 
superintendente Aldo Bona.
 Nesta edição, as áre-
as do conhecimento avalia-
das serão Ciências Humanas 

e Sociais e Ciências Agrárias, 
podendo inscrever profissio-
nais e estudantes vinculados 
a universidades e institutos 
de pesquisa, inventores inde-
pendentes e jornalistas com 
reportagens de divulgação de 
pesquisas feitas no Paraná.
 Os candidatos serão 
avaliados por uma comissão 
composta por cinco profissio-
nais de cada uma das áreas, 
vinculados a instituições de 
ensino e pesquisa de diferen-
tes estados brasileiros.

PREMIAÇÃO
 Os premiados nas 
categorias pesquisador, pes-
quisador-extensionista e es-
tudante de graduação rece-
berão certificado e prêmio em 
dinheiro, com base nos ven-
cimentos de professor titular 
em regime de dedicação ex-
clusiva, incluindo a gratifica-
ção de incentivo à titularida-
de de doutor, da Carreira do 
Magistério Público do Ensino 
Superior do Paraná.
 Os vencedores nas 
categorias Inventor Indepen-
dente e Jornalista receberão 
certificado e prêmio em di-

nheiro equivalente a 60% do 
valor do vencimento do pro-
fessor titular em regime de 
dedicação exclusiva, incluin-
do a gratificação de incentivo 
à titularidade de doutor, da 
Carreira do Magistério Públi-
co do Ensino Superior do Pa-
raná.

DOCUMENTAÇÃO
 Nas categorias de 
Pesquisador e Pesquisador 
Extensionista os documentos 
que devem ser encaminhados 
são ficha de inscrição; Currí-
culo Lattes atualizado; carta 
de indicação justificada pelo 
Departamento ou Coordena-
ção de curso de instituições 
de Ensino Superior além da 
pesquisa científica, tecnológi-
ca ou produção extensionista 
publicada em periódico inde-
xado.
 Para os estudantes 
de graduação, além das do-
cumentações citadas deve 
ser encaminhada uma cópia 
do histórico escolar. Todos os 
candidatos devem ser para-
naenses ou residente do Es-
tado há pelo menos um ano.

Fonte: aen.pr.gov.br

Governador agradece trabalho 
dos bombeiros do Paraná

 O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior este-
ve nesta quinta-feira (02) a 
sede do Comando do Corpo 
de Bombeiros do Paraná, em 
Curitiba, e agradeceu o tra-
balho desempenhado pelas 
equipes da corporação du-
rante a pandemia provocada 
pelo novo coronavírus e o ci-
clone extratropical que atingiu 
o Sul do País nesta semana.
 Ele saudou a assis-
tência rápida, a dedicação 
e a ajuda desses servidores 
nesse momento de dificulda-
de. Hoje é o Dia Nacional do 
Bombeiro.
 “Temos que agrade-
cer a corporação nessa data 
importante. O Corpo de Bom-
beiros do Paraná é uma refe-
rência nacional. Isso vem da 
boa formação, bom preparo 
técnico. Nós queremos mo-
dernizar ainda mais essa es-
trutura. Os bombeiros foram 
fundamentais ao Estado nos 
últimos 100 dias, uma ação 

solidária, humanitária”, afir-
mou Ratinho Junior.
 O governador tam-
bém ressaltou a atuação das 
equipes da Defesa Civil e da 
Polícia Militar durante a pan-
demia e o contato direto com 
a população. “Criamos uma 
rede de solidariedade e con-
seguimos atender todos os 
municípios e as famílias que 
mais precisam com manti-
mentos, materiais de higiene 
e equipamentos de proteção 
individual. Os paranaenses 
reconhecem esses esforços 
das forças de segurança e 
dos bombeiros”.
 Ele ainda destacou 
que o Corpo de Bombeiros é 
amigo do empreendedor e pa-
rabenizou a corporação pelo 
papel ágil no programa Des-
complica, desenvolvido pelo 
Governo do Estado em par-
ceria com a Junta Comercial, 
a Casa Civil e a Secretaria de 
Fazenda.
 “Sem esse aval os 
empresários não conseguem 
atuar. Temos que ter um olhar 
para a geração de empregos, 
pensar coletivamente, ainda 
mais por causa da retomada 
da economia. Essa força-tare-
fa nos ajudará a alavancar no-
vos empreendimentos”, com-
plementou Ratinho Junior.
 O comandante-geral 
do Corpo de Bombeiros, co-
ronel Samuel Prestes, agra-
deceu os investimentos rea-
lizados em 2019 e 2020 com 
novas viaturas, ambulâncias, 
caminhões-tanque, platafor-
mas de combate a incêndios 
e equipamentos.
 “Agradecemos a defe-
rência do governador. Fomos 
o primeiro Estado a ter Siate 

(Serviço Integrado de Atendi-
mento ao Trauma em Emer-
gência) e uma doutrina de 
combate a incêndio florestal, 
além de ajudar a formar pro-
fissionais dos outros Corpos 
de Bombeiros e da atuação 
em campo em desastres am-
bientais em Minas Gerais e no 
Pará”, afirmou. “As forças do 
Paraná têm tradição no País e 
esse reconhecimento ajudará 
a ampliar nosso trabalho”, dis-
se o coronel Prestes.
 O comandante-geral 
também citou que a atuação 
no programa Descomplica é 
um divisor de águas dentro 
da corporação. “Já estamos 
revendo as nossas normas e 
projetando o que o Estado vai 
poder fazer para ajudar a ala-
vancar a economia. A tropa 
está feliz com esse reconhe-
cimento. Estamos ajudando a 
sociedade em várias frentes 
e queremos avançar ainda 
mais”, acrescentou.

MEDALHA
 O governador tam-
bém recebeu a medalha João 
Carlos Pinkner, distinção do 
Corpo de Bombeiros para ho-
menagear autoridades pelos 
serviços prestados ao Estado. 
O secretário de Segurança 
Pública, Romulo Marinho So-
ares, o comandante-geral da 
Polícia Militar, coronel Péricles 
de Matos, o coordenador esta-
dual de Defesa Civil, coronel 
Fernando Schunig, e o chefe 
da Casa Militar, tenente-coro-
nel Welby Pereira Sales, tam-
bém receberam a honraria.

DIA DO BOMBEIRO
 A primeira corpora-
ção de bombeiros no Brasil 
foi criada por Dom Pedro II 
em 2 de julho de 1856 e a 

data marca o Dia Nacional do 
Bombeiro. Em 1880, a cor-
poração passou a ter organi-
zação militar e foram conce-
didos postos e insígnias aos 
seus componentes.
 A corporação parana-
ense foi criada em 1912 pelo 
presidente do Estado, Carlos 
Cavalcanti. O primeiro quartel 
foi erguido em Curitiba, onde 
hoje é a Biblioteca Pública. 
Atualmente a corporação 
conta com três comandos re-
gionais, 12 grupamentos, seis 
subgrupamentos independen-
tes e o Grupo de Operações 
de Socorro Tático.

INVESTIMENTOS
 Nos últimos meses 
o Governo do Estado refor-
çou a estrutura do Corpo de 
Bombeiros com a aquisição 
de 138 novos veículos, seis 
aparelhos desencarceradores 
(equipamento para resgatar 
vítimas presas em veículos 
acidentados), 20 caminhões 
Auto Bomba Tanque Resgate 
(ABTR), 20 ambulâncias, seis 
caminhonetes 4x4 e dois mi-
cro-ônibus. O investimento foi 
de R$ 30 milhões.
 Além disso foram en-
tregues três novas platafor-
mas skylift, utilizadas no com-
bate a incêndios em grandes 
alturas. Elas contam com es-
cada e tanque de água com 
capacidade para 4 mil litros 
e foram adquiridas da Bron-
to Skylift, empresa finlande-
sa que venceu o processo 
licitatório. Essas plataformas 
alcançam até 54 metros de 
altura (um prédio de 18 an-
dares) e ficarão em Curitiba, 
Londrina e Maringá, cidades 
mais verticais do Estado.

Fonte: aen.pr.gov.br


