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Decreto  nº 5012/2020 de 11/08/2020
 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.
 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e das que lhe foram conferidas pela Lei  Orçamentária nº 729/2019 de 16/12/2019.
 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no Orçamento Geral 
do Município, no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), destinado ao reforço das se-
guintes Dotações Orçamentárias.
 Suplementação
 09.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
 09.002.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
 09.002.18.541.0013.2.309. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
 747 - 3.3.90.39.00.00 03000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
   JURÍDICA                           240.000,00
 Total Suplementação:                               240.000,00
  Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do créd pelo artigo anterior, na forma do dispos-
to pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Superavit Financeiro;
 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na da publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio Paraná, em  11 de agosto de 2020.

ROBERTO GALIARDO COSTA
SECRETARIO DE FAZENDA

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
PREFEITA MUNICIPAL

LETICIA SALGADO CHICARELLI
CONTROLE INTERNO

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL, CONVOCAÇÃO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS. 

1º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
Nº. 001/2020 

 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e de acordo com o Edital de Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2020, que dispõem sobre o 
provimento de cargos públicos do quadro de pessoal, e ainda, de acordo com o Edital nº. 01/2020, 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 07/08/2020 e 11/08/2020, a Convocação dos candidatos aprovados e classificados dentro do 
número limite de vagas existentes no Processo Seletivo Simplificado Nº. 001/2020, para comparecer no 
Departamento de Recursos Humanos, sito à Rua Dez, 607, de 13/08/2020 até 17/08/2020, das 8h00min 
às 11h00min e 13h00min às 16h30min, para provimento emprego público dos cargos de Enfermeiro, Far-
macêutico e Técnico de Enfermagem, afixados no átrio da Prefeitura Municipal, sita à Rua Onze, n.º 674, 
centro, em Primeiro de Maio – PR. à disposição dos interessados para consulta, a partir de 13/08/2020. 
 1. RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL, REALIZADO NOS DIAS 
07/08/2020 e 11/08/2020, E CONVOCAÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGO DOS CANDIDATOS 
APROVADOS E CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO LIMITE DE VAGAS: 

 
1.1 Os candidatos reprovados ou que não compareceram para a avaliação de aptidão física e mental, 
ficam eliminados do Processo Seletivo Simplificado. 
  1.2 Os candidatos aprovados para os cargos públicos de Enfermeiro, Farmacêutico e Téc-
nico de Enfermagem, ficam convocados para comparecerem no Departamento de Recursos Humanos, 
sito à Rua Dez, 607, no período de 13 a 17/08/2020, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 
16h30min, para provimento do cargo. 
 1.3 Para provimento dos cargos os candidatos aprovados deverão apresentar ao Departa-
mento de Recursos Humanos, os seguintes documentos: 
 a) Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
 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 
emprego, 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 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; 
 1.4 O Departamento de Recursos Humanos verificará através de consulta qualificação so-
cial, 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 Processo Seletivo Simplificado. 
 1.6 O candidato deverá firmar, no ato do provimento declaração de que não ocupa outro 
cargo ou emprego público em qualquer das esferas do governo, bem como não percebe benefício pro-
veniente 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 compati-
bilidade 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. 
  Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 12 de agosto de 2020. 

Bruna de Oliveira Casanova 
Prefeita Municipal 

 
DESPACHO 

 Referência:   Pregão Presencial n° 24/2020 
 Assunto: Recurso referente fase de credenciamento. 
 Considerando os recursos apresentados, bem como Parecer da Procuradoria Jurídica, de-
cido por: 
 a) MANTER a decisão proferida, no dia 22 de julho de 2020, que desclassificou a proposta da 
empresa ROMARCK GERADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, nos moldes da fundamentação retro. 
 Dessa forma, encaminhe-se aos interessados, bem como sigam os demais atos necessá-
rios a conclusão do certame. 
 Primeiro de Maio, 11 de agosto de 2020. 

Bruna de Oliveira Casanova 
Prefeita  

ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preços nº 005/2020

Processo Administrativo nº 033/2020
 ADJUDICAMOS o objeto da Tomada de Preços nº 005/2020, que visa a “Contratação de 
empresa da área da construção civil visando à execução de serviços de Reforma e Modernização da 
Infraestrutura esportiva do Ginásio de Esportes “Formiguinha”, para o desenvolvimento do esporte edu-
cacional, recreativo e de lazer, conforme Contrato de Repasse nº 886849/2019/MEC/Caixa”, nos termos 
da proposta apresentada, em favor da empresa:
 REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI no valor global de R$ 433.607,57 (quatrocentos 
e trinta e três mil seiscentos e sete reais e cinquenta e sete centavos).
 Bela Vista do Paraíso, 03 de agosto de 2020.
 Leonardo A. Savariego Conceição Fábio de Lima Ferraz
 Presidente da CPL  Membro da CPL
 Fabricio Rabelo Aroni
 Membro da CPL  

EXTRATO DE CONTRATO
 Processo Administrativo nº 033/2020
 Tomada de Preços nº 005/2020.

 Contrato n°. 037/2020
 ID: 1422
 Objeto: Contratação de empresa da área da construção civil visando à execução de ser-
viços de Reforma e Modernização da Infraestrutura esportiva do Ginásio de Esportes “Formiguinha”, 
para o desenvolvimento do esporte educacional, recreativo e de lazer, conforme Contrato de Repasse nº 
886849/2019/MEC/Caixa.
 Contratante: Município de Bela Vista do Paraíso.
 Contratado: REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI.
 Valor: R$ 433.607,57 (quatrocentos e trinta e três mil seiscentos e sete reais e cinquenta e 
sete centavos)
 Início do Contrato: 03/08/2020.
 Prazo de execução: 180 (cento e oitenta dias)
 Término: 03/08/2021.
 Vigência: 12 (doze) meses
 Bela Vista do Paraíso – Pr., 03 de agosto de 2020.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO
 Tomada de Preços nº 005/2020
 Processo Administrativo nº 033/2020
 Face ao constante dos autos do processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nº. 
005/2020, do tipo menor preço por empreitada global, objetivando a “Contratação de empresa da área da 
construção civil visando à execução de serviços de Reforma e Modernização da Infraestrutura esportiva 
do Ginásio de Esportes “Formiguinha”, para o desenvolvimento do esporte educacional, recreativo e de 
lazer, conforme Contrato de Repasse nº 886849/2019/MEC/Caixa.”
 HOMOLOGO o procedimento licitatório, com fulcro no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93, 
conforme abaixo:
 REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI no valor global de R$ 433.607,57 (quatrocentos 
e trinta e três mil seiscentos e sete reais e cinquenta e sete centavos).
 Outrossim, os interessados deverão ser intimados para assinatura do respectivo contrato 
em 05 (cinco) dias.
 Bela Vista do Paraíso, 03 de agosto de 2020.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

Governo entrega caminhões-pipa, de coleta 
seletiva e compactadores

 O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior entre-
gou nesta quarta-feira (12) 
um conjunto de veículos de 
apoio a ações de sustenta-
bilidade nas cidades. Foram 
liberados 16 caminhões de 
coleta seletiva (tipo baú), 20 
caminhões-pipa e 15 cami-
nhões compactadores de lixo 
orgânico para 48 municípios 
do Paraná. O investimento 
total do Instituto Água e Terra 
(IAT), vinculado à Secretaria 
de Estado do Desenvolvimen-
to Sustentável e Turismo, é 
de R$ 11,2 milhões.
 “É um pacote de in-
vestimentos no meio ambien-
te, uma colaboração com os 
municípios. Os de coleta se-
letiva vão ajudar na política 
de reciclagem, os compacta-
dores melhorarão a logística 
dos aterros sanitários e os 
caminhões-pipa auxiliam no 
combate aos incêndios e na 
desinfecção de hospitais e 
locais movimentados, o que 
amplia o combate ao novo co-
ronavírus, além de levar água 
para comunidades rurais”, 
afirmou Ratinho Junior.
 A entrega é resultado 
de um investimento que con-
tou com emendas parlamen-
tares. Já está em licitação 
um novo lote com 50 novos 
caminhões. “Os municípios 
precisam de apoio para mo-
dernizar as suas frotas por-
que sozinhos têm dificulda-

Confira os municípios beneficiados com
os novos caminhões

Caminhões de coleta seletiva
Porecatu, Marechal Cândido Rondon, Jardim Alegre, Dou-
radina, Ivaiporã, Inajá, Terra Boa, Teixeira Soares, Leópolis, 
Umuarama, Palmas, Vitorino, Jaguariaíva, Porto Amazonas, 
Clevelândia e Nova Fátima.

Caminhões-pipa
São João do Caiuá, Rosário do Ivaí, Porecatu, Diamante 
do Sul, Primeiro de Maio, Santa Fé, Iguaraçu, Mandagua-
çu, Doutor Camargo, Mandaguari, Novo Itacolomi, Salto do 
Lontra, Imbaú, Corumbataí do Sul, Quinta do Sol, Tapira, 
Luiziana, Brasilândia do Sul, Andirá e Alto Piquiri.

Caminhões compactadores
Reserva, Paranapoema, Palmital, Quinto Centenário, Ju-
randa, Florestópolis, Porecatu, Santa Fé, Salto do Itararé, 
Ivaté, Jussara, Colorado, Reserva do Iguaçu, Nova Olímpia 
e Altônia.

des para tirar esse dinheiro do 
caixa. Esses veículos custam 
mais de R$ 200 mil”, comple-
mentou o governador. “Tam-
bém ajuda a criar o hábito e a 
cultura da coleta seletiva e da 
destinação responsável dos 
resíduos orgânicos”.
 Segundo o secretário 
de Desenvolvimento Susten-
tável e Turismo, Márcio Nu-
nes, os novos veículos são 
parte de uma programação 
de investimentos ambientais 
de curto prazo. Eles comple-
mentam ações estruturantes 
maiores e mais complexas 
como as galerias de águas 
pluviais implementadas nos 
municípios, o maior programa 
de parques urbanos do País 
para recuperação de fundos 
de vales, tratamento de esgo-
to e preservação das áreas de 
proteção permanente.
 “Estamos pensando 
em crescimento sustentável, 
geração de emprego, cuida-
do e recuperação com o meio 
ambiente. A natureza está nos 
dando sinais preocupantes, 
como a crise hídrica e o tufão 
bomba. Esse investimento é 
a primeira parte, uma ação 
de curtíssimo prazo, vamos 
levar água para comunidades 
rurais e melhorar o tratamento 
dos resíduos municipais”, afir-
mou Nunes. “Quando o Esta-
do aporta esses recursos a 
fundo perdido sobra recursos 
nas prefeituras para outros 

investimentos prioritários em 
saúde, educação e seguran-
ça pública”.

CAMINHÕES
 Os caminhões-pipa 
têm múltiplas utilidades e vão 
ajudar no abastecimento de 
água, no combate a incên-
dios, na higienização de cal-
çadas e ruas, e nas estradas 
rurais. Os caminhões de cole-
ta seletiva são fundamentais 
para o recolhimento dos ma-
teriais recicláveis e a geração 
de renda para as cooperati-
vas que trabalham com esses 
materiais. Os compactadores 
vão modernizar a frota de mu-
nicípios que contam com ca-
minhões muito antigos.
 “É uma ação munici-
palista para apoiar o dia a dia 
das cidades. Diante da crise 
hídrica, os caminhões-pipa 
podem ajudar com os incên-
dios florestais. Os de coleta 
de resíduos são fundamen-
tais no combate à dengue 
num momento de crescimen-
to da circulação do mosquito 
transmissor, e também é um 
componente importante para 
que a coleta de recicláveis se 
traduza em geração de renda 
e saúde para a população”, 
disse Everton Luiz Costa, di-
retor-presidente do IAT.
 Ilton Shiguemi Ku-
roda, prefeito de Rosário do 
Ivaí, na região do Vale do Ivaí, 
destaca que o caminhão-pi-
pa é uma conquista histórica 

para a cidade. “Nosso muni-
cípio está longe dos grandes 
centros, não temos bom-
beiros e precisamos desse 
veículo para combate emer-
gencial a incêndios. Também 
temos muitas estradas rurais, 
cascalhadas, e que geram 
muita poeira. Esse caminhão 
vai nos ajudar. Rosário do Ivaí 
nunca teve um veículo com 
essa tecnologia”, acrescen-
tou.

SEGUNDA ENTREGA
 Essa é a segunda en-
trega de caminhões-pipa da 
Secretaria de Estado do De-
senvolvimento Sustentável e 
Turismo. No primeiro semes-
tre deste ano foram entregues 
outros vinte, com investimen-
to de R$ 4,1 milhões. “Esta-
mos falando de saneamento 
ambiental, que é fundamental 
para segurança dos recursos 
naturais municipais. Esse re-
forço também alcança os Ob-
jetivos de Desenvolvimento 
Sustentável assumidos pelo 
Estado”, arrematou o diretor
-presidente do IAT.

PRESENÇAS
 Acompanharam a 
entrega o chefe da Casa Ci-
vil, Guto Silva; os deputados 
estaduais Hussein Bakri (líder 
do Governo), Luiz Cláudio 
Romanelli, Plauto Miró e Sol-
dado Adriano José; e prefei-
tos dos municípios beneficia-
dos com os novos veículos.

Fonte: aen.pr.gov.br


