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Ato de Concessão de Diária nº 173/2020
Florestópolis-PR., 18 de setembro de 2020.

 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 SÃO PAULO-SP., P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO 
COM ADVOGADOS DA CÂMARA DE COMÉRCIO BRASIL-CHINA – PROSPECÇÃO P/ INSTALAÇÕES 
DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO, conforme abaixo discriminado:
 Nome: LEILA CRISTIANE PEDRASOLLI
 Cargo: PROCURADOR JURÍDICO GERAL
 Destino: SÃO PAULO-SP.
 Data da Saída: 21/09/2020   -   08:30H                           
 Data do Retorno: 22/09/2020   -   21:00H                  
 Transporte Utilizado: AÉREO
 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.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2020
REGISTRO DE PREÇOS

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 o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição e instalação de playground 
infantil para as  Escolas Municipais, Praça do Fórum, Lago e Residencial Alfredo Simionato, con-
forme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 200.950,00(duzentos mil, novecentos e 
cinquenta reais). O credenciamento, dos envelopes contendo as Propostas de Preços e a Documentação 
de Habilitação serão recebidos, por qualquer meio, a critério das licitantes, até o dia 02 de outubro de 2020 
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 

AVISO DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 001/2020

 OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo, para fornecimento e insta-
lação de sistema completo de abertura e fechamento automático (através de controle remoto) de 
portão deslizante, incluindo KIT motor deslizante de 0,5 HP/Bivolt.
 ENTREGA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: Até as 09h00min do dia 29/09/2020.
 VALOR DE REFERÊNCIA: R$ 5.640,00 (cinco mil seiscentos e quarenta reais)
 LOCAL: Divisão de Licitação - Prefeitura do Município - Rua Joaquim Ladeia, 150 - Centro. 
 DISPONIBILIDADE DO EDITAL E ANEXOS: www.pmbvista.pr.gov.br – Aba / Licitações Pre-
feitura, Portal da Transparência ou Divisão de Licitações, Rua Joaquim Ladeia, 150 – Centro. 
 INFORMAÇÕES: Divisão de Licitação - (43) 3242-8110 - licitacao@pmbvista.pr.gov.br.  Bela 
Vista do Paraíso, 21 de setembro de 2020. 

Leonardo A. Savariego Conceição/Presidente da CPL – Portaria nº 001/2020

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020
 OBJETO: Credenciamento de Produtores Rurais para fornecimento de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos – modalidade Compra da Agri-
cultura Familiar para Doação Simultânea Municipal – PAA Estadual, para doação a pessoas e famílias em 
situação de vulnerabilidade social, conforme disposto pelo art. 19 da Lei no 10.696/2003.
PRAZO PARA CREDENCIAMENTO: de 22 de setembro de 2020 até 13 de outubro de 2020.
 Maiores informações pelo fone: (43) 3242-8110 - O Edital encontrar-se-á a disposição dos 
interessados, para consulta e/ou retirada, no endereço supracitado ou no site www.pmbvista.pr.gov.br – 
link: Editais/Chamamento Público; ou ainda pelo email  licitacao@pmbvista.pr.gov.br. 
 Bela Vista do Paraíso/PR, 21 de setembro 2020. 

Leonardo Antonio Savariego Conceição
Presidente CPL

EXTRATO DO 1º ADITIVO DE CONTRATO
 Termo Aditivo de: Prorrogação de PRAZO
 Processo Administrativo nº 042/2019
 Modalidade: Pregão Presencial nº 022/2019.
 Contrato n°: 066/2019
 ID: 1341
 Objeto: ADITIVO por mais 12 (doze) meses sobre o prazo inicialmente pactuado Aquisição 
de recarga GÁS liquefeito de petróleo (GLP) engarrafado P-13 kg para uso doméstico para atender a 
demanda de todos os Departamentos da Prefeitura
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratado: Sylvio Gajardoni Filho – ME
 Prazo: 12 (doze) meses 
 Início: 04/09/2020
 Término: 03/09/2021
 Bela Vista do Paraíso, 04 de setembro de 2020.

Edson Vieira Brene 
Prefeito Municipal

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
 Termo Aditivo de: Prorrogação de PRAZO
 Processo Administrativo nº 050/2019
 Modalidade: Dispensa de Licitação nº 009/2019
 Contrato n°: 085/2019
 ID: 1360
 Objeto: imóvel localizado Rua Dra. Martha Silva Gomes, nº 173, matrícula nº 9/2.859 do 
RI desta Comarca, destinado ao Serviço de Acolhimento Familiar, visando atender as necessidades do 
Departamento Municipal de Assistência Social
 Contratante: Município de Bela Vista do Paraíso/PR
 Contratado: Neuza Maria Sanches Pinar
 Prazo do Contrato: 12 (doze) meses.
 Início: 04/10/2020
 Término: 03/10/2021
 Bela Vista do Paraíso, 21 de setembro de 2020

Edson Vieira Brene 
Prefeito Municipal

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO
 Termo Aditivo de: Valor
 Processo Administrativo nº 050/2019
 Modalidade: Dispensa de Licitação nº 009/2019
 Contrato n°: 085/2019
 ID: 1360
 Objeto: imóvel localizado Rua Dra. Martha Silva Gomes, nº 173, matrícula nº 9/2.859 do 
RI desta Comarca, destinado ao Serviço de Acolhimento Familiar, visando atender as necessidades do 
Departamento Municipal de Assistência Social
 Contratante: Município de Bela Vista do Paraíso/PR
 Contratado: Neuza Maria Sanches Pinar
 Valor Mensal: R$941,13 (novecentos e quarenta e um reais e treze centavos)
 Valor Total: R$ 11.293,56 (onze mil duzentos e noventa e três reais e cinqüenta e seis cen-
tavos)
 Prazo do Contrato: 12 (doze) meses.
 Início: 04/10/2020
 Término: 03/10/2021
 Bela Vista do Paraíso, 21 de setembro de 2020

Edson Vieira Brene 
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
 Processo Administrativo nº 044/2020
 Tomada de Preços nº 009/2020.
 Contrato n°. 054/2020
 ID: 1439
 Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e execução de 
2.506,78 metros de Guia (meio fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco trecho reto e curvo 
com extrusora no Parque Industrial Daniel Sbizera Campana localizado no Distrito de Santa Margarida, 
município de Bela Vista do Paraíso/PR.
 Contratante: Município de Bela Vista do Paraíso
 Contratado: BM & P ENGENHARIA - EIRELI.
 Valor: R$ 89.928,66 (oitenta e nove mil novecentos e vinte e oito reais e sessenta e seis 
centavos)
 Início do Contrato: 21/09/2020.
 Prazo de execução: 60 (sessenta) dias
 Término: 18/11/2021.
 Vigência: 120 (cento e vinte) dias
 Bela Vista do Paraíso – Pr., 21 de setembro de 2020.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO
Tomada de Preços nº 009/2020

Processo Administrativo nº 044/2020
 Face ao constante dos autos do processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nº. 
009/2020, do tipo menor preço por empreitada global, objetivando a “Contratação de empresa especiali-
zada para prestação de serviços e execução de 2.506,78 metros de Guia (meio fio) e sarjeta conjugados 
de concreto, moldada in loco trecho reto e curvo com extrusora no Parque Industrial Daniel Sbizera 
Campana.”
 HOMOLOGO o procedimento licitatório, com fulcro no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93, 
conforme abaixo:

 Empresa: BM & P ENGENHARIA LTDA

Item Discriminação do Objeto Unid. Preço Total 

01 Prestação de serviços e execução de 2.506,78 metros de Guia 
(meio fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco tre-
cho reto e curvo com extrusora no Parque Industrial Daniel Sbizera 
Campana.

Obra R$ 89.928,66

 Outrossim, os interessados deverão ser intimados para assinatura do respectivo contrato em 
05 (cinco) dias. Bela Vista do Paraíso, 18 de setembro de 2020. 

Edson Vieira Brene/Prefeito Municipal

07h45min às 11h45min e das 13h00min às 17h00min ou solicitado pelo 
site: www.primeirodemaio.pr.gov.br
 Primeiro de Maio/PR, em 17 de setembro de 2020. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2020
REGISTRO DE PREÇOS

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 
realizar licitação, na modalidade de Pregão, na forma PRESENCIAL, sendo do tipo Menor Preço Por 
Item, tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de mobiliário em 
geral, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 8.299,47(oito mil, duzentos 
e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos). O credenciamento, dos envelopes contendo as 
Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação serão recebidos, por qualquer meio, a critério 
das licitantes, até o dia 07 de outubro de 2020 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 18 de setembro de 2020. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2020
REGISTRO DE PREÇOS

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 
realizar licitação, na modalidade de Pregão, na forma PRESENCIAL, sendo do tipo Menor Preço Por 
Item, tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresa para 
ministrar cursos profissionalizantes nas áreas de manicure e pedicuro, designer de sombrance-
lha, barbeiro, mecânica de bicicleta, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de 
R$ 72.679,84(setenta e dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). 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 08 de outubro de 2020 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 21 de setembro de 2020. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2020
 Ratifico a Inexigibilidade de Licitação fundamentada nos termos do art. 25, caput, da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, autorizando a realização das despesas 
nos valores estabelecidos no Processo nº 205/2020 para pagamento das pessoas jurídicas prestadoras 
de serviços complementares na área da saúde pelo período de 12 meses, que atenderem ao Edital de 
Chamamento nº 04/2020 a ser publicado por este Município, conforme o presente processo de Inexigibi-
lidade de Licitação, respeitado o valor máximo de 714.423,57 (setecentos e quatorze mil, quatrocentos e 
vinte e três reais e cinquenta e sete centavos).
 Primeiro de Maio, 18 de setembro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PREGÃO PRESENCIAL Nº 55-2020
SUSPENSÃO DO EDITAL

 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, torna público para conhecimento de quantos 
possam interessar que fica SUSPENSO o referido certame licitatório para fins de possível retificação do 
Instrumento Convocatório em razão de impugnação apresentada pela empresa WORK TEMPORARY 
SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME.
 Primeiro de Maio/PR, 21 de setembro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

Paraná tem 2.494 vagas de emprego
em todas as regiões

 A retomada da geração 
de emprego e renda ganhou 
força com o aumento na coloca-
ção de trabalhadores com car-
teira assinada pelas 216 Agên-
cias do Trabalhador do Paraná. 
Somente em agosto, 6.500 pes-
soas tiveram a carteira assina-
da, representando um índice 
20% a mais que no mês de ju-
lho, quando foram empregadas 
5.695, considerado também um 
índice bastante positivo. 
 Atualmente estão sen-
do disponibilizadas no Paraná 
2.494 vagas. Os maiores núme-
ros de vagas são para auxiliar 
de linha de produção (1.525); 
alimentador de linha de produ-
ção (88); ajudante de carga e 
descarga de mercadoria (75).
 Em Curitiba são 523 
vagas disponíveis. As ocupa-
ções com maior número de va-
gas são as seguintes: operador 
de telemarketing ativo e recep-
tivo (120); empacotador, a mão 
(44); operador de telemarketing 
ativo (42).
 “Mesmo com a pan-
demia do coronavírus nos-
sas Agências do Trabalhador 
continuaram disponibilizando 
vagas pela internet”, ressalta 
o secretário da Justiça, Famí-
lia e Trabalho do Paraná, Ney 
Leprevost. “Com a reabertura 
das Agências, os atendimentos 
presenciais continuaram sendo 
feitos com horários agendados 
e respeitando todas as normas 
exigidas pelas autoridades sa-
nitárias”, explica. “Em todo o 
momento da pandemia, oferta-
mos diversas oportunidades de 
emprego e continuamos firmes 
para que possamos aos poucos 
retomar aquele bom momento 
que vivíamos antes da crise na 
geração de empregos e renda 

no Estado.”
OPORTUNIDADES

 A supervisora de ven-
das externa da empresa Stam-
pa Food, Mara De Grandi, con-
ta que logo no mês de maio, 
quando a pandemia se inten-
sificou no País, teve a sorte de 
conseguir uma oportunidade de 
emprego pela Agência do Tra-
balhador de Curitiba. “Se não 
fosse a agência eu não iria con-
seguir emprego neste momen-
to, os profissionais da agência 
me deram todo o suporte, além 
de me ajudarem a achar uma 
vaga adequada ao meu perfil e 
deu certo, na semana seguinte 
já estava com a minha carteira 
assinada”.
 Ainda na capital, a au-
xiliar administrativa da empresa 
RPF Comercial, Katia de Santa-
na, foi atrás de uma oportunida-
de na Agência do Trabalhador 
de Curitiba. “Procurei por tele-
fone a Agência do Trabalhador 
e fui atendida com agilidade e 
rapidez. Na mesma semana fui 
encaminhada para entrevista e, 
em menos de 10 dias já estava 
com carteira assinada. Esta-
va passando por um momento 
complicado. Tinha perdido meu 
emprego devido a pandemia e 
já estava começando a passar 
por algumas necessidades. Só 
tenho a agradecer”.
 A representante da 
RPF comercial, Gislene Sco-
laro Portella Castelhano, expli-
cou que ultimamente, devido 
à pandemia, as contratações 
só estão sendo realizadas por 
intermédio da Agência do Tra-
balhador. “Sempre que temo 
vagas disponíveis entramos em 
contato com a Agência do Tra-
balhador de Curitiba e imedia-
tamente conseguimos ocupar a 

vaga ofertada”.
TODO O SUPORTE

 Olívio de Deus Ban-
deira é uma pessoa com defi-
ciência e conseguiu, por meio 
da Agência do Trabalhador de 
São José dos Pinhais, um novo 
emprego, na área de serviços 
gerais na empresa Iguaçu Ce-
lulose. “Perdi o emprego no co-
meço da pandemia, mandaram 
mais de 100 pessoas embora 
e a consequência disso foi ter 
acumulado diversas contas. 
Mas não desisti e fui atrás de 
novas oportunidades. Uma 
delas consegui graças a Deus 
pela Agência do Trabalhador 
de São José dos Pinhais. Lá 
na agência os profissionais me 
deram todo o suporte neces-
sário para que eu encontrasse 
uma vaga adequada ao meu 
perfil, pois consegui uma vaga 
que fosse de acordo com o meu 
perfil PcD”.

DICA
 Olívio foi mais um pa-
ranaense que conseguiu em-
prego num momento de pande-
mia complicado. “Com certeza 
sem o apoio da Agência seria 
bem mais difícil de conseguir 
alguma vaga. Com isso, minha 
dica é que procurem sempre 
as Agências, vejam as informa-
ções sempre divulgadas nas 
redes sociais, e não desistam 
de ir atrás, o Governo e as pre-
feituras sempre disponibilizam 
vagas diárias para a população.
 Para o gerente da 
Agência de São José dos Pi-
nhais, Vilson Marques da Silva, 
foram momentos complicados, 
com mais de um mês fechados 
e mesmo assim conseguimos 
nos reinventar. “Criamos canais 
pelo WhatsApp e pelas redes 
sociais, para poder auxiliar o 

empregado e o empregador. 
Com a reabertura das agências 
criamos condições para que as 
pessoas pudessem ser bem 
atendidas no posto, com toda 
a segurança e precaução. Mi-
nimizamos assim os efeitos da 
pandemia sem abandonar o tra-
balhador”.
 Vilson ainda destaca 
que hoje em dia a Agência está 
aumentando recolocação no 
mercado de trabalho. “O se-
tor com maior oferta de vagas 
na nossa cidade é na área da 
indústria, por isso orientamos 
que o trabalhador nos procure 
e ocupe as mais de 150 vagas 
disponíveis”.

INOVAÇÃO
 Em Cascavel, muni-
cípio do Oeste do Paraná, a 
equipe que atua no posto de 
atendimento da Rede Sine ino-
vou na estratégia para divulga-
ção das vagas. “A pandemia 
trouxe incertezas e muita ins-
tabilidade na economia. Só a 
partir de junho os empregado-
res começaram a se adaptar ao 
novo momento, com aumento 
de contratações e diminuição 
nas demissões”, conta a geren-
te Agência do Trabalhador de 
Cascavel, Marlene Crivelari.
 “Ao tentar preencher 
as vagas por meio do banco 
de dados, verificamos que o 
cadastro estava desatualizado, 
pois muitos telefones mudaram 
de donos, e-mails tinham sido 
desativados. Foi aí que resolve-
mos ir para a rua, comunican-
do as pessoas das ofertas de 
vagas. A estratégia deu certo. 
Além de uma vaga de emprego, 
muitos ganharam a oportunida-
de de mudar de vida”, explica 
Marlene Crivelari.

Fonte: aen.pr.gov.br


