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RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2021
 Ratifico a Dispensa nº 05/2021 com fundamento no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, a 
favor da empresa CHOCONTELI INDÚSTRIA E COMERCIO DE DOCES LTDA, inscrita no CNPJ nº 
03.562.593/0001-78, referente ao fornecimento de ovos de Páscoa em atendimento as Secretária de 
Educação e Assistência Social, no valor total de R$ 8.900,85 (oito  mil, novecentos reais e oitenta e cinco 
centavos). Presente o constante dos autos, face ao disposto no art. 26 da Lei nº. 8.666/93, vez que o 
processo se encontra devidamente instruído.
 Publique-se.
 Primeiro de Maio/PR, 10 de março de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

DECRETO Nº. 5.166, DE 09 DE MARÇO DE 2021
 Dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento da emergência de saúde públi-
ca decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.
 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas por lei,
 Considerando o contido no Decreto n. 7.020/2021, de 05/03/2021, do Governo do Estado 
do Paraná, que determina medidas restritivas de caráter obrigatório, visando o enfrentamento da emer-
gência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19;
 Considerando as deliberações do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingencia-
mento em Saúde do COVID-19 instituído pelo Decreto n. 4.883/2020, de 18 de março de 2020, em 
reunião ocorrida na data de 09/03/2021
 Considerando que o índice de taxa de reprodução do vírus se encontra acima da média 
para a capacidade de leitos de UTI exclusivos para COVID-19;
 Considerando que a expansão de leitos de UTI exclusivos para COVID-19 já se encontra 
em seu último estágio, havendo falta de recursos humanos, insumos e equipamentos no atual panorama;
 Considerando a necessidade da atuação conjunta de toda sociedade para o enfrentamento 
da pandemia da COVID-19;
 Considerando a iminência do colapso na rede pública e privada de saúde no Estado, ante o 
aumento do número de contaminados que demandam intervenção hospitalar.
 DECRETA:
 Art. 1º Permanecem suspensas as aulas presenciais nas unidades escolares, públicas e 
privadas, municipais e estaduais, no Município de Primeiro de Maio, Paraná.
 Parágrafo único. Fica autorizado o atendimento individualizado aos alunos que estejam em 
situação de risco e vulnerabilidade social, e os que tenham dificuldades de adesão ao método de ensino à 
distância, seguindo os protocolos aprovados pela área técnica da Secretaria Municipal de Saúde, visando 
a proteção integral dos alunos, professores e funcionários.
 Art. 2° Ficam proibidas as aglomerações em áreas públicas ou privadas, ruas, avenidas, 
praças, academias de terceira idade e similares.
 Art. 3° Ficam vedadas qualquer tipo de reuniões ou eventos presenciais, com número maior 
que 10 (dez) pessoas, excluídas da contagem as crianças de até 14 (quatorze) anos.
 Art. 4° Institui, no período das 20h às 5h, diariamente, restrição provisória de circulação em 
espaços e vias públicas.
 § 1° Esta medida terá vigência a partir das 20h do dia 10 de março de 2021 até as 5h do dia 
17 de março de 2021.
 § 2° Excetua-se do disposto no caput deste artigo a circulação de pessoas e veículos em 
razão de serviços e atividades essenciais.
 Art. 5° Fica proibido o uso de aparelhos ou equipamentos para o consumo de produtos fumí-
geno, conhecidos narguilé ou qualquer aparelho similar, em espaços públicos, bem como locais privados 
abertos ao público ou de uso coletivo.
 Art. 6° Fica vedada a prática de esportes coletivos, o uso de espaços coletivos e áreas de 
lazer de condomínios e a locação de chácaras de lazer.
 Art. 7° Fica proibida a venda e organização de viagens coletivas, de lazer, excursões, bem 
como quaisquer atividades congêneres.
 Art. 8° Fica proibida a comercialização de bebidas alcoólicas em todo o município de Primei-
ro de Maio no final de semana compreendido pelos dias 13 e 14 de março de 2021, inclusive pelo sistema 
de delivery.
 § 1° Estão proibidas ainda a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em es-
paços de uso público ou coletivo no período das 20h às 5h, diariamente, estendendo-se a vedação para 
quaisquer estabelecimentos comerciais. 
 § 2° A medida prevista no caput deste artigo terá vigência a partir das 20h do dia 10 de 
março de 2021 até as 5h do dia 17 de março de 2021.
 Art. 9° Suspende o funcionamento de circos, shows, parques de diversão, convenções, 
casas noturnas, salões de festas, clubes e outras atividades correlatas.
 Art. 10 Durante o final de semana, compreendido nos dias 13 e 14 de março de 2021, fica 
determinada a suspensão do funcionamento de serviços e atividades não essenciais em todo o Município 
de Primeiro de Maio.
 Parágrafo único. Apenas os serviços e atividades essenciais definidas neste decreto estão 
autorizadas a funcionar após as 18h e até as 20h nos dias de semana, bem como no final de semana 
compreendido entre os dias 13 e 14 de março de 2021.
 Art. 11 Consideram-se serviços e atividades essenciais no Município de Primeiro de Maio:
 I - assistência médica e hospitalar;
 II - assistência veterinária;
 III - produção, distribuição e comercialização de alimentos para uso humano;
 IV – cooperativas e entrepostos de recebimento de grãos, em virtude do período de safra;
 V – serviços funerários;
 VI – setor industrial;
 VII – postos de combustíveis;
 VIII – serviços de manutenção, assistência e comercialização de peças de veículos automo-
tor e maquinários agrícolas;
 IX - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações da Secretaria 
de Estado da Saúde - SESA e do Ministério da Saúde.
 Parágrafo único. São consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a 
disponibilização dos insumos necessários à cadeia produtiva relativa ao exercício e ao funcionamento 
dos serviços públicos e das atividades essenciais.
 Art. 12 Os seguintes serviços e atividades deverão funcionar, a partir do dia 10 de março de 
2021 até o dia 17 de março de 2021, com restrição de horário, modalidade de atendimento e/ou regras 
de ocupação e capacidade:
 I - atividades comerciais de rua não essenciais, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, 
com limitação de 50% (cinquenta por cento) de ocupação e com as medidas sanitárias necessárias.
 II - as academias de ginástica para prática de atividades esportivas individuais, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 18h, com limitação de 30% (trinta por cento) de ocupação e com as medidas 
sanitárias necessárias;
 III - restaurantes, bares e lanchonetes, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, com li-
mitação da capacidade em 50%, permitindo-se o funcionamento durante 24 horas apenas por meio da 
modalidade de entrega, com as medidas sanitárias necessárias;
 a) durante os finais de semana fica vedado o consumo no local, permitindo-se o funciona-
mento apenas por meio das modalidades de entrega.
 IV – conveniências e similares poderão funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, 
e não poderão nos finais de semana, com limitação da capacidade de 50% (cinquenta por cento) e com 

as medidas sanitárias necessárias.
 V - demais atividades e serviços essenciais, como supermercados, farmácias, padarias e 
postos de combustíveis poderão funcionar até as 20h, durante todos os dias da semana, inclusive aos 
finais de semana.
 Art. 13 Permanece obrigatório o cumprimento das medidas de controle sanitário já impostas 
em normativas anteriormente expedidas, além de outras com o objetivo de diminuir a aglomeração e a 
circulação, dentre as seguintes regras:
 I – Uso obrigatório de máscara e álcool em gel 70% por funcionários, clientes, fornecedores, 
bem como todas as pessoas presentes no estabelecimento comercial;
 II – Controle de acesso, permitida a entrada de 50% da capacidade máxima do estabe-
lecimento comercial, sendo obrigatório colocar a identificação da capacidade de público na porta do 
estabelecimento;
 III - Escalonamento dos horários de entrada e saída dos funcionários e substituição do 
trabalho presencial pelo trabalho em home office, sempre que possível.
 Art. 14 A fiscalização quanto ao cumprimento das normas ora instituídas ficará a cargo dos 
órgãos de saúde e de fiscalização do município e da Polícia Militar, que devem intensificar o monitora-
mento do cumprimento das regras dispostas neste Decreto.
 Art. 15 Permanecem obrigatórias as medidas de isolamento, quarenta, determinação de 
realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coletas de amostras clínicas, uso obri-
gatório de máscaras de proteção individual e outras instituídas no artigo 3º da Lei Federal nº 13.979, de 
06 de fevereiro de 2020.
 Art. 16 Em caso de descumprimento de quaisquer disposições constantes no presente de-
creto, deverá ser aplicada a penalidade de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para estabelecimentos 
comerciais e R$ 500,00 (quinhentos) reais se o infrator for pessoa física, conforme definido na Lei Muni-
cipal n. 754/2020. 
 Art. 17 Os casos omissos deverão ser resolvidos pelo Comitê Gestor do Plano de Preven-
ção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19.
 Art. 18 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, 
 Em 09 de março de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita Municipal

MARIA RITHA XICARELI CASANOVA
Secretária Municipal de Saúde

FABIANE FAVARÃO FEDERICE REIS 
Coordenadora do Comitê Gestor Municipal do COVID-1

WELLINGTON DENER B. RODRIGUES
Procurador Geral do Município

PORTARIA Nº. 4969/2021
 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. 476/2021, DE 04/03/2021,
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Conceder a SONIA DE FÁTIMA ZAMIAN, matrícula nº. 401506, portadora da cédula 
de identidade RG nº. 4.321.576-0 SSP/PR, CPF nº. 316.408.278-97, ocupante do cargo de Zelador, 
referência salarial “4”, Grupo Ocupacional Serviços Gerais do Plano de Cargos e Salários desta munici-
palidade, licença para tratamento de saúde, a contar de 03/03/2021, até ulterior deliberação.
 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 04 de março de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 4971/2021
 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. 481/2021, DE 08/03/2021,
 R    E    S    O    L    V    E:
 Art. 1º Conceder a KEILA GARCIA GOMES, matricula nº. 401484, portadora da cédula 
de identidade RG nº. 8.617.602-5 SSP/PR, CPF nº. 053.436.149-81, ocupante do cargo de Professor, 
referência salarial “A07”, do Plano de Cargos, Carreira, Salários e de Valorização do Magistério - PCCVM, 
desta municipalidade, 120 (cento e vinte) dias de licença maternidade, de 03/03/2021 a 30/06/2021, de 
conformidade com a Constituição Federal.
 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 08 de março de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 4972/2021
 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. 279/2009, DE 12/03/2009,
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Fica concedido a CLAUDIA REGINA BICAS BONDEZAM, matricula nº. 401055, por-
tadora da cédula de identidade RG nº. 4.830.764-7 SSP/PR, CPF nº. 797.530.519-72, servidora desta 
Prefeitura Municipal, ocupante do cargo de Professor, referência salarial “C-27”, do Plano de Cargos, 
Carreira, Salários e de Valorização do Magistério – PCCVM, 90 (noventa) dias consecutivos de Licença 
Prêmio, de 03/03/2021 a 31/05/2021, referente ao quinquênio de 21/02/2004 a 20/02/2009, de conformi-
dade com o artigo 124, da Lei Nº. 183/94, de 23 de setembro de 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 08 de março de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 4974/2021
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Designar o servidor ELISE RAFFAELLI SILVEIRA MACHADO VEDOVATO, matricula 
500342, portadora da cédula de identidade RG nº 8.854.729-2 SSP/PR, CPF nº 057.882.129-01, ocupan-
te do cargo em comissão de Secretário de Governo e Comunicação, grupo ocupacional assessoramento 
superior, do Plano de Cargos e Salários desta municipalidade, para exercer cumulativamente, o cargo de 
Secretário de Planejamento e Gestão, a partir de 10/03/2021, até ulterior deliberação.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em 
contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 10 de março de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021
Processo Administrativo n.°255/2020

EDITAL RESUMIDO
 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da Prefeita 
Bruna de Oliveira Casanova e da Secretaria Municipal de Educação, tornam público para conhecimento 
de quantos possam interessar que fará realizar licitação, na modalidade de PREGÃO, na forma ELE-

TRONICO, nas condições fixadas neste edital e seus anexos. No dia 24 de março de 2021, às 09:00 
horas, onde serão recebidas as propostas de preços e habilitação por meio da utilização de Recursos da 
Internet Sistema www.comprasgovernamentais.gov.br. Sendo do tipo Menor Preço Por Item, tendo por 
finalidade o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de gêneros alimentícios (margarina e 
óleo de soja), conforme descrito no Anexo III. O valor máximo estimado é de R$ 17.181,00 (dezessete 
mil, cento e oitenta e um reais). O presente certame licitatório reger-se-á pelas normas contidas na Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, Decreto Federal nº 10.024/2019, pelo Decreto Municipal nº 
2.435/2009, nº 5.027/2020, lei nº 13.979/2020 e pelas disposições fixadas neste Edital, seus Anexos, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações posteriores. O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet 
pelos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e/ou e-mail licitacao@primeirodemaio.
pr.gov.br. 
 Primeiro de Maio/PR, em 08 de março de 2021. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2021
REGISTRO DE PREÇOS

EDITAL RESUMIDO
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO - ESTADO DO PARANÁ, Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno, inscrito no CNPJ sob nº. 76.245.059/0001-01, pela Secretaria de Assistência Social, 
tendo Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 4653 de 07/07/2020, com a devida 
autorização expedida pela Senhora Bruna de Oliveira Casanova – Prefeita, de conformidade com as 
condições estabelecidas no presente Edital e de acordo com a Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 
Lei Federal 10.520/02, Decreto Municipal nº 5.027/2020, suas alterações e demais legislações aplicá-
veis, torna público que fará realizar no dia 25 de março de 2021 as 09:00 horas, no endereço eletrônico: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, o certame da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 16/2021, do tipo 
Menor Preço Por Item, tendo por finalidade a Aquisição de Kit de Higiene, com valor máximo R$ 
41.380,00 (quarenta e um mil, trezentos e oitenta reais), de acordo com o que se encontra definido 
na especificação e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. O início do recebimento 
de proposta se dará a partir de 11 de março de 2021. O edital poderá ser lido e obtido acessando o site: 
www.primeirodemaio.pr.gov.br, bem como o Portal da Transparência do Município. Esclarecimentos de 
dúvidas podem ser feitas no Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura de Primeiro de Maio, na 
Rua Onze, nº 674, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min ou encaminhadas ao e-mail: 
licitacao@primeirodemaio.pr.gov.br.
 Primeiro de Maio, 10 de março de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova 
 Prefeita

DESPACHO
Referência: Processo nº 189/2020

Assunto: Anulação do processo licitatório
 Pregão Eletrônico 02/2021 - Objeto: Aquisição de alimentos ricos em proteína, que serão 
fornecidos aos idosos acolhidos em Serviço de Acolhimento Institucional do Município.
 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio - PR, neste ato representada pela Sra. Bruna de 
Oliveira Casanova, vem apresentar sua decisão pelos motivos abaixo expostos: 
 I – DA DECISÃO
 Nos termos do art. 38º, inc. IX, da Lei nº 8.666/1993, e considerando as razões de fato e de 
direito expostas pela Ilustre Pregoeira, em sua manifestação – Memorando nº 001-2021 - a qual acolho, 
decido pela ANULAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 02/2021, cujo objeto é a aquisição de aquisição de 
alimentos ricos em proteína, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas em editaI. 
 Primeiro de Maio, 09 de março de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA N° 028/2.021
 FABRÍCIO PASTORE,
 Prefeito do Município de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas por Lei,
 R E S O L V E:
 DESIGNAR os senhores Hélio Belarmino Pereira, brasileiro, funcionário Público, portador 
do RG/PR. n° 3.595.256-0 SSP/PR e CPF n° 482.525.499-34; ADAUTO BATISTA DE ANDRADE, brasi-
leiro, funcionário Público, portador do RG/PR. n° 4.496.387-6 e CPF n° 746.165.609-00; LEANDRO ABE-
LHA, brasileiro, funcionário público, portador do RG/PR. n° 7979758-8 e CPF n° 007.100.039-94; LUCIA-
NO CATELLI, brasileiro, funcionário público, portador do RG/PR. n° 6682686-4 e CPF n° 020.863.269-71; 
LINDERVALDO SIMÃO, brasileiro, vereador, portador do RG/PR. n° 8.496.089-6 e CPF n° 043.351.069-
20; MAYCON LUIZ COSTA BARROS, brasileiro, vereador, portador do RG/PR. n° 9.588.08-8 e CPF n° 
070.629.029-18; e RICARDO KREI BANDOLIN, brasileiro, vereador, portador do RG/PR. n° 2.136.610-2 
e CPF n° 362.102.859-53, sob a Presidência do primeiro, para comporem a “COMISSÃO”, para análise 
de Planilha de Custos de Transporte Coletivo deste Município de Bela Vista do Paraíso, apresentada pela 
empresa Estrela do Mar Turismo Ltda EPP, conforme protocolo nº 0377-2021 de 10/03/2021.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO DO 
PARANÁ, EM 10 de março de 2021. 

Fabrício Pastore
Prefeito Municipal

Diretor Depto. Administração


