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6º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES – CONSELHO TUTELAR
Gestão 2020/2024

 A Prefeita de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme previsto na Lei Municipal 
nº. 313/2008, de 22/12/2008, que dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, regulando o Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar, e diante do Ofício nº. 001/2021 do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, de 15/01/2021, que requisita a convocação de suplente, CONVOCA a Conselheira Tutelar Suplente NALINE 
APARECIDA LEONI DA SILVA – 1º Suplente, RG nº 9.831.934-4 SSP/PR e CPF nº 045.750.939-20, para o suprimento da exoneração do 
Conselheiro Tutelar Alessandro Vaz de Almeida, durante o período da data de posse do suplente até o final da Gestão 2020/2024.
 A Conselheira Tutelar Suplente, convocada neste ato, deverá comparecer no Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, sito à Rua Dez, 607, no dia 18/03/2021, das 8h00min às 11h30min e 
das 13h00min às 16h30min, munida dos 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 reconhecido pelo MEC (original  e cópia);
 l) 2 (duas) fotos 3X4;
 m) Comprovante de residência (comprovante de água, luz, telefone ou contrato de locação) (original e cópia);
 O não comparecimento no prazo estabelecido, para a entrega da documentação e os procedimentos administrativos ne-
cessários à posse, fica o convocado ciente de que retornará para a listagem de suplência e será convocado o próximo suplente para assumir 
o exercício da função, com vistas a garantir que não haja prejuízos no atendimento do Conselho Tutelar do Município de Primeiro de Maio. 
 Findo o prazo de substituição, será garantida a permanência do Conselheiro Tutelar Suplente na ordem de 
suplência homologada pelo CMDCA, após o processo de eleição dos Conselheiros Tutelares.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio - PR, em 17 de março de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 18/2021

 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 municipal de Saúde, tendo Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, designados pela Por-
taria 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 aplicáveis, torna público que fará realizar no dia 31 de março de 
2021 as 09:00horas, no endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, o recebimento das propostas conforme especifica-
do na licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 18/2021, do tipo Menor Preço Por Item, tendo por finalidade a aquisição de Fórmulas 
Alimentares, Dietas Especiais Alimentares para atender as necessidades alimentares específicas dos pacientes assistidos 
pelo Sistema Municipal de Saúde de Primeiro de Maio, com valor máximo de R$ 130.521,60 (cento e trinta mil, quinhentos e vinte 
e um reais e sessenta centavos), 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 18 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, 16 de março de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2021
 Ratifico a Dispensa nº 11/2021 com fundamento no art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93, a favor da empresa AS3 
AUTOMOTIVA LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.151.179/0001-52, referente ao fornecimento de pneus 1400x24, comum, 16 lonas para 
motoniveladora Patrola CAT 120-K, no valor total de R$ 16.794,00 (dezesseis mil, setecentos e noventa e quatro reais). 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, 16 de março de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita 

DECRETO Nº. 5.170, DE 16 DE MARÇO DE 2021
 Dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento da emergência de saúde pública 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 que as disposições do Decreto n. 5.166/2021 encerram-se às 5 horas da manhã do dia 17 de 
março de 2021;
 Considerando as deliberações do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do CO-
VID-19 instituído pelo Decreto n. 4.883/2020, de 18 de março de 2020, em reunião ocorrida na data de 16/03/2021;
 DECRETA:
 Art. 1º Prorroga todas as disposições do Decreto 5.166/2021, até ulterior deliberação.
 Art. 2° Fica mantida a proibição de comercialização de bebidas alcóolicas em todo o Município de Primeiro de Maio 
no final de semana compreendido pelos dias 20 e 21 e março de 2021, inclusive pelo sistema de delivery.
 Art. 3° Os casos omissos deverão ser resolvidos pelo Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingencia-
mento em Saúde do COVID-19.
 Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, 
 Em 16 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

TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO 40/2020
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa ENGTOP CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA, 
celebram o presente aditamento ao Contrato original, conforme abaixo: 
 CONTRATANTE: 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, brasileira, casada, portadora do RG nº 8.103.168-1/PR, e do CPF nº 053.332.629-00, 
residente e domiciliado nesta cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua Oito, n2 873, Centro, e 
 CONTRATADA: ENGTOP CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
á Rua Francisco Cândido Pereira, nº 220 – Jardim Beltrão I – na cidade de Ibiporã/PR, CEP 86.200-000, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o n° 18.026.426/0001-80, neste ato representada por sua representante legal, ao fim assinada, Sra. Ivete 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 019/2021 
 A Prefeitura do Município de Bela Vista do Paraíso, comunica aos interessados que se encontra 
aberta a licitação a seguir: MODALIDADE: Pregão Eletrônico através do Portal Comprasnet - www.comprasgover-
namentais.gov.br - UASG 987453
 OBJETO: Aquisição Kits de Merenda Escolar, em forma de Cesta Básica, para atender as fa-
mílias dos alunos regularmente matriculados nas escolas Municipais. DATA E HORÁRIO DA SESSÃO: 31 de 
março de 2021 - (31/03/2021) ÀS 09:00 horas VALOR DE REFERÊNCIA: R$ 286.401,50 (duzentos e oitenta e seis 
mil, quatrocentos e um reais e cinquenta centavos). DISPONIBILIDADE DO EDITAL E ANEXOS: www.pmbvista.
pr.gov.br – Aba/Licitações Prefeitura, no Portal da Transparência ou Divisão de Licitações, Rua Joaquim Ladeia, 
150 – Centro. Para melhores informações, favor dirigir-se à Divisão de Licitações e Compras, na sede da Prefeitura 
Municipal, sito à Rua Joaquim Ladeia, 150 – Bela Vista do Paraíso – PR, pelo telefone (43) 3242-8110, pelo site: 
www.pmbvista.pr.gov.br – link Editais/Licitações ou ainda pelo email  licitacao@pmbvista.pr.gov.br. Bela Vista do 
Paraíso, 16 de março de 2021. 

Leonardo A. Savariego Conceição - Pregoeiro

de Oliveira, portadora do CPF 031.608.549-90, doravante designada CONTRATADA. 
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Contrato nº 
40/2020, que tem por objeto a execução de obra de infraestrutura e urbanização de lago, 
referente ao Processo Licitatório Tomada de Preços nº 07/2020, pelo presente instrumento vêm aditar o valor, acrescendo R$ 
112.244,10, correspondente a 19,40%, em razão de reprogramação do objeto, permanecendo inalteradas as demais disposi-
ções do contrato original. 
 O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura. 
 Primeiro de Maio - PR, 15 de março de 2021. 

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
ENGTOP CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA - Contratada

TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO 68/2020
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa LUCIANO RAMALHO - ME, celebram o presente adita-
mento ao Contrato original, conforme abaixo: 
 CONTRATANTE: 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, brasileira, casada, portadora do RG nº 8.103.168-1/PR, e do CPF nº 053.332.629-00, residente 
e domiciliado nesta cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua Oito, n2 873, Centro, e 
 CONTRATADA: LUCIANO RAMALHO - ME, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida a Av. Teodoro 
Miguel, nº 81, Conjunto Ana Mendes, no município de São Sebastião da Amoreira, Paraná, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o n° 19.857.136/0001-40, neste ato representada por seu representante legal, ao fim assinado, 
Luciano Ramalho, portador do CPF 023.052.269-69.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Contrato nº 68/2020, que tem por objeto a execu-
ção de obra de reforma na Capela Mortuária, referente ao Processo Licitatório Tomada de Preços nº 12/2020, pelo presente 
instrumento vêm aditar o prazo de execução em 30 (trinta) dias, e o prazo de vigência em 90 (noventa) dias, permanecendo 
inalteradas as demais disposições do contrato original. 
 O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura. 
 Primeiro de Maio - PR, 16 de março de 2021. 

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
LUCIANO RAMALHO - ME  - Contratada

TERMO DE ADITAMENTO Nº 04 AO CONTRATO 51/2020
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa S. KASPCHAK E CIA LTDA - ME, celebram o presente 
aditamento ao Contrato original, conforme abaixo:
 CONTRATANTE: 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, brasileira, casada, portadora do RG nº 8.103.168-1/PR, e do CPF nº 053.332.629-00, residente 
e domiciliado nesta cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua Oito, n2 873, Centro, e
 CONTRATADA: S. KASPCHAK E CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 30.891.218/0001-44, com sede à Rua Dr. João 
Gonçalves Padilha, 451 B, sala 01, Centro, na cidade de Pitanga, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 30.891.218/0001-44, neste ato 
representado por Silvonei Kaspchak, portador do CPF nº 083.138.299-66 e do RG 10439706-9.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Contrato nº 51/2020, que tem por objeto a execução de reforma no Centro 
de Referência de Assistência Social - CRAS, referente ao Processo Licitatório Tomada de Preços nº 04/2020, pelo presente instrumento vêm aditar o 
prazo de execução em 30 (trinta) dias, permanecendo inalteradas as demais disposições do contrato original.
 O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura.
 Primeiro de Maio - PR, 16 de março de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
S. KASPCHAK E CIA LTDA - ME  - Contratada

TERMO DE ADITAMENTO Nº 04 AO CONTRATO 40/2020
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa ENGTOP CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA, 
celebram o presente aditamento ao Contrato original, conforme abaixo: 
 CONTRATANTE: 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, brasileira, casada, portadora do RG nº 8.103.168-1/PR, e do CPF nº 053.332.629-00, residente 
e domiciliado nesta cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua Oito, n2 873, Centro, e 
 CONTRATADA: ENGTOP CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
á Rua Francisco Cândido Pereira, nº 220 – Jardim Beltrão I – na cidade de Ibiporã/PR, CEP 86.200-000, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o n° 18.026.426/0001-80, neste ato representada por sua representante legal, ao fim assinada, Sra. Ivete 
de Oliveira, portadora do CPF 031.608.549-90, doravante designada CONTRATADA. 
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Contrato nº 40/2020, que tem por objeto a execução de 
obra de infraestrutura e urbanização de lago, referente ao Processo Licitatório Tomada de Preços nº 07/2020, pelo presente instrumento 
vêm aditar o valor, suprimindo R$ 2.574,00 (dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais), correspondente a 0,44%, em razão de glosa, 
permanecendo inalteradas as demais disposições do contrato original. 
 O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura. 
 Primeiro de Maio - PR, 15 de março de 2021. 

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
ENGTOP CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA - Contratada

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO 67/2020
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa AMOREIRA TERRAPLANAGEM LTDA, celebram o 
presente aditamento ao Contrato original, conforme abaixo:
 CONTRATANTE: 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, brasileira, casada, portadora do RG nº 8.103.168-1/PR, e do CPF nº 053.332.629-00, residente 
e domiciliado nesta cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua Oito, n2 873, Centro, e
 CONTRATADA: AMOREIRA TERRAPLANAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na 
Rua Holanda, n° 263 - sala 207, Centro, na cidade de Cambé- PR, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 
sob o n° 26.984.758/0001-03, neste ato representada por seu representante legal, ao fim assinados, o Sr. Reinaldo Edmar 
Passeri, portador do CPF n° 464.690.799-20 e RG n° 3.200.017-7.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Contrato nº 51/2020, que tem por objeto a execu-
ção de pavimentação e recape asfáltico em diversas ruas do município, referente ao Processo Licitatório Tomada de Preços 
nº 14/2020, pelo presente instrumento vêm aditar o prazo de vigência em 90 (noventa) dias, permanecendo inalteradas as 
demais disposições do contrato original.
 O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura.
 Primeiro de Maio - PR, 12 de março de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
AMOREIRA TERRAPLANAGEM LTDA  - Contratada

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 18/2021

 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 municipal de Saúde, 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 confor-
midade 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 aplicáveis, torna público que fará realizar no dia 31 
de março de 2021 as 09:00horas, no endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, o recebimento das propostas confor-
me especificado na licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 18/2021, do tipo Menor Preço Por Item, tendo por finalidade a aquisição 
de Fórmulas Alimentares, Dietas Especiais Alimentares para atender as necessidades alimentares específicas dos pacientes assistidos 
pelo Sistema Municipal de Saúde de Primeiro de Maio, com valor máximo de R$ 130.521,60 (cento e trinta mil, quinhentos e vinte e um 
reais e sessenta centavos), 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 18 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, 16 de março de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO 
PREGÃO PRESENCIAL nº 8/2021

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, atendendo ao dispositivo da legislação vi-
gente, em especial a Lei Federal 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas modificações, adjudica e homologa a licitação modalidade 
Pregão Presencial nº 8/2021, declarando oficialmente vencedora a empresa abaixo:
 FORNECEDOR: RM MARINGÁ ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.945.654/0001-11
 Valor Total do Fornecedor: 150.480,00 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e oitenta reais).

 Primeiro de Maio, 11 de março de 2021
BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita


