
•  O dia está começando com o sol 
aparecendo entre nuvens nas diversas 
regiões do estado. As temperaturas 
neste amanhecer são agradáveis em 
todas as regiões.

Mínima:  16°C em Curitiba
Máxima: 33°C em Londrina

Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
12/04/21..................R$ 157,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
12/04/21..................R$ 88,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
12/04/21..................R$ 87,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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DECRETO Nº. 5.189, DE 08 DE ABRIL DE 2021

 Dispõe sobre a sobre medidas complementares para o enfrentamento da 
COVID-19.
 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas por lei,
 Considerando que o Decreto n. 5.173, de 17 de março de 2021, previa que 
a Segunda Fase de medidas restritivas vigoraria até as 23h59min do dia 28 de março de 
2021;
 Considerando que o Decreto n. 5.173, de 17 de março de 2021, foi prorrogado 
pelo Decreto n. 5184-2021 até o dia 06 de abril de 2021 e, portanto, perdeu sua vigência;
 Considerando as deliberações do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e 
Contingenciamento em Saúde da COVID-19 instituído pelo Decreto n. 4.883/2020, de 18 
de março de 2020, em reunião ocorrida na data de 08/04/2021;
 DECRETA:
 Art. 1º Fica mantida a prática do distanciamento social, bem como a limitação 
da circulação de pessoas como forma de manutenção do impedimento da propagação do 
vírus (COVID-19) no Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná.
 Art. 2º Fica autorizado o funcionamento, de segunda-feira a sábado, dos 
serviços e estabelecimentos abaixo indicados, condicionado ao cumprimento das normas 
sanitárias vigentes e:
 I – Lotéricas, instituições bancárias e similares, se possível com ampliação 
de horário de atendimento público, limitado a 50% da capacidade total;
 II – Restaurantes, lanchonetes, bares e similares – Das 8h00 às 20h00 na 
modalidade presencial ou para retirada (“take-away”), observando-se a ocupação máxi-
ma de 30%, e após às 20h00, exclusivamente nas modalidades de entrega em domicílio 
(“delivery”);
 III – Mercados, supermercados, padarias, açougues e similares – Das 6h00 
às 20h00, de segunda a sábado na modalidade presencial, observando-se a ocupação 
máxima de 30%, preferencialmente restrita a uma pessoa por família, vedado menores de 
12 anos. Aos domingos somente nas modalidades delivery e “take-away”;
 IV – Academias – Das 6h00 às 20h00 na modalidade presencial, observando-
-se a ocupação máxima de 15%;
 V – Lojas de materiais de construção e similares – Das 8h00 às 18h00 na 
modalidade presencial, observando-se a ocupação máxima de 30%, preferencialmente 
restrita a uma pessoa por família, vedado menores de 12 anos;
 VI – Lojas agropecuárias, veterinárias e similares – Das 8h00 às 18h00 na 
modalidade presencial, observando-se a ocupação máxima de 30%, preferencialmente 
restrita a uma pessoa por família, vedado menores de 12 anos;
 VII – Tabacarias, lojas de conveniência, distribuidoras de bebidas e similares – 
Das 8h00 às 20h00, e após na modalidade de entrega domiciliar (“delivery”) e para retirada 
(“take away”);
 VIII – Postos de combustível – sem restrições adicionais;
 X – Escolas – apenas com atividades não presenciais, com exceção do 
atendimento individualizado;
 XI – Serviços públicos – sem restrições adicionais;
 XII – Demais atividades – De forma presencial, observando a capacidade 
máxima de 30%;
 XIII – Demais atividades industriais – sem restrições adicionais.
 Art. 3º Fica autorizado o funcionamento das igrejas na modalidade presencial, 
com atendimento individualizado ou ocupação máxima de 15%, até às 21h00, em todos os dias.
 Art. 4° Fica proibida a comercialização de bebidas alcoólicas das 20h00 às 
4h59, bem como o consumo em vias públicas ou espaços coletivos de qualquer natureza.
 Art. 5° Durante todo o período de vigência deste decreto, permanecem 
proibidas:
 I – Festas, celebrações ou quaisquer outros tipos de comemorações em am-
bientes residenciais, limitado a 10 (dez) pessoas e com qualquer número de participantes 
em chácaras, áreas de lazer ou similares;
 II – Música ao vivo ou apresentações culturais em quaisquer tipos de ambiente;
 III – Jogos de baralho, sinuca ou similares em qualquer ambiente público;
 IV – Circulação de pacientes suspeitos ou confirmados, bem como de contatos 
próximos de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, durante o período indicado 
pelo médico assistente e/ou autoridade sanitária; e
 V – Locação de chácaras, uso de áreas de lazer de condomínios e clubes.
 Art. 6º Fica proibido, aos domingos, o atendimento presencial dos estabele-
cimentos comerciais, podendo ser realizado exclusivamente nas modalidades delivery e 
take-away.
 Art. 7° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, 
 Em 08 de abril 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

Decreto  nº 5191/2021 de 09/04/2021

 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 768/2020 de 
30/12/2020.
 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no 
Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 7.433,00 (sete mil quatrocentos e trinta e 
três reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
 Suplementação
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
10.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.003.10.301.0011.2.313. ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS)
314 - 3.3.90.36.00.00 01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.433,00
   Total Suplementação:                          7.433,00
  Artigo 2º - Para Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações 
Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III 
da Lei Federal nº  4.320/64.
 Redução
17.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
17.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
17.002.22.661.0008.2.333. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, GERAÇÃO 
  DE EMPREGO E RENDA, BANCO SOCIAL
704- 4.4.90.61.00.00 01000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                      7.433,00
   Total Redução:                          7.433,00
 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na da publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio do Paraná, em  09 de 
abril de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5006, DE 09 DE ABRIL DE 2021

 Designa a servidora Sra. Mayara Fernanda Todero Vicente, para acompanhar 
e fiscalizar a execução  destas Atas de Registro de Preço. 
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e no Acórdão nº 1.094/2013 do Tribunal de Contas da União.

 RESOLVE: 
 Art. 1° Fica designada a servidora Sra. Mayara Fernanda Todero Vicente, 
matrícula n°.401720, portadora da cédula de identidade RG n°.5.652.335-9, CPF n°. 
038.001.879-90, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Administrativos, para 
acompanhar e fiscalizar a execução destas Atas de Registro de Preços, referente ao Pregão 
Eletrônico n° 07/2021, cujo objeto consiste na aquisição de e recarga de toners, cartuchos 
e refis de tinta, para impressoras dos municípios.
 I – Ata de Registro de Preços n°.29 /2021, firmado com A. G. S. COMERCIAL 
– EIRELI - ME, inscrito no CNPJ n.º 24.435.379/0001-20.
 II – Ata de Registro de Preços n°. 30/2021, firmado com o F RIBEIRO PEREIRA 
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, inscrito no CNPJ n.º 33.880.068/0001-61.
 III – Ata de Registro de Preços n°. 31/2021, firmado com o com o RN BALTAZAR 
COMÉRCIO DE INFORMATICA - ME, inscrito no CNPJ 26.668.902/0001-94.
 Art. 2º - Determinar que a fiscal ora designada deverá:
  I - Zelar pelo fiel cumprimento da Atas de Registro de Preços, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário 
à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, 
em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos 
termos da lei;
 II - Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais 
fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto da Atas de Registro 
de Preços, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior 
a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;
 III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas 
aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao 
Financeiro para pagamento.
 Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.
 Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
 Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, PR 
 Em 09 de abril de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

DECRETO Nº. 5.192, DE 09 DE ABRIL DE 2021

 Altera o Decreto 5.189/2021, de 08 de abril de 2021.
 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, e de acordo com o Código Tributário Municipal – Lei 198/2005,
 D E C R E T A:
 Artigo 1º Fica alterado o inciso VII do artigo 2° do Decreto n. 5.189/2021, de 
08 de abril de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação:

 Art. 2° .....................
................................
 VII Tabacarias, lojas de conveniência, distribuidoras de bebidas e similares 
– Das 8h00 às 20h00;
 Artigo 2° Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições 
em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, 
 Em 09 de abril de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal 

Decreto  nº 5193/2021 de 09/04/2021

 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 768/2020 de 
30/12/2020.
 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no 
Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil 
reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
 Suplementação
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
10.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.003.10.301.0011.2.311. ATENÇÃO BÁSICA - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES 
  BÁSICAS DE SAÚDE
943 - 3.3.90.39.00.00 32494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
  PESSOA JURÍDICA                       147.000,00
10.003.10.305.0011.2.321. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGIASUS
975- 3.3.90.39.00.00 35494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
  PESSOA JURÍDICA                            1.000,00
 Total Suplementação:  148.000,00

 Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do créd pelo artigo anterior, na 
forma do disposto 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 do Paraná, em  09 de 
abril de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita Municipal

RESULTADO DE LICITAÇÃO
 CONCORRÊNCIA  03/2020 

 A Comissão Permanente de Licitação e membros, comunica aos interessados 
na Licitação acima identificada que a mesma foi declarada DESERTA.
 Primeiro de Maio/PR, 22 de março de 2021.

Alexandra Sonsin Souza
Presidente 

Gisiane Coronado G. Effgen
Membro

Natal do Nascimento
Membro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021
Processo Administrativo nº 46/2021

EDITAL RESUMIDO
RETIFICAÇÃO II

 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 Administração e Recursos Humanos, 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 aplicáveis, torna público que foi RETIFICADO o edital da 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 ali-
mentares 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. Fica retificado o termo de referência. 
O início do recebimento de proposta se dará a partir de 03 de março de 2021, e o certame 
será realizado no dia 28 de abril de 2021 as 09:00 horas, no endereço eletrônico: www.
comprasgovernamentais.gov.br. O edital poderá ser lido e obtido acessando o site: www.
primeirodemaio.pr.gov.br, bem como o Portal da Transparência do Município. Esclarecimen-
tos 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, 09 de abril de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

Copel e Tecpar lançam projeto de aconselhamento 
profissional para jovens

A escolha de uma profis-
são é um dos momentos 
mais importantes da vida 
de uma pessoa. Entre os 
fatores que podem ajudar 
neste processo, está o 
conhecimento sobre o 
curso de formação e a 
rotina de quem atua na 
área desejada. Para auxi-
liar estudantes do Ensino 
Médio nessa jornada, os 
programas de voluntaria-
do corporativo da Copel 
e do Tecpar lançam nesta 
quarta, dia 14, o projeto 
Ciclo de Profissões. 
A abertura será com uma 
palestra online sobre pla-
nejamento de carreira com 
a consultora de recursos 
humanos Cristiane Ribas. 
Formada em Administra-
ção, ela é especialista em 
gerenciamento de projetos 
e negócios internacionais. 
A programação tem como 
público alvo jovens de 14 
a 18 anos, mas é aberta 
para quem tiver interesse 
em acompanhar. Basta re-
alizar a inscrição, pelo link 
https://cutt.ly/pcZTamE, 
disponível também no site 
www.copel.com. 
O projeto terá sequência a 
partir de então, dedicado 
aos estudantes da rede 

pública, com uma mostra 
de profissões através de 
vídeos disponíveis no ca-
nal do Tecpar no YouTube, 
e reuniões online para 
mentoria para os interes-
sados. Nos encontros, um 
dos mais de 100 profissio-
nais voluntários oferecerá 
aconselhamento relacio-
nado ao planejamento e 
desenvolvimento da vida 
profissional, relatando 
aprendizados e obstá-
culos superados em sua 
própria experiência. O 
objetivo é despertar nos 
jovens autonomia, empa-
tia e outras habilidades 
focadas na orientação 
ao mercado de trabalho, 
em uma troca dinâmica e 
enriquecedora. 
A coordenadora do pro-
grama de voluntariado da 
Copel, Adriana de Cam-
pos Souza, explica que o 
projeto conjunto surgiu da 
demanda por oportunizar 
conhecimento em dife-
rentes áreas de atuação. 
“Este compartilhamento 
de experiências pode aju-
dar muito, não só na esco-
lha da carreira com a qual 
o jovem se identifica, mas 
em todo o planejamento 
que é possível quando se 

conhece as possibilida-
des de cada profissão”, 
comenta. 
O Projeto Ciclo de Pro-
fissões visa, por meio do 
voluntariado empresa-
rial, auxiliar estudantes 
do Ensino Médio no pla-
nejamento de sua carreira, 
oportunizando o conheci-
mento de diferentes áre-
as de atuação para que 
possam avaliar e verificar 
as carreiras com as quais 
se identificam. 
As ações da Copel ligadas 
à sustentabilidade estão 
relacionadas aos Objeti-
vos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) - uma 
agenda mundial adota-
da durante a Cúpula das 
Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sus-
tentável em setembro de 
2015, composta por 17 
objetivos e 169 metas a 
serem atingidos até 2030. 
A Copel comprometeu-se 
com os ODS, em 2016, 
e tem realizado muitas 
ações envolvendo todas 
as suas subsidiárias em 
prol da Agenda 2030. 
O Projeto Ciclo de Profis-
sões contribui diretamente 
para os objetivos ODS 4 
- Educação de qualidade, 

ODS 8 - Trabalho decente e crescimento econômico, ODS 10 - Redução das desi-
gualdades e ODS 17 - Parcerias e meios de implementação. 

Serviço – Lançamento do projeto Ciclo de Profissões 
Palestra online “Planejamento de carreira”, com Cristiane Ribas 

14/04, quarta-feira, às 10h Inscrições pelo link https://cutt.ly/pcZTamE 
Fonte: Assessoria de Comunicação Copel.
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