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PREFEITURA DE PRIMEIRO DE MAIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2021

 O Município de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da Pre-
feita Sra. Bruna de Oliveira Casanova, da Secretaria de Obras e Engenharia, 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 Lote, tendo por finalidade a 
contratação e empresa para elaboração de projetos complementares de engenharia, 
conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 196.166,67 (cento e noventa 
e seis mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta 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 27 de maio de 2021 até às 
09:00min, na sede da Prefeitura Municipal, à Rua Onze, nº 674, quando ocorrerá a abertura 
do certame. 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 08h00min às 11h30min e das 
13h00min às 16h30min ou solicitado pelo site: www.primeirodemaio.pr.gov.br

 Primeiro de Maio, 25 de maio de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova 
Prefeita

DECRETO Nº. 5.225, DE 21 DE MAIO 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 as deliberações do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e 
Contingenciamento em Saúde do COVID-19 instituído pelo Decreto n. 4.883/2020, de 18 
de março de 2020, em reunião ocorrida na data de 21/05/2021;

 DECRETA:
 Art. 1º Fica mantida a prática do distanciamento social como forma de manu-
tenção do impedimento da propagação do vírus (COVID-19) no Município de Primeiro de 
Maio, Estado do Paraná.

 Art. 2º Fica autorizado o funcionamento dos serviços e estabelecimentos 
abaixo indicados, condicionado ao cumprimento das normas sanitárias vigentes e:
 I – atividades comerciais de rua não essenciais, galerias e de prestação de 
serviços não essenciais das 8h00min às 18h00min, de segunda a sexta-feira, e até das 
8h00min às 12h00min aos sábados, com limitação de 50% de ocupação;
 II – Lotéricas, instituições bancárias e similares, se possível com ampliação 
de horário de atendimento público, limitado a 50% da capacidade total;
 III – Restaurantes, lanchonetes, bares e similares – Das 8h00 às 22h00, de 
segunda a sexta-feira, na modalidade presencial ou para retirada (“take-away”), observando-
-se a ocupação máxima de 50%, e após às 22h00, exclusivamente nas modalidades de 
entrega em domicílio (“delivery”);
 IV – Mercados, supermercados, padarias, açougues e similares – Das 6h00 às 
22h00, de segunda a sexta, na modalidade presencial, observando-se a ocupação máxima 
de 50%, preferencialmente restrita a uma pessoa por família, recomendada a não entrada 
de menores de 12;
 V – Academias – Das 6h00 às 22h00, de segunda a sexta-feira na modalidade 
presencial, observando-se a ocupação máxima de 30%;
 VI – Postos de combustível – sem restrições adicionais;

 Art. 3º Fica permitido o funcionamento das atividades comerciais até às 20h00 
aos sábados e até às 14h00 aos domingos, com exceção de padarias e sorveterias, que 
poderão manter o seu funcionamento até às 20h00 de domingo.
 § 1º O funcionamento dos estabelecimentos comerciais após o horário 
informado no caput deste artigo poderá ser realizado apenas nas modalidades de entrega 
domiciliar (“delivery”).
 § 2º A restrição de horário contida no caput deste artigo não se aplica aos 
postos de combustíveis.

 Art. 4º Fica autorizado o funcionamento das igrejas na modalidade presencial, 
com atendimento individualizado ou ocupação máxima de 35%, até às 22h00, em todos 
os dias da semana, respeitadas as medidas de prevenção contidas na Resolução SESA n. 
440/2021, de 30 de abril de 2021.

 Art. 5º Institui, no período das 22 horas às 5 horas, diariamente, restrição 
provisória de circulação em espaços e vias públicas.
 § 1º A medida prevista no caput deste artigo terá vigência até as 5 horas do 
dia 31 de maio de 2021.
 § 2º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a circulação de pessoas e 
veículos em razão de serviços e atividades essenciais, sendo entendidos como tais todos 
aqueles definidos no art. 5º do Decreto Estadual nº 6.983, de 2021.

 Art. 6º Proíbe a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em 
espaços de uso público ou coletivo no período das 22h00 às 5h00, de segunda sexta-feira, 
estendendo-se a vedação para quaisquer estabelecimentos comerciais.
 § 1° Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso 
público ou coletivo no período das 20h00 às 05h00 aos sábados, e das 14h00 às 05h00 
aos domingos, estendendo-se a vedação para quaisquer estabelecimentos comerciais, 
inclusive conveniências.
 § 2º Durante o período de 20h às 22h de sábado e das 14 às 22h de domingo fica 
permitida a comercialização de bebidas alcoólicas na modalidade de entrega domiciliar (“delivery”).
 § 3º A medida prevista no caput deste artigo terá vigência a partir das 22 horas 
do dia 21 de maio de 2021 até as 5 horas do dia 31 de maio de 2021. 

 Art. 7° Permanecem proibidos:
 I – Festas, celebrações ou quaisquer outros tipos de comemorações em 
ambientes residencial, limitado a 10 (dez) pessoas;
 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.

 Art. 8º Fica autorizado o funcionamento dos estabelecimentos destinados a 
prática de pesca, tais como, pesqueiros, pesque-pague e congêneres, desde que obedeci-
das todas as medidas sanitárias, inclusive quanto à proibição de aglomeração e horário de 

funcionamento, limitada a capacidade de 50% do estabelecimento.
 § 1° Os responsáveis deverão firmar o Termo de 
Responsabilidade, conforme Anexo I do Decreto 5.197/2021.
 § 2° Em caso de realização de eventos ou torneio de pesca, os responsáveis 
e/ou organizadores deverão apresentar ainda Plano de Contingência.

 Art. 9º Fica alterado o § 7° do artigo 1° do Decreto 4.892 de 25 de março de 
2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:
 § 7° Os servidores públicos e agentes públicos do Município de Primeiro de 
Maio, que foram devidamente vacinados, devem retornar normalmente ao exercício de suas 
funções de forma presencial, com exceção das grávidas, conforme Lei n. 14.151/2021, de 
12 de maio de 2021.

 Art. 10 O controle e cumprimento do presente Decreto será de inteira respon-
sabilidade dos empresários e prestadores de serviço, cabendo ao Poder Público apenas 
exercer seu poder de polícia.

 Art. 11 O descumprimento do disposto neste decreto acarretará responsa-
bilização dos infratores, nos termos previstos no Decreto-Lei Federal nº 1.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal e na Lei Estadual nº 13.331/2001 – Código Sanitário do 
Estado do Paraná e Lei Municipal n. 745/2020.

 Art. 12 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, 
 Em 21 de maio 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. 5065/2021

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, À VISTA DO OFÍCIO DA SECRETARIA MU-
NICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº. 88/2021, DE 13/05/2021,

 R E S O L V E:
 Art. 1º O artigo 1º da Portaria Nº. 4777/2020, de 23/10/2020 passa a vigorar 
a partir de 13/05/2021, com a seguinte redação:

 “Art. 1º Fica designado a servidora Sra. Magali de Oliveira Moreira, matrícula 
n°.401497, portador da cédula de identidade RG n°. 8.422.390-5, CPF n°.051.994.299-
08, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Administrativos, para acompanhar 
e fiscalizar a execução das Atas de Registro de Preços abaixo relacionadas, referente ao 
Pregão n° 61/2020, cujo o objeto consiste na contratação de empresa para ministrar cursos 
profissionalizantes nas áreas de manicure e pedicuro, designer de sombrancelha, barbeiro, 
mecânica de bicicleta.
 Art. 2º O artigo 1º da Portaria Nº. 4829/2020, de 10/12/2020 passa a vigorar 
a partir de 13/05/2021, com a seguinte redação:

 “Art. 1º Fica designado a servidora Sra. Magali de Oliveira Moreira, matrícula 
n°.401497, portador da cédula de identidade RG n°. 8.422.390-5, CPF n°.051.994.299-
08, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Administrativos, para acompanhar 
e fiscalizar a execução do Contrato, referente a Dispensa n° 49/2020, cujo objeto consiste 
na locação de um imóvel, com a finalidade de instalar o Conselho Tutelar.

 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado as 
disposições em contrário.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 19 de maio de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5.071, DE 25 DE MAIO DE 2021

 Nomeia Comissão Especial de Avaliação, e dá outras providências.
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas, 

 RESOLVE:
 Artigo 1º. Nomear como membros da Comissão Especial para avaliação do 
Lote AB-1/8A1-A, para expansão do cemitério, a ser composta pelos servidores abaixo 
relacionados:
 I – Presidente:
 Gabriel da Silva Galli - CPF: 103.067.849-98
 II – Membros: 
 João Gustavo Martelozo 
 CPF: 044.128.979-74
 Carlos Gonçalves Dias 
 CPF: 438.655.779-20

 Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura de Primeiro de Maio, 
 Em 25 de maio de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

DESPACHO 

 Referência: Pregão Eletrônico n° 18/2021 
 Assunto:  Recurso referente fase de habilitação. 
 Considerando os recursos apresentados, bem como as contrarrazões e 
Parecer da Procuradoria Jurídica, decido por: 
 a) ALTERAR a decisão de classificação dos itens 1 e 2 declarando como 
vencedoras as empresas tale tal respectivamente. 
 Dessa forma, encaminhe-se aos interessados, bem como sigam os demais 
atos necessários a conclusão do certame. 
 Primeiro de Maio, 26 de Maio de 2021. 

Bruna de Oliveira Casanova 
Prefeita

RESOLUÇÃO Nº. 003/2021

 SÚMULA: Dispõe sobre a adesão ao Programa Crescer em Família - Acolhi-
mento Familiar, conforme a Deliberação N°. 81/2020 do Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CEDCA/PR, cofinanciado pelo Fundo Estadual para a Infância 
e Adolescência - FIA/PR. 
 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 
no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal Nº. 313/2008, com redação dada 
pela Lei Nº. 413/2011.
 Considerando a deliberação da plenária realizada em reunião extraordinária 
no dia 21 de maio de 2021.

 RESOLVE:
 Art. 1º. Aprovar a adesão ao Programa Crescer em Família - Acolhimento 
Familiar, conforme a Deliberação N°. 81/2020 do Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CEDCA/PR, cofinanciado pelo Fundo Estadual para a Infância 
e Adolescência – FIA/PR.
 Art. 2º. Aprovar o Plano de Ação do Programa Crescer em família – Acolhimento 
Familiar, da Deliberação N°. 81/2020 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CEDCA/PR, preenchido no Sistema Fundo a Fundo – SIFF.
 Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
 Primeiro de Maio/PR, 21 de maio de 2021.

RUBIA CARLA NOGUEIRA

Decreto  nº 16/2021 de 01/04/2021

 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.
 O Presidente da Câmara 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 Crédito  Adicional Suplemen-
tar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 145.471,13 (Cento e Quarenta e Cinco 
Mil Reais Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Treze Centavos), destinado ao reforço das 
seguintes Dotações Orçamentárias.

 Suplementação
 01.000.00.000.0000.0.000. LEGISLATIVO MUNICIPAL
 01.001.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL
 01.001.01.031.0001.2.001.
 8 - 3.3.90.36.00.00 1001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              45.471,13
 9 - 3.3.90.39.00.00 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
 PESSOA JURÍDICA                      100.000,00
 Total Suplementação:                       145.471,13

 Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º d 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
 01.000.00.000.0000.0.000. LEGISLATIVO MUNICIPAL
 01.001.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL
 01.001.01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 3 - 3.1.90.11.00.00 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
 -  PESSOAL CIVIL                      145.471,13
 Total Redução:                      145.471,13

 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na da publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

 Edifício da Câmara Municipal de PRIMEIRO DE MAIO, Estado do Paraná, 
em  01 de abril de 2021.

Vander Emanoel Dias Coelho
Presidente da Câmara

Centro de atendimento à mulher vítima de violência 
completa 15 anos no Paraná
 O Centro de Re-
ferência de Atendimento 
à Mulher em Situação de 
Violência (CRAM), do Go-
verno do Estado, completa 
em 15 anos de atendimento. 
Vinculado ao Departamento 
de Garantias dos Direitos 
da Mulher, da Secretaria da 
Justiça, Família e Trabalho, 
o CRAM tem como objetivo 
dar um novo sentido à vida 

das mulheres, fazendo o 
acolhimento e o atendimen-
to humanizado.
 Segundo relatório 
feito pelo CRAM, nestes 
15 anos foram recebidas 
3.506 mulheres, registran-
do 28.364 atendimentos. A 
faixa etária está entre 30 e 
45 anos e a grande maioria 
é provedora no sustento do 
núcleo familiar.

 Uma das ações im-
plementadas nesta gestão 
do governo estadual foi in-
tensificar o atendimento nos 
municípios, através de uni-
dades móveis, chamadas 
de Ônibus Lilás. “Somente 
no ano de 2019 foram 1.639 
atendimentos em 98 mu-
nicípios. São espaços pre-
parados e equipados para 
circular de forma itinerante e 

com atendimento individual, 
sigiloso e humanizado para 
garantir a privacidade das ví-
timas”, explica Mara Speran-
dio, chefe do Departamento 
de Garantias dos Direitos 
da Mulher da Secretaria da 
Justiça, Família e Trabalho.

FORTALECIMENTO
 As principais vio-
lências registradas são a 
verbal e a física. Somente no 
primeiro trimestre de 2021 
houve um aumento de qua-
se 50% de ocorrências, se 

comparado ao ano anterior. 
Esse ano, já foram 29 novos 
casos, que geraram 220 
atendimentos de caráter 
psicológico, social e jurídico. 
Em 2020, foram registrados 
55 casos, com 503 atendi-
mentos abertos.
 “O centro propor-
ciona atendimento psicoló-
gico e social, além de orien-
tação e encaminhamen-
tos jurídicos necessários 
à superação da situação 
de violência, contribuindo 

para o fortalecimento des-
sas mulheres”, esclarece a 
coordenadora do CRAM, 
Walquiria Onete Gomes.
 Na forma presen-
cial, o CRAM segue os aten-
dimentos mediante agenda-
mento de horário, feito pelo 
telefone (41) 3338-1832, 
das 13h às 17h. Os canais 
para denúncia são os tele-
fones 180 (nacional) e 181 
(estadual), que funcionam 
24 horas por dia.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Gabarito provisório do vestibular 2020 
da UEM já está disponível

 O gabarito provi-
sório das questões obje-
tivas do Vestibular 2020 
da Universidade Estadual 
de Maringá (UEM) já foi 
divulgado pela Comis-
são Central do Vestibular 
Unificado. O processo 
seletivo com 2.989 va-
gas, soma do Vestibular 
de Inverno 2020 e do 
Vestibular de Verão 2020, 
foi realizado nos dias 23 e 
24 de maio e o resultado 
final será divulgado em 15 
de junho, às 10 horas.
 O Vestibular 2020 
da UEM distribui as 2.989 
vagas da seguinte manei-
ra: 60% são destinadas à 
ampla concorrência; 20% 
são destinadas às cotas 
sociais (já existentes); e 
20% às cotas para negros 

(oferecidas pela primeira 
vez; destas, três quartos 
vão para negros de baixa 
renda e um quarto fica 
reservado para negros 
sem esse recorte social).
 Recursos em re-
lação ao gabarito das 
questões objetivas são 
feitos mediante preen-
chimento de formulário 
e homologação desse 
documento no Protocolo 
Geral da UEM, no Bloco 
A-01 do campus-sede, 

em Maringá, até às 15h desta quarta-feira (26).
Fonte: www.aen.pr.gov.br


