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ERRATA

 O Município de Primeiro de Maio, através da Senhora Bruna de Oliveira 
Casanova, Prefeita Municipal, informa a quem possa interessar que na edição 2423 do 
Jornal da Cidade do dia 14 de julho de 2021, pág. 8 na publicação referente a Portaria do 
Pregão Eletrônico de Licitação n° 42/2021:

 “Onde se lê”:
 ... Nº 5152

  “Leia-se”:
 ... Nº 5122

 Primeiro de Maio, 19 de julho de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2020

 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa CLÍNICA MÉDICA PRI-
DEMA 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, solteira, 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 Cinco, nº 873, Centro, e.

 CONTRATADA: CLÍNICA MÉDICA PRIDEMA LTDA. ME, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.124.873/0001-62, com sede na Rua Dezoito, 
251, CEP: 86140-00, Primeiro de Maio, Estado do Paraná, neste ato representado por seu 
sócio administrador SR. WILSON VOLPATO, portador do CPF nº 149.738.129-00 e do RG 
nº 483.069-5-SSP/PR.

 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Termo de Cre-
denciamento nº 02/2020, que tem por objeto o credenciamento de pessoa jurídica para 
prestação de serviços complementares na área da Saúde para atendimento de Urgência e 
Emergência e Serviços de Saúde Complementar, nos valores fixados pelo Conselho Mu-
nicipal de Saúde, conforme Anexo I – Tabela de Procedimentos do Edital de Chamamento 
nº 04/2020, firmado entre as partes em 28 de setembro de 2020, referente ao Processo 
Licitatório Inexigibilidade nº 04/2020, pelo presente instrumento vêm aditar o valor em R$ 
1.200,00 ( hum mil e duzentos reais).

 Primeiro de Maio - PR, 10 de junho de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

CLÍNICA MÉDICA PRIDEMA LTDA. ME
Contratada

ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2020

 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa R. MENDOZA CESPE-
DES SERVIÇOS MEDICOS - 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, solteira, 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 Cinco, nº 873, Centro, e

 CONTRATADA: R. MENDOZA CESPEDES SERVIÇOS MEDICOS - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 28.370.079/0001-61, com sede 
na Rua Dr. Gervásio Morales, 860, Casa, Centro, CEP: 86170-000, Sertanópolis, Estado 
do Paraná, neste ato representado por seu sócio-gerente RENÊ MENDOZA CESPEDES, 
portador do CPF nº 065.997.211-50 e do RG nº V969577Y, CGPI/DIREX/DPF.

 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Termo de Cre-
denciamento nº 04/2020, que tem por objeto o credenciamento de pessoa jurídica para 
prestação de serviços complementares na área da Saúde para atendimento de Urgência e 
Emergência e Serviços de Saúde Complementar, nos valores fixados pelo Conselho Mu-

nicipal de Saúde, conforme Anexo I – Tabela de Procedimentos do Edital de Chamamento 
nº 04/2020, firmado entre as partes em 28 de setembro de 2020, referente ao Processo 
Licitatório Inexigibilidade nº 04/2020, pelo presente instrumento vêm aditar o valor em R$ 
1.200,00 ( hum mil e duzentos reais).

 Primeiro de Maio - PR, 10 de junho de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

R. MENDOZA CESPEDES SERVIÇOS MEDICOS - ME 
Contratada

ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2020

 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa SILVA & LEITE CLÍNICA 
MÉDICA - 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, solteira, 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 Cinco, nº 873, Centro, e

 CONTRATADA: SILVA & LEITE CLÍNICA MÉDICA - ME, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 22.841.114/0001-05, com sede na Rua Governador 
Roberto Silveira, 886, Centro, CEP 87.400-000, Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, neste 
ato representado por Fernando Carlos da Silva, portador do CPF nº 004.813.619-01 e do 
RG nº 7.537.268-0/PR.

 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Termo de Cre-
denciamento nº 05/2020, que tem por objeto o credenciamento de pessoa jurídica para 
prestação de serviços complementares na área da Saúde para atendimento de Urgência e 
Emergência e Serviços de Saúde Complementar, nos valores fixados pelo Conselho Mu-
nicipal de Saúde, conforme Anexo I – Tabela de Procedimentos do Edital de Chamamento 
nº 04/2020, firmado entre as partes em 29 de setembro de 2020, referente ao Processo 
Licitatório Inexigibilidade nº 04/2020, pelo presente instrumento vêm aditar o valor em R$ 
1.200,00 ( hum mil e duzentos reais).

 Primeiro de Maio - PR, 10 de junho de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

SILVA & LEITE CLÍNICA MÉDICA – ME
Contratada

PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2021
EDITAL RESUMIDO

RETIFICAÇÃO III
 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autoriza-

ção da Prefeita Bruna de Oliveira Casanova, torna público para 
conhecimento de quantos possam interessar que o presente edital 
foi RETIFICADO II e o certame será realizado no dia 02 de agosto de 2021 as 09h30min, em 
sua sede à Rua Onze, 674, na sala de Reuniões da Prefeitura a licitação na modalidade de 
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, sendo do tipo MENOR PREÇO POR ITEM tendo por 
finalidade a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso à internet, em 
atendimento a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação e Secretaria 
da Saúde, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 23.200,16 (vinte 
e tres mil, duzentos reais e dezesseis centavos). FICA ALTERADO AS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA (ITEM 3.1). O credenciamento, dos envelopes contendo as Propostas de 
Preços e a Documentação de Habilitação serão recebidos no dia até as 09h00min no dia 
do certame, 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, 19 de julho de 2021. 

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 151-2021

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 Serviços Públicos e 
Urbanismo, Secretaria Municipal de Viação e Transporte, Secretaria Municipal da Saúde, 
Secretaria Municipal de Recursos Humanos e Administração e Secretaria municipal de 
Educação, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar 
licitação, na modalidade de PREGÃO, na forma eletrônico, nas condições fixadas neste 
edital e seus anexos, no dia 03 de agosto de 2021, às 09:00 horas, onde serão recebidas 
as propostas de preços e habilitação por meio da utilização de Recursos da Internet Sis-
tema www.comprasgovernamentais.gov.br. Sendo do tipo Menor Preço por item, tendo 
por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de combustível 
(Gasolina comum, Etanol, Diesel S10 e Diesel comum), conforme descrito no Anexo III. 
O valor máximo estimado é de R$ 1.776.638,85 (um milhão, setecentos e setenta e seis 
mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos). O presente certame licitatório 
reger-se-á pelas normas contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, Lei nº 
13.979/2020, pelo Decreto Municipal nº 2.435/2009, pelo Decreto Municipal nº 5.027/2020 
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, 16 de julho de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

           Termina hoje prazo para pagamento da taxa de 
inscrição do Enem 2021 Termina hoje (19) 

o prazo para pagamento, 
via GRU Cobrança, da 
taxa de inscrição no Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) edição 2021. O 
valor da taxa é de R$ 85 e 
deve ser paga até o fim do 
dia.
 “O participante 
deve se atentar ao horário 
estabelecido pela sua ins-
tituição financeira para 
realização de 

pagamentos on-line”, aler-
ta o Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep), responsável pela 
prova. A inscrição para o 
exame só será confirma-
da após a realização do 

pagamento da taxa 

de inscrição.
 De acordo com o 
instituto, 4.004.764 pes-
soas estão inscritas para 
a edição 2021 do Enem – 
número que corresponde 
às duas versões do exame 
(impressa e digital).

Provas
 A s  p r o v a s  d o 
Enem 2021 serão aplica-
das nos dias 21 e 28 de 
novembro – tanto a versão 
digital quanto a impressa. 
As duas versões também 
terão a mesma estrutura 

de prova: quatro cadernos 
de questões e a redação.
 Cada prova terá 45 
questões de múltipla esco-
lha, que, no caso do Enem 
Digital, serão apresentadas 
na tela do computador. Já 
a redação será realizada 
em formato impresso, nos 

mesmos moldes de aplica-
ção e correção da versão 
em papel. Os participantes 
receberão folhas de rascu-
nho nos dois dias.
 No primeiro dia, 
serão aplicadas as provas 
de linguagens; códigos e 
suas tecnologias; e ciên-

cias humanas e suas tec-
nologias, além da redação. 
A aplicação regular terá 
cinco horas e 30 minutos de 
duração. No segundo dia, 
as provas serão de ciências 
da natureza e suas tecnolo-
gias; e matemática e suas 
tecnologias. Nesse caso, a 
aplicação regular terá cinco 
horas de duração.

estabelecido pela sua ins-
tituição financeira para 
realização de 

pagamento da taxa Provas
 A s  p r o v a s  d o 
Enem 2021 serão aplica-
das nos dias 21 e 28 de 
novembro – tanto a versão 
digital quanto a impressa. 
As duas versões também 
terão a mesma estrutura 

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Vestibular da UEM será em 20 de 
fevereiro e PAS em 27 de março

 A Comissão Cen-
tral do Vestibular Unifica-
do (CVU) da Universida-
de Estadual de Maringá 
(UEM) divulgou nesta 
segunda-feira (19) a data 
do Vestibular 2021, 20 de 
fevereiro de 2022, e do 
Processo de Avaliação 
Seriada (PAS) 2021, 27 de 
março de 2022. As inscri-
ções para os dois poderão 
ser feitas de 1º de setem-

bro a 20 de outubro.
 Para o vestibular, 
com taxa de inscrição de 
R$ 167, serão ofertadas 
2.367 vagas (1.032 univer-
sais e 1.335 para cotistas 
sociais e negros). Quanto 
ao PAS, que terá valor de 

R$ 84 para a inscrição, 
747 vagas estarão dispo-
níveis para os aprovados 
na Etapa 3 (alunos do 3º 
ano do Ensino Médio que 
prestaram as Etapas 1 e 2 
nos dois anos anteriores).

 As inscrições para 
o vestibular e para o PAS 
poderão ser feitas de 1º de 
setembro a 20 de outubro, 
com data de pagamento 
da taxa de inscrição até 
22 de outubro. Os futuros 

aprovados em ambos os 
certames ingressarão nas 
graduações presenciais 
da UEM no ano letivo de 
2022, inicialmente previsto 
para começar no segundo 
semestre de 2022.
 A prova do Ves-

tibular 2021 ocorrerá em 
Mar ingá,  Apucarana, 
Campo Mourão, Cas-
cavel, Cianorte, Cidade 
Gaúcha, Curitiba, Goioe-
rê, Ivaiporã, Paranavaí e 
Umuarama. O PAS 2021 
será aplicado em Maringá, 
Apucarana, Campo Mou-
rão, Cascavel, Cianorte, 
Goioerê, Ivaiporã, Loanda, 
Londrina, Paranavaí e 
Umuarama.Fonte: www.aen.pr.gov.br

Estado vai intensificar ações voltadas a 
crianças de zero a 6 anos

 A Secretaria de 
Estado da Justiça, Família 
e Trabalho aderiu ao projeto 
do Ministério da Cidadania 
que instituiu agosto como o 
"Mês da Primeira Infância" 
e vai intensificar ações e 
atividades voltadas para as 
crianças de zero a 6 anos. A 
ideia é promover uma série 
de eventos para destacar a 
importância de estímulos po-
sitivos durante os primeiros 
anos de vida, com o objetivo 
de desenvolver o seu poten-
cial e garantir um futuro mais 
promissor.
 “Os direitos da 
criança são prioridade da 
nossa gestão. É essencial 
promover a proteção, abrigo 
e programas que permitam 
o desenvolvimento físico, 
emocional, social e cognitivo 
da criança. O investimento 
em políticas públicas para 
a primeira infância é o meio 
mais eficaz para reduzir as 
desigualdades socioeco-
nômicas na idade adulta”, 
afirma o secretário da Justi-
ça, Família e Trabalho, Ney 

Leprevost.
 O primeiro evento 
será no dia 16 de agosto, 
quando uma reunião virtual 
abordará temas relacionados 
ao “Mês da Primeira Infância” 
como: o Transtorno do Es-
pectro Autista; Marco Legal 

da Primeira Infância; O Papel 
dos Conselhos de Direitos e 
Atenção à Primeira Infância; 
Saúde da Criança na Primeira 
Infância e Primeira infância 
na Era Digital. A transmissão 
será das 16h às 18h no You-
Tube da Secretaria.
 A Secretaria Na-
cional de Atenção à Primeira 

Infância busca parceria com 
os estados para desenvolver 
as ações e atividades de 
acordo com as realidades 
locais. “Quanto melhores 
forem as experiências da 
criança durante os primeiros 
anos de vida e quanto mais 

estímulos qualificados ela 
receber, maiores serão as 
chances de ela desenvolver 
todo o seu potencial”, justifica 
a secretária nacional, Lucia-
na Siqueira Lira de Miranda.

PRIMEIRA INFÂNCIA
 A campanha lan-
çada pelo Ministério da Ci-
dadania para marcar o Mês 

da Primeira Infância é Amar, 
Brincar e Cuidar (ABC). É 
parte do Programa Criança 
Feliz, do governo federal, 
que faz o acompanhamento 
de milhares de gestantes e 
crianças de até 6 anos em 
quase três mil municípios 
brasileiros, promovendo os 
cuidados com a primeira 
infância.
 O Mês da Primei-
ra Infância é uma iniciativa 
do Ministério da Cidadania 
realizada por meio da Secre-
taria Nacional de Atenção à 
Primeira Infância. Tem como 
objetivo dar visibilidade à 
pauta em todo o País, por 
meio de uma agenda nacio-
nal de atividades, diálogos e 
debates sobre a importância 
da primeira infância, envol-
vendo atores da sociedade 
civil e do governo.
 As atividades ocor-
rerão durante o mês de agos-
to de 2021, com exposições 
síncronas e assíncronas so-
bre a temática, envolvendo 
palestrantes e convidados, 
em diversos formatos.

Fonte: www.aen.pr.gov.br


