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PORTARIA Nº. 042/2021.

 A SECRETÁRIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVO-
RADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e que lhe são 
conferidas por Lei.

 R E S O L V E:
 CONCEDER, 15 (QUINZE) dias de Férias atinente ao período de 2017-2018 
(quinze dias – 2/2), Processo nº563/2021, ao (a) Servidor (a). ARNALDO EFFIGEN DA 
SILVA, ocupante da Função do Cargo de MOTORISTA, pertencente ao quadro de Pessoal 
Efetivo, admitido (a) em 11 de agosto de 1997, regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado 
(a) no (a) Divisão de Transporte Escolar, pela Autarquia Municipal de Educação, entidade 
desta Prefeitura Municipal, a partir do dia 13 de julho de 2021 à 27 de julho de 2021, de-
vendo retornar em sua atividade no dia 28 de julho de 2021, de acordo com o Estatuto dos 
Servidores Municipais de Alvorada do Sul Estado do Paraná.   

 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO 
DO PARANÁ, aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

ANTONIO D. SANTOS FILHO
Divisão de Recursos Humanos

JULIANA RIPOL MARTIN
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº. 043/2021.

 A SECRETÁRIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVO-
RADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e que lhe são 
conferidas por Lei.

 R E S O L V E:
 CONCEDER, 15 (QUINZE) dias de Férias atinente ao período de 2019-2020 
(quinze dias – 1/2), Processo nº565/2021, ao (a) Servidor (a). ROSELI APARECIDA PE-
REGO BENTO, ocupante da Função do Cargo de MOTORISTA, pertencente ao quadro de 
Pessoal Efetivo, admitido (a) em 02 de junho de 2014, regido (a) pelo Regime “Estatutário”, 
lotado (a) no (a) Divisão de Centros Educacionais e Infantis, pela Autarquia Municipal de 
Educação, entidade desta Prefeitura Municipal, a partir do dia 13 de julho de 2021 à 27 de 
julho de 2021, devendo retornar em sua atividade no dia 28 de julho de 2021, de acordo 
com o Estatuto dos Servidores Municipais de Alvorada do Sul Estado do Paraná.   

 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO 
DO PARANÁ, aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

ANTONIO D. SANTOS FILHO
Divisão de Recursos Humanos

JULIANA RIPOL MARTIN
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO 2 TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 4021/2021 - OBJETO DA 
LICITAÇÃO Pregão Nº. 5/2021.

 CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA 
DO SUL - PR

 CONTRATADO: TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA - EPP INSCRITO 
SOB CNPJ Nº. 00.147.794/0001-10

 PREGÃO:5/2021
 CONTRATO: 4021/2021

DOTAÇÕES
Conta da despesa    Funcional programática    Fonte de recurso    Natureza da despesa     Grupo da fonte
                      90           60.001.04.122.0002.2104                1             3.3.90.39.00.00                Do Exercício

 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo ampliação de meta de 3.6838165 
% para o item 01 (cerca) do contrato 4021/2021, celebrado entre as partes 20/05/2021, nos 
termos da legislação vigente.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 65, inciso 
I “b”, da Lei nº. 8.666/93 e na Lei 9.069/95.

 CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
 Com a ampliação de meta de R$ 1.609,22( um mil, seiscentos e nove reais e 
vinte e dois centavos ) deste termo aditivo, o valor do contrato passará de R$ 43.683,50 ( 

quarenta e três mil, seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos) para R$ 45.292,72 
( quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta centavos) esse valor refere-
-se ao valor do contrato a soma desse 2º termo de aditivo.

 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente 
avençadas, não alterado pelo presente Termo Aditivo.

 DATA DE ASSINATURA: 14/07/2021

DECRETO Nº177/2021.

 MARCOS ANTONIO VOLTARELLI, O EXMO PREFEITO MUNICIPAL DE 
ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e que lhe 
são conferidas por Lei, 

 D E C R E T A :
 ART. – 1º - Fica concedido o percentual de 30%(TRINTA POR CENTO), de 
TIDE (Lei 1.550/2008) referente a faixa do Inciso da Lei citada, o(a) Srª PRISCILA RUFINO 
SANTOS, portadora da RG nº 10.280.909-2 – SSP e CPF nº 063.591.929-00, pertencente ao 
quadro de pessoal temporário com vinculo administrativo, contrato por prazo determinado - 
PSS,    admitida em 11 de março de 2021, ocupante da função do cargo de ENFERMEIRO,  
lotada na Fundação Municipal de Saúde, Entidade Prefeitura Municipal.

 ART. – 2º - Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação, sendo que 
seus efeitos retroagirão a data de 01/06/2021, revogadas as disposições em contrario.

 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO 
DO PARANÁ, aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

PAULO CEZAR DOS SANTOS
Divisão de Recursos Humanos

VALTEIR APARECIDO BAZZONI
Diretor Superintendente da FMSA
MARCOS ANTONIO VOLTARELLI

Prefeito Municipal

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1721/2021
(Ref: Pregão Nº 17/2021).

 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul.
 CONTRATADO: PAPIROS - MOVEIS E ELTROS - EIRELI - ME

 OBJETO: Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER EVENTUAIS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SEUS SETORES, AUTARQUIA MUNI-
CIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E SAAE.

 VALOR UNITÁRIO / TOTAL: 2.155,80 (Dois Mil, Cento e Cinqüenta e Cinco 
Reais e Oitenta Centavos).
 RECURSOS:

DOTAÇÕES
Conta da despesa    Funcional programática    Fonte de recurso    Natureza da despesa     Grupo da fonte
                 1170          14.001.04.122.0002.2009            504            4.4.90.52.00.00                 Do Exercício
                 1360          14.002.04.128.0002.2010            504            4.4.90.52.00.00                 Do Exercício
                 1520          14.003.04.122.0002.2012            504            4.4.90.52.00.00                 Do Exercício
                 1790          14.005.04.122.0002.2014            504            4.4.90.52.00.00                 Do Exercício
                 1920          14.007.04.122.0002.2016            504            4.4.90.52.00.00                 Do Exercício
                 2220          15.001.04.123.0002.2019               0            4.4.90.52.00.00                 Do Exercício
                 2520          15.003.04.123.0002.2021            504            4.4.90.52.00.00                 Do Exercício
                 3440          16.004.08.244.0008.6031            504            4.4.90.52.00.00                 Do Exercício
                 3450          16.004.08.244.0008.6031            934            4.4.90.52.00.00                 Do Exercício
                 3690          16.005.08.244.0008.6155            779            4.4.90.52.00.00                 Do Exercício
                 4180          17.003.13.392.0015.2037               0            4.4.90.52.00.00                 Do Exercício

 PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.
 DATA DA ASSINATURA: 07/06/2021.

EXTRATO DE CONTRATO Nº  8021/2021
Processo dispensa nº 32/2021

 PARTES: CONTRATANTE Fundação Municipal de Saúde de Alvorada do 
Sul - PR E A CONTRATADA  PESSOA JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA CAROLINA 
MONTEIRO CHIARATO FERREIRA 03987519940 

 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDIA PARA FORNECIMENTO 
DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL EMILIO ALVES

 VALOR: R$-4.500,00 Quatro Mil e Quinhentos Reais
 Dotação: 

DOTAÇÕES
Conta da despesa    Funcional programática    Fonte de recurso    Natureza da despesa    Grupo da fonte
                4100           52.005.10.302.0022.2101              1            3.3.90.39.00.00                Do Exercício
                4110           52.005.10.302.0022.2101            303            3.3.90.39.00.00                Do Exercício
                4120           52.005.10.302.0022.2101            494            3.3.90.39.00.00                Do Exercício

 DURAÇÃO: 08/07/2021 – ATÉ   05/10/2021

 DATA DA ASSINATURA: 08/07/2021

 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.

 Alvorada do Sul,08/07/2021

EXTRATO PRIMEIRO TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 13220/2020 - OBJETO 
DA LICITAÇÃO Processo dispensa Nº. 71/2020.

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL

 CONTRATADO: FABIO ROBERTO DE OLIVEIRA - MATERIAIS HIDRAULI-
COS INSCRITO SOB CNPJ Nº. 32.347.351/0001-60

 PROCESSO DISPENSA:71/2020
 CONTRATO: 13220/2020

DOTAÇÕES
Conta da despesa    Funcional programática    Fonte de recurso    Natureza da despesa    Grupo da fonte
                 5130           20.003.15.452.0017.2044                0             3.3.90.30.99.01               Do Exercício

 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
do contrato 132/2020 nas condições previstas na legislação vigente. 

 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 57, inciso 
II, da Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações. 

 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato 
passará de vinte e nove  de março de 2021 para vinte e nove de setembro de 2021.

 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 FICAM RATIFICADAS TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
ANTERIORMENTE AVENÇADO NÃO ALTERADO PELO PRESENTE TERMO ADITIVO. 

 DATA DE ASSINATURA: 29/03/2021 

EXTRATO 2 TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 1920/2020 - OBJETO DA 
LICITAÇÃO Pregão Nº. 2/2020.

 CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA 
DO SUL - PR

 CONTRATADO: GERALDO DE LIMA - SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME 
INSCRITO SOB CNPJ Nº. 28.176.966/0001-01

 PREGÃO:2/2020
 CONTRATO: 1920/2020

DOTAÇÕES
Conta da despesa    Funcional programática    Fonte de recurso    Natureza da despesa     Grupo da fonte
                  210           61.001.12.128.0002.2105                1             3.3.90.39.00.00                Do Exercício

 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do contrato 
1920/2020 nas condições previstas na legislação vigente.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 57, inciso 
II, da Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações.

 CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o valor do contrato passará de R$ 
255.500,00 (duzentos e cinqüenta e cinco mil e quinhentos reais), para R$ 511.000,00 ( 
quinhentos e onze mil reais ), este valor refere - se a soma do valor original do contrato com 
o valor deste 2 º termo aditivo.

 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente 
avençado não alterado pelo presente Termo Aditivo.

 DATA DE ASSINATURA: 19/07/2021

PORTARIA Nº. 110/2021

 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e que 
lhe são conferidas por Lei.

 R E S O L V E:
 CONCEDER, 15 (QUINZE) dias de Férias atinente ao período de 2020-2021 
(quinze dias – 1/2), Processo nº578/2021, ao (a) Servidor (a). BEATRIZ FABIANO, ocupante 
da Função do Cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, pertencente ao quadro de 
Pessoal Efetivo, admitido (a) em 02 de março de 2015, regido (a) pelo Regime “Estatutário”, 
lotado (a) no (a) Divisão de Epidemiologia, pela Fundação Municipal de Saúde, entidade 
desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 19 de julho de 2021 à 02 de agosto de 2021, 
devendo retornar em sua atividade no dia 03 de agosto de 2021, de acordo com o Estatuto 
dos Servidores Municipais de Alvorada do Sul Estado do Paraná.   

 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO 
DO PARANÁ, aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

ANTONIO D. SANTOS FILHO
Divisão de Recursos Humanos

VALTEIR APARECIDO BAZZONI
Secretário Municipal de Saúde 

PORTARIA Nº 111\2021

 Súmula: Revoga a Portaria 107/2021 e instaura Processo Administrativo 
Disciplinar em desfavor de servidor da Fundação Municipal de Saúde.

 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ALVORADA 
DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E,

 CONSIDERANDO, a declaração do Sr. Dionísio Spirandio Neto, que manifesta 
a impossibilidade de compor a comissão de processo administrativo disciplinar instaurado 
pela Portaria 107/2021;

 CONSIDERANDO, a necessidade de substituir membro da comissão de 
processo administrativo disciplinar instaurado pela portaria 107/2021;

 CONSIDERANDO, a impossibilidade de início do processo administrativo 
disciplinar instaurado pela portaria 107/2021 dentro dos prazos legais;

 CONSIDERANDO, a Portaria 64 de 06 de maio de 2021, que instaura Co-

missão de Sindicância para a apuração de denúncia de uso indevido de uma ambulância 
do município de Alvorada do Sul, fundamentada em imagens amplamente divulgadas pela 
mídia, no qual revela uma pessoa seminua desembarcando da ambulância em uma rua 
deserta na cidade de Londrina no dia 05/05/21 entre as 05h e 06h;

 CONSIDERANDO, o relatório final da Comissão de Sindicância 02/21 que 
aponta como procedente a denúncia de uso indevido de uma ambulância no dia 05/05/21, 
constata a violação dos incisos: II, III, IX, XII do Art. 124 e inciso XV do Art. 125 ambos da 
Lei Nº 1550/2008 e identifica o motorista responsável pela ambulância no dia do fato;

 CONSIDERANDO, o Art. 152 da Lei 1550/2008.

 RESOLVE:
 ART.1º - Fica revogada a portaria 107/21 de 12 de julho de 2021;

 ART.2º - Fica determinada a instauração de processo administrativo disciplinar, 
nos preceitos legais, para apurar conduta vedada praticada pelo servidor: J.S.P Matrícula: 
7215, devido a uso indevido de uma ambulância da Fundação Municipal de Saúde no dia 
05/05/21;

 ART.3º - Fica designada a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, 
composta por 03 (três) servidores efetivos adiante relacionados, a qual se incumbirá da 
condução do processo administrativo disciplinar até sua conclusão final:

 Membros da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar:
 I – Roberto Carlos Martins – matrícula 11271;
 II – Claudinei Cavalaro - matrícula 221;
 III – Gabrielli Taketa Quadros - matrícula 2951.

 Art. 4º. A presidência da Comissão será exercida pelo servidor Roberto Carlos 
Martins – matrícula 11271, que designará membro que irá secretariá-lo.

 Art. 5º. A comissão, sempre que necessário, dedicará todo o tempo aos traba-
lhos do processo administrativo disciplinar, ficando seus membros em tal caso, dispensados 
do serviço na repartição durante o curso das diligências e da elaboração do relatório.

 Art. 6º. O processo administrativo disciplinar deverá ser iniciado dentro do 
prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicação desta portaria, e concluída no prazo de 
60 (sessenta) dias do seu início, prorrogável por mais 60 (sessenta) dias, à vista da repre-
sentação motivada de seus membros, no fulcro do Art. 166 da Lei 1550/2008.

 Art.7º. Em decorrência da instauração de processo administrativo disciplinar 
a que se refere o artigo 1º, deverá a Divisão de Recursos Humanos registrar na ficha 
funcional ou documento equivalente do mencionado, a instauração do presente processo 
administrativo disciplinar;

 Art. 8º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.

 Edifício da Secretaria Municipal de Saúde de Alvorada do Sul, aos dezenove 
dias do mês de julho de dois mil e vinte e um. 

VALTEIR APARECIDO BAZZONI
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO Nº. 5.265 DE 14 DE JULHO DE 2021

 Dispõe 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 Estadual n. 8.042, de 30 de junho de 2021, que 
promoveu alterações no Decreto Estadual n. 7.020, de 5 de março de 2021

 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 14/07/2021;

 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 08h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira, e até das 08h00 às 
12h00 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 08h00 às 23h00, de 
segunda a sábado, na modalidade presencial ou para retirada (“take-away”), observando-
-se a ocupação máxima de 50%, e após às 23h00, exclusivamente nas modalidades de 
entrega em domicílio (“delivery”);

 IV – Mercados, supermercados, padarias, açougues e similares – Das 6h00 
às 23h00, de segunda a sábado, 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 anos;

 V – Academias – Das 06h00 às 23h00, de segunda a sábado, na modalidade 
presencial, observando-se a ocupação máxima de 30%;

 VI – Postos de combustível – sem restrições adicionais;

 VII – Farmácias – sem restrições adicionais.

 Art. 3º Fica permitido o funcionamento de padarias, sorveterias, açougues, 
mercados e restaurantes aos domingos, das 06h00 até às 14h00, observando-se a ocupação 
máxima de 50%.

 § 1° Após o horário informado no caput deste artigo, padarias e sorveterias 
poderão funcionar exclusivamente na modalidade de retirada (“take-away”).

 § 2º os estabelecimentos comerciais mencionados no caput do presente 
artigo permanecem obrigados a adotar as medidas instituídas pela legislação editada para 
enfrentamento da pandemia da COVID-19, principalmente distanciamento social, uso correto 
de máscara e utilização de álcool gel. 

 Art. 4º Fica autorizado o funcionamento das igrejas na modalidade presencial, 
com atendimento individualizado ou ocupação máxima de 35%, até às 23h00, 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 23h00 às 05h00, diariamente, restrição provisória 
de circulação em espaços e vias públicas.

 § 1º A medida prevista no caput deste artigo terá vigência até as 05 horas do 
dia 05 de agosto 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 23h00 às 05h00, em todos os dias, estendendo-se 
a vedação para quaisquer estabelecimentos comerciais, inclusive conveniências.

 § 1º Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público 
ou coletivo aos domingos, das 14h00 às 05h00.

 § 2º A medida prevista no caput deste artigo terá vigência a partir das 20h00 
do dia 30 de junho de 2021 até as 05h00 do dia 05 de agosto de 2021.

 Art. 7º Fica permitido, a partir do dia 28 de julho de 2021, no âmbito do muni-
cípio de Primeiro de Maio, o retorno das aulas presenciais nas unidades escolares públicas 
municipais, observando-se a ocupação máxima de 50%.

 Art. 8° 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. 9º Fica autorizado o funcionamento dos estabelecimentos destinados a 

prática de pesca, tais como, pesqueiros, pesque-pague e congê-
neres, desde que obedecidas 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.

 § 2º O funcionamento das atividades previstas no caput será de segunda a 
sábado, das 08h00 às 23h00.

 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 14 de julho 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-19

AVISO DE EDITAL
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021

 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 Se-
cretaria de Serviços Públicos e Urbanismo, Secretaria de Obras e Comissão Permanente de 
Licitação do Município, designada pela Portaria nº 5037/2021, de 30/04/2021, 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, suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna público que 
fará realizar no dia 09 de agosto de 2021 as 09:30horas, em sua sede à Rua Onze, 674, na 
sala de Reuniões da Prefeitura a licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do 
tipo Menor Preço Global, tendo por finalidade a execução de  adequação na iluminação 
pública do município de Primeiro de Maio, com valor máximo de  R$ 1.490.795,27 
(Um milhão, quatrocentos e noventa mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte e 
sete centavos), de acordo com o que se encontra definido na especificação e condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 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, 19 de julho de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

Resultado da primeira etapa do Prouni já 
está disponível

 O resultado da 
primeira etapa do Pro-
grama Universidade 
para Todos (Prouni) já 
está disponível, desde 
a manhã desta terça-
-feira (20), no site gov.
br, plataforma do gover-
no federal que reúne, 
em um só lugar, servi-
ços para o cidadão e 
informações sobre a 
atuação de todas as 
áreas do governo. Caso 
o estudante não seja 
cadastrado, basta criar a conta. 
 No site é possível conhe-
cer a lista de pré-selecionados e 
ver a listagem, em ordem alfabé-
tica, em cada curso, que é única 
e compreende pré-selecionados 
em ampla concorrência e ações 
afirmativas, segundo o Ministério 
da Educação. 
 Os estudantes convoca-
dos terão de hoje a 28 de julho 
para comprovar as informações.

 O resultado da segunda 
chamada está marcado para 3 
de agosto, com a comprovação 
de dados no período de 3 a 11 
de agosto. Haverá ainda lista de 
espera no período de 17 a 18 de 
agosto. O resultado deve sair no 
dia 20 de agosto e a entrega de 
documentos ficará para o perío-
do de 23 a 27 de agosto
 As  insc r i ções  pa ra  o 
Prouni do segundo semestre ter-
minaram na sexta-feira (16). Ao 

todo estão sendo ofer-
tadas 134.329 bolsas, 
sendo 69.482 integrais 
e 64.847 parciais, para 
10.821 cursos em 952 
instituições de ensino 
superior da rede priva-
da. 
 Para concorrer 
às bo lsas in tegra is , 
o estudante teve que 
comprovar renda fami-
liar bruta mensal, por 
pessoa, de até um e 
meio salário mínimo. 

Para as bolsas parciais (50%), a 
renda familiar bruta mensal deve 
ser de até três salários mínimos 
por pessoa. 
 Podem se inscrever es-
tudantes brasi leiros que não 
tenham diploma de curso supe-
rior e que tenham participado do 
Enem 2020 e obtido, no mínimo, 
450 pontos de média nas provas. 
O estudante também não pode 
ter tirado zero na redação.

Fonte: www.aen.pr.gov.br


