
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
02/09/21..................R$ 154,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
02/09/21..................R$ 90,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
02/09/21..................R$ 87,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Tempo com predomínio de sol, 
bastante calor e baixos índices de 
umidade relativa do ar no interior 
paranaense. Entre a Região Metro-
politana de Curitiba e o Litoral ainda 
amanhece com muitas nuvens.
Mínima:  11°C em Curitiba
Máxima: 29°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Paraná é o segundo 
estado com mais 

cidades inteligentes 
no Brasil

 O Paraná é o segundo estado com maior 
número de cidades inteligentes do Brasil, de acordo 
com o ranking Connected Smart Cities 2021, realiza-
do pela empresa Urban Systems e divulgado nesta 
quarta-feira (1º). Das 100 cidades mais inteligentes 
do Brasil, nove são paranaenses. O Estado está 
empatado com Minas Gerais, e atrás apenas de 
São Paulo, que possui 37 municípios na lista. As 
cidades paranaenses que figuram no ranking geral 
são Curitiba (3º lugar nacional), Maringá (25º), Lon-
drina (34º), Apucarana (41º), Foz do Iguaçu (44º), 
Cascavel (50º), Pato Branco (66º), Pinhais (74º) e 
Toledo (98º).
 Para compor a nota de cada cidade, a me-
todologia do estudo engloba 75 indicadores de 11 
eixos temáticos: mobilidade, urbanismo, meio am-
biente, energia, tecnologia e inovação, economia, 
educação, saúde, segurança, empreendedorismo 
e governança. A pesquisa é realizada desde 2015 
e avalia os 677 municípios brasileiros com mais de 
50 mil habitantes, analisando as cidades com maior 
potencial de desenvolvimento do Brasil.
 “O Paraná, exemplo mundial em desenvolvi-
mento sustentável, mais uma vez se consolida como 
referência, desta vez em desenvolvimento urbano. 
O resultado da pesquisa endossa que o Governo 
do Estado possibilita essa evolução como um todo, 
fazendo com que diversas cidades concretizem sua 

vocação, não apenas investindo em tecnologia mas 
melhorando a qualidade de vida dos paranaenses 
como um todo”, afirmou o governador Carlos Massa 
Ratinho Junior.
 O superintendente de Inovação do Estado, 
Marcelo Rangel, endossa que o Paraná está fazendo 
sua parte no fomento à inovação e nos investimen-
tos realizados em ecossistemas regionais. “Temos 
instituições e entidades que estão investindo muito 
na área de cidades inteligentes, criando incubado-
ras e aceleradoras que geram novas oportunidades 
de negócios tanto na área pública como no setor 
privado. Estando alinhados e trabalhando juntos. 
Os atores da inovação paranaense aceleram nosso 
desenvolvimento sustentável”, destacou.

CIDADES
 Em 2021, o Paraná aumentou sua participa-
ção na pesquisa com relação aos anos anteriores. 
Em 2019 e 2020, o Estado contava com oito municí-
pios ranqueados. Em 2021, com nove – as novidades 
são Pinhais e Apucarana, que não constavam no 
ranking de 2020, enquanto São José dos Pinhais 
saiu da lista.
 Entre os índices avaliados, Pinhais é desta-
que nos indicadores relacionados ao meio ambiente, 
ficando em 5º lugar no setor. Já Apucarana tem bom 
desempenho em urbanismo: 17º do ranking temáti-

co.
DESTAQUE

 Entre os destaques 
do Estado está Curitiba, 
que figura como terceiro 
lugar geral no País desde 
2019. Em 2018, a cidade 
figurou no primeiro lugar 
da pesquisa em todo o 
Brasil. Em 2021, a Capi-
tal também ficou em pri-
meiro lugar nos eixos de 
urbanismo e empreen-
dedorismo, e apresentou 

um bom desempenho nos eixos de meio ambiente 
(3º lugar), tecnologia e inovação (5º), governança 
(17º), saúde (17º) e mobilidade (22º).
 Maringá tem o segundo melhor escore do 
Estado, e foi elencada como a 7ª cidade mais inteli-
gente do Sul. Suas melhores colocações estão nas 
áreas de economia (19º lugar), mobilidade (24º), 
tecnologia e inovação (28º) e empreendedorismo 
(30º).
 Londrina também apresenta um bom cená-
rio: 10º melhor município da região Sul, se destaca 
em saúde (14º), economia (20º) e urbanismo (25º). 
Já Foz do Iguaçu, 13º lugar na Região Sul, é 20º em 
empreendedorismo e 24º em meio ambiente.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

disposições em contrário.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio
 Paraná, em  31 de agosto de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita Municipal

SEGUNDO TERMO ADITIVO
RETOMADA DE ESCOPO DE CONTRATO

 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 Cinco, nº 873, Centro, e

 CONTRATADA:  LIFITNESS ACADEMIA LTDA ME, pessoa jurídica, com sede 
à Rua dezoito, na cidade de Primeiro de Maio, Estado Paraná, CEP 86140-000, inscrito 
no CNPJ nº. 26.307.174/0001-95, neste ato devidamente representado pelo Sr. Renan 
Diego Pinheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 12.480.416-7 e do CPF/MF sob 
nº. 082.824.179-12.

 Clausula Primeira. Decidem as partes, diante da retomada gradual das atividades 
esportivas afetas ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, celebrar o presente 
TERMO, com a finalidade de retomada do escopo do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS Nº 118/2019, mediante as cláusulas e condições estipuladas no contrato originário.

 Cláusula Segunda. O contrato originário passa a viger até a data de 29.12.2021.

 Cláusula Terceira. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
originário.

 E, por estarem, assim, de comum acordo, as partes assinam o presente termo 
em duas vias de igual teor.

 Primeiro de Maio, 31 de agosto de 2021.

                    Bruna de Oliveira Casanova                             Lifitness Academia LTDA ME
                                         Prefeita                                                            Contratada

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1799-2021 

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 20 de setembro de 2021, às 09:00 horas, onde serão recebi-
das as propostas de preços e habilitação por meio da utilização de Recursos da Internet 
Sistema www.comprasgovernamentais.gov.br. Sendo do tipo Menor Preço por item, tendo 
por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de combustível (Ga-
solina 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, 02 de setembro de 2021. 

Bruna de Oliveira Casanova 
Prefeita 

ERRATA

 O Município de Primeiro de Maio, através da Senhora Bruna de Oliveira Ca-
sanova, Prefeita Municipal, informa a quem possa interessar que na edição 2445 do Jornal 
da Cidade do dia 13 de agosto de 2021, pág. 04 na publicação referente aos Extratos dos 
Contratos nº 69/2021, 70/2021; 71/2021 e 72/2021 do Pregão Presencial nº 24/2020:

 Nos Extratos de Contratos n. 69/2021, ONDE SE LÊ:
 VALOR: R$ 39.349,06 (trinta e nove mil, trezentos e quarenta e nove reais e 
seis centavos).

 Nos Extratos de Contratos n. 69/2021, LEIA-SE:
 VALOR:  R$ 51.538,45 (cinquenta e um mil, quinhentos e trezentos e oito 
reais e quarenta e cinco centavos). 

 Nos Extratos de Contratos n. 70/2021, ONDE SE LÊ:
 VALOR: R$ 171.821,50 (cento e setenta e um mil, oitocentos e vinte um reais 
e cinquenta centavos).   

 Nos Extratos de Contratos n. 70/2021, LEIA-SE:
 VALOR: R$ 309.428,14 (trezentos e nove mil, quatrocentos e vinte e oito reais 
e quatorze centavos).   

 Nos Extratos de Contratos n. 71/2021, ONDE SE LÊ:
 VALOR: R$ 31.063,40 (trinta e um mil, sessenta e três reais e quarenta 
centavos).   

 Nos Extratos de Contratos n. 71/2021, LEIA-SE:
 VALOR: R$ 53.582,30 (cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta e dois reais 
e trinta centavos).   

 Nos Extratos de Contratos n. 72/2021, ONDE SE LÊ:
 VALOR: R$ 180.150,30 (cento e oitenta mil, cento e cinquenta reais e trinta 
centavos)

 Nos Extratos de Contratos n. 72/2021, LEIA-SE:
 VALOR: R$ 155.864,53 (cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e sessenta 
e quatro reais e cinquenta e três centavos).

 Primeiro de Maio, 02 de setembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

DESPACHO DE REVOGAÇÃO
PROCESSO Nº 36/2021

 Considerando o processo n. 36/2021 da Secretaria de Serviços Públicos e 
Urbanismo, visando o “fornecimento de equipes para a execução do serviço de coleta de 
resíduos sólidos domiciliares e seu transporte até a Unidade de Transbordo do Município de 
Primeiro de Maio e serem executados nas áreas, vias e logradouros públicos pertencentes 
ao Município de Primeiro de Maio, em regiões especificadas da cidade e loteamentos em 
área de expansão urbana, conforme Ordem de Serviço expedida pela Secretaria de Serviços 
Públicos e Urbanismo;

 Considerando o contido no Parecer Jurídico n. 269/2021, que recomendou 
fossem realizadas correções no Termo de Referência apresentado, especialmente quanto 
à metodologia de pesquisa de preços para estimativa do valor máximo aceitável para a 
licitação, com retificação da Planilha de Custos que expressem a composição de todos os 
seus custos unitários do serviço a ser contratado;

 Considerando a abertura do Processo n. 191/2021, da Secretaria de Serviços 
Públicos e Urbanismo, após a elaboração de novo Termo de Referência e documentos 
correlatos;

 Considerando que a Súmula 473 do STF prevê que a Administração pode 
revogar seus atos, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos;

 Considerando que o processo n. 36/2021 ainda estava na fase interna, não 
causando nenhum prejuízo a terceiros a sua revogação e ainda, que o processo n. 191/2021 
tem o mesmo objeto de contratação; 

 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, torna público para conhecimento 
de quantos possam interessar que fica REVOGADO o processo n. 36/2021.

 Arquivem-se.
 Primeiro de Maio/PR, 25 de agosto de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

DESPACHO DE REVOGAÇÃO
PROCESSO Nº 117/2021

 Considerando o processo n. 117/2021 da Secretaria de Educação, visando a 
“aquisição de kits de materiais escolares, mochila, estojo, garrafa squeeze, agenda escola 
e bolsa para o professor, para o ano letivo de 2022, conforme Ordem de Serviço expedida 
pela Secretaria de Educação;

 Considerando a abertura do Processo n. 117/2021, da Secretaria de Educação, 
após a elaboração de novo Termo de Referência e documentos correlatos;

 Considerando que a Súmula 473 do STF prevê que a Administração pode revogar 
seus atos, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos;

 Considerando que o processo n. 117/2021 ainda estava na fase interna, não 
causando nenhum prejuízo a terceiros a sua revogação e ainda, que o processo n. 202/2021 
tem o mesmo objeto de contratação; 

 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, torna público para conhecimento 
de quantos possam interessar que fica REVOGADO o processo n. 117/2021.

 Arquivem-se.
 Primeiro de Maio/PR, 02 de setembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5.171, DE 27 DE AGOSTO DE 2021

  A Prefeita de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas,

 Considerando os Ofícios nº 94/2021, 175/2021 e 210/2021 da Secretaria 
Municipal de Educação, além do Ofício nº 21/2021 do C.M.E.I. Santa Maria;

 R E S O L V E:
 Art. 1º Lotar os servidores nos locais abaixo relacionados, até ulterior delibe-
ração.

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 27 de agosto de 2021.

Bruna Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5.180, DE 01 DE SETEMBRO DE 2021

 Exonerar a servidora Ivanete Nogueira Sonsin do cargo de Zelador.

 A Prefeita de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas,

 Considerando que o Decreto nº. 4.424/2018, de 01/02/2018, dispõe que os 
servidores ocupantes de cargo efetivo, submetidos ao regime estatutário, que se encontram 
aposentados pelo INSS deverão ser exonerados;

 Considerando que a servidora IVANETE NOGUEIRA SONSIN, matrícula nº. 
401025, teve a sua Aposentadoria concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 
conforme Benefício nº. 177.243.369-9 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição - espécie 42;

 R E S O L V E:
 Art. 1º Fica exonerada a partir de 01/09/2021, IVANETE NOGUEIRA SONSIN, 
matrícula nº. 401025, portadora da cédula de identidade RG nº. 5.771.063-2 SSP/PR, CPF 
nº. 925.092.749-53, servidora desta Prefeitura Municipal, submetida ao regime estatutário, 
ocupante do cargo efetivo de Zelador, referência salarial “15”, do Quadro de Pessoal Per-
manente desta municipalidade.

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 01 de setembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 5.181, DE 01 DE SETEMBRO DE 2021

 Conceder progressão funcional vertical à servidora Karoline Oliveira Fai 
Pessoa.

 A Prefeita de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas,

 Considerando o contido no Artigo 11, § 2º e Artigo 17, da Lei n. 135/2003, de 
18/12/2003 – Plano de Cargos, Carreira, Salários e Valorização do Magistério do Município 
de Primeiro de Maio – PCCSVM;

 Considerando o requerimento protocolado sob o n. 1491/2021, da servidora 
Karoline Oliveira Fai;

 R E S O L V E:
 Art. 1º Fica concedida progressão funcional vertical, na forma do artigo 11, § 
2º e artigo 17, da Lei Nº. 135/2003, de 18/12/2003 – Plano de Cargos, Carreira, Salários e 
Valorização do Magistério do Município de Primeiro de Maio - PCCSVM, à servidora pública 
abaixo relacionada:

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 01 de setembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2021

 Ratifico a Dispensa nº 36/2021 com fundamento no art. 24, inciso XXVI, da 
Lei 8.666/93, referente a contratação do Consórcio Intermunicipal de Saúde Paranapane-
ma – CISMEPAR, para prestação de serviços complementares de média complexidade 
para plantões médicos presencias, a favor da empresa CONSORCIO INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA, inscrita no CNPJ nº 00.445.188/0001-81, no 
valor de R$ 959.400,00 (novecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos reais). Presente 
o constante dos autos, face ao disposto no art. 24 da Lei nº. 8.666/93, vez que o processo 
se encontra devidamente instruído.

 Publique-se.
 Primeiro de Maio/PR, 01 de agosto de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita
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