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Boletim confirma mais 747 casos e 53 mortes por 
Covid-19 no Paraná O Paraná ul trapassou neste domingo 

(24) a marca de 40 mil mortes em decorrência 
da infecção causada pelo novo coronavírus. No 
total, o Estado soma 40.022 mortos pela doença 
e 1.538.812 casos confirmados desde o início da 
pandemia.
 No boletim divulgado no domingo pela 
Secretaria de Estado da Saúde foram registra-
dos mais 747 casos confirmados e 53 mortes. As 
ocorrências são de meses ou semanas anteriores 
e não representam a notificação das últimas 24 
horas.
 Os casos confirmados divulgados nesta 
data são de outubro (645), setembro (85), agosto 
(9), julho (2), junho (2), maio (2) e fevereiro (2) de 
2021.
 Já os óbitos divulgados são de outubro 
(30), setembro (13), agosto (2), junho (3), maio 
(2), abril (1) e março (2) de 2021.

INTERNADOS
 414 pacientes com diagnóstico confirmado 
de Covid-19 estão internados. São 336 pacientes 
em leitos SUS (209 em UTIs e 127 em leitos clíni-

cos/enfermarias) e 78 em leitos da rede particular 
(43 em UTIs e 33 em leitos clínicos/enfermarias).
 Há outros 1.039 pacientes internados, 618 
em leitos de UTI e 421 em enfermaria, que aguar-
dam resultados de exames. Eles estão em leitos 
da rede pública e particular e são considerados 
casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS
 A Sesa informa a morte de mais 53 pacien-
tes. São 27 mulheres e 26 homens, com idades 
que variam de 28 a 97 anos. Os óbitos ocorreram 
entre 18 de março a 24 de outubro de 2021.
 Os pacientes que foram a óbito residiam em 
Curitiba (6), Ponta Grossa (5), Paranavaí (5), Pinhão 
(3), Maringá (2), Marechal Cândido Rondon (2), Lon-
drina (2), Ibaiti (2), Foz do Iguaçu (2) e Apucarana (2).
 A Sesa registra ainda a morte de uma 
pessoa que residia em cada um dos seguintes 
municípios: Tuneiras do Oeste, Toledo, Santa 
Tereza do Oeste, Santa Maria do Oeste, Rolândia, 
Rio Bonito do Iguaçu, Presidente Castelo Branco, 
Porto Rico, Pitangueiras, Matelândia, Marialva, 
Guaíra, Fazenda Rio Grande, Cândido de Abreu, 
Cascavel, Campo Mourão, Bela Vista do Paraíso, 
Barbosa Ferraz, Araucária, Arapongas, Anahy e 
Almirante Tamandaré.

FORA DO PARANÁ
 O monitoramento da Sesa registra ainda 
um total de 6.155 casos de residentes de fora do 
Estado, com 216 mortos. Fonte: www.aen.pr.gov.br

CHAMAMENTO PÚBLICO - PMPM Nº. 05/2020.

 CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA ÁREA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE ES-
PECIALIDADE EM SERVIÇOS MÉDICOS, PELO PERÍODO DE 25.10.2021 a 25.10.2022

 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Paraná, através da Secretária 
Municipal de Saúde, Comissão Permanente de Licitação, designada por ato da Chefe do 
Poder Executivo Municipal e de conformidade com a Lei nº. 8.666/93, suas alterações, Lei 
nº. 8.080/90 e 8142/90, Portarias nº 2048/2009, 1606/2001, 1034/2010, do Ministério da 
Saúde, Resolução Normativa - RN Nº. 363/2014-ANSS, da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, Resolução CFM nº. 2.056/2013, Portaria de Consolidação nº 01/2017, e demais 
legislações aplicáveis, torna pública a realização de Credenciamento de pessoa jurídica da 
área da Saúde para atendimento de Urgência e Emergência, Serviços de Saúde Comple-
mentares a Rede Municipal de Saúde, consultas avulsas gerais e com acompanhamento 
de gestantes na Atenção Básica e Pediatria, pelo período de 25.10.2021 à 25.10.2022.

 Os interessados poderão solicitar o Credenciamento a partir da publicação 
deste Edital mediante protocolo da documentação constante do Edital no setor de Protocolo 
da Prefeitura Municipal, sito à Rua Onze, 674 – Fone (43) 3235-1122.

 Os interessados para atenderem o chamamento do credenciamento, poderão 
ter acesso aos modelos abaixo relacionados, integrantes do presente Termo, que poderão 
ser obtidos no site do município e portal da transparência.   

 a) anexo I - Termo de referência;  
 b) anexo II - Declaração de idoneidade;
 c) anexo III – Modelo de requerimento para credenciamento;
 d) anexo IV – Modelo de declaração de ausência de vínculo com o município 
e de relação de parentesco com servidor.
 e) anexo V - Modelo de Ordem de Serviço/Termo de Credenciamento
 f) anexo VI – Declaração para atendimento ao inciso “V” do artigo 27 da lei 
federal nº 8.666/93.
 Primeiro de Maio/PR, em 22 de outubro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

Agências do Trabalhador ofertam 10.127 vagas com carteira 
assinada no Estado

 A semana começa com 10.127 oportunidades de 
emprego com carteira assinada no Paraná, disponibiliza-
das nas 216 Agências do Trabalhador do Estado. Só para 
Curitiba e Região Metropolitana são 2.021 vagas. Os postos 
de trabalho temporários de final de ano já têm impacto nos 
números.

 A Agência do Trabalhador de Curitiba disponi-
biliza vagas para contratação imediata. Neste caso, as 
oportunidades são para atendente de lojas e mercado (10 
vagas), operador de máquinas agrícolas (4 vagas), auxiliar 
de limpeza (4 vagas), assistente administrativo (4 vagas) e 
costureiro a máquina na confecção em série (4 vagas).
 Já na Região Metropolitana, entre as principais 
oportunidades estão 363 vagas para auxiliar administrativo 
e 284 para operador de telemarketing.
 A regional de Toledo é o destaque no Interior do 
Estado nesta semana, com 1.576 vagas abertas. Dentre 

Fonte: www.aen.pr.gov.br

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2021

 Ratifico a Inexigibilidade de Licitação fundamentada nos termos do art. 25, 
caput, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, autorizando 
a realização das despesas nos valores estabelecidos no Processo nº 181/2021 para 
pagamento das pessoas jurídicas prestadoras de serviços complementares na área da 
saúde (consultas psiquiátricas) pelo período de 12 meses, que atenderem ao Edital de 
Chamamento nº 04/2021 a ser publicado por este Município, conforme o presente processo 
de Inexigibilidade de Licitação, respeitado o valor máximo de R$ 76.554,72 (setenta e seis 
mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

 Primeiro de Maio, 21 de outubro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2021

 Ratifico a Inexigibilidade de Licitação fundamentada nos termos do art. 25, 
caput, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, autorizando a 
realização das despesas nos valores estabelecidos no Processo nº 208/2021 para pagamento 
das pessoas jurídicas prestadoras de serviços complementares na área da saúde pelo período 
de 12 meses, que atenderem ao Edital de Chamamento nº 04/2021 a ser publicado por este 
Município, conforme o presente processo de Inexigibilidade de Licitação, respeitado o valor 
máximo de R$ 756.336,00 (setecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e trinta e seis reais).

 Primeiro de Maio, 21 de outubro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 192/2018

 O Município de Primeiro de Maio e Maura Martins Canato, celebram o presente 
aditamento ao Contrato original, na forma 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.

 CONTRATADA: MAURA MARTINS CANATO – porta-
dora do RG nº 2.177.158 SSP/PR e inscrita no CPF nº 003.474.099-
82, residente e domiciliada na Rua Três, Centro, nesta cidade de Primeiro de Maio, PR.

 Utilizando-se do permissivo contido na Cláusula Sétima do Contrato de 
Locação nº 56/2016, onde o objeto do presente contrato é a locação de imóvel situado 
a Rua Oito, nº 425, no Centro deste município para instalação do Centro de Referência 
de Assistência Social, com área de 382,00m², situado a Rua Três, s/nº 498, conforme 
especificações que integram ao Processo de Dispensa de Licitação nº 36/2018, celebrado 
entre as partes em 23 de outubro de 2018 pelo presente instrumento vêm aditar o contrato 
original pelo prazo de 12 (seis) meses, passando a vigorar até a data de 23/10/2021 com 
o valor mensal corrigido pelo IGPM-FGV, correspondente a R$ 2.108,80 (dois mil, cento e 
oito reais e oitenta centavos) mensais.

 Primeiro de Maio - Pr, 19 de outubro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA 
Prefeita 

MAURA MARTINS CANATO
Contratado

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2021

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, atendendo 
ao dispositivo da legislação vigente, em especial a Lei Federal 10.520/2002 e 8.666/1993 
e suas modificações, adjudica e homologa os preços registrados na licitação modalidade 
Pregão Eletrônico nº 68/2021, declarando oficialmente vencedoras as empresas abaixo:

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 37.518,00 (trinta e 
sete mil, quinhentos e dezoito reais)

 Primeiro de Maio, 25 de outubro de 2021

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

elas, 520 são para auxiliar de linha de produção. Para tra-
balhador da cultura da maçã são 84 empregos e 50 para 
costureiras.

ATENDIMENTOS
 Os interessados em alguma das vagas ofertadas 
devem buscar orientações entrando em contato com a 
Agência do Trabalhador do município. A Agência do Tra-
balhador de Curitiba voltou a atender o público de forma 
presencial. Para evitar aglomeração, e respeitando todas 
as orientações das autoridades sanitárias, o atendimento 
é feito somente com horário marcado, das 9h às 17h. Os 
interessados devem agendar pelo site da Secretaria da-
Justiça, Família e Trabalho.


