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MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2021

EXCLUSIVO MEI/ME/EPP
(Processo Administrativo n.° 232/2021)

 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização 
da Prefeita Bruna de Oliveira Casanova e da Secretaria de serviços Públicos e Urbanismo, 
tornam público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar licitação, 
na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, nas condições fixadas neste edital e seus 
anexos. No dia 17 de novembro de 2021, às 09:00 horas, onde serão recebidas as propos-
tas 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 contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de roçagens e capinas das áreas permeáveis, das praças, lago, vias e 
canteiros municipais, compreendendo os serviços de roçagem manual/mecanizada, 
capina manual, limpeza da área e transporte dos resíduos gerados por este serviço, 
para os locais pré-estabelecidos pela CONTRATANTE, conforme detalhamento neste 
Termo de Referência e demais peças técnicas integrantes do processo, conforme descrito 
no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 436.249,67 (quatrocentos e trinta e seis mil, 
duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos). O presente certame licita-
tório reger-se-á pelas normas contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, 
Decreto Federal nº 10.024/2019, pelo Decreto Municipal nº 2.435/2009, 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, em 29 de outubro

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

Decreto  nº 5353/2021 de 28/10/2021

 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei  Orçamentária nº 768/2020 de 
30/12/2020.

 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no 
Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), destinado 
ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

 Suplementação
 08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA 
   E ABASTECIMENTO
 08.002.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA 
   E ABASTECIMENTO
 08.002.20.608.0004.2.308. SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA 
   E ABASTECIMENTO
 1036 - 4.4.90.52.00.00 03000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
   PERMANENTE                         25.000,00
   Total Suplementação:                         25.000,00

  Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do créd pelo artigo anterior, na 
forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Superavit Financeiro;

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

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio 
do Paraná, em  28 de outubro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita Municipal

DECRETO Nº. 5.352 DE 28 DE OUTUBRO DE 2021

 Súmula: Dispõe sobre o atestado anual de utilidade pública do Asilo Lar da 
Paz – Obras Sociais Nossa Senhora Aparecida, nos termos da Lei nº 561/2014.

 Considerando a Lei nº 27/67 que dispõe sobre a utilidade pública da sociedade 
civil “OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA APARECIDA” do Município de Primeiro de Maio;

 Considerando que o Poder Executivo nos termos da Lei nº 561/2014 expedirá 
anualmente documento atestando a utilidade pública das sociedades civis que a lei já houver 
declarado nos moldes do Art. 2º da mencionada norma;

 Considerando que o presente ato administrativo detém inúmeras finalidades, 
dentre elas a de regulamentar leis, sendo este, portanto, o instrumento necessário para a 
formalização das disposições contidas na lei nº 561/2014.

 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio – Estado do Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por lei.

 DECRETA
 Art. 1º Fica reconhecida a declaração de utilidade pública da sociedade civil 
“ASILO LAR DA PAZ - OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA APARECIDA inscrita no CNPJ 
nº 80.610.280/0001-99” do Município de Primeiro de Maio para o exercício de 2021.

 Art. 2º A Secretaria de Assistência Social do Município de Primeiro de Maio, 
será responsável pela análise e aprovação do relatório dos serviços prestados à coletividade, 
devendo a entidade apresentar obrigatoriamente o referido documento até o dia 30 de abril 
de cada ano.

 Art. 3º O presente Decreto que atesta a declaração de utilidade pública da 
sociedade civil “ASILO LAR DA PAZ - OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA APARECIDA” 
deverá ser afixado na sede da respectiva entidade em local de fácil acesso e visibilidade.

 Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Gabinete da Prefeita Municipal de Primeiro de Maio - Estado do Paraná, aos 
vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil vinte e um. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2021

 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 81/2021, declarando oficialmente vencedoras as empresas abaixo:

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 97.767,07 (Noventa 
e sete mil, setecentos e sessenta e sete reais e sete centavos)

 Primeiro de Maio, 29 de outubro de 2021

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

PORTARIA Nº 5.211, DE 29 DE OUTUBRO DE 2021

 Declara ponto facultativo o dia 01 de novembro de 2021 no âmbito da Admi-
nistração Pública Municipal, conforme especifica.

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições:

 Considerando que o dia 02 de novembro de 2021, Dia de Finados, é consi-

derado feriado nacional, conforme art. 1° da Lei n. 662/1949;

 Considerando que o dia 01 de novembro de 2021 não haverá expediente em 
diversas repartições públicas na região;

 RESOLVE: 
 Art. 1°. Declarar ponto facultativo o dia 01 de novembro de 2021 no âmbito da 
Administração Pública Municipal, exceto para cumprimento no Hospital Municipal e Coleta 
de Lixo.

 Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, PR 
 Em 29 de outubro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 5.357, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021

 Homologa o resultado final do Processo Seletivo Simplificado, Edital n. 1/2021.

 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

 DECRETA:
 Artigo 1º Fica Homologado o Resultado Final do Processo Seletivo Simplifi-
cado, Edital n. 1/2021, para contratação de pessoal por tempo determinado, para atender 
à necessidade temporária de excepcional interesse público, decorrente de situação de 
calamidade pública e emergência em saúde pública, para exercício das funções de Médico, 
Psicólogo, Fisioterapeuta, Enfermeiro, Técnico em Enfermagem, Motorista, Assistente 
Social e Farmacêutico, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, Lei Orgânica do 
Município de Primeiro de Maio, Lei Municipal n°. 452, de 20 de abril de 2012 e Lei Municipal 
n°. 781, de 16 de agosto de 2021, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – Decreto-
-Lei 5.452 de 1° de maio de 1943.

 Artigo 2º A relação dos Candidatos aprovados, por ordem de classificação, 
compõe o anexo I deste Decreto, publicada, no Diário Oficial do Município, no Quadro de 
Avisos da Prefeitura e na internet no site www.primeirodemaio.pr.gov.br.

 Artigo 3º Os candidatos aprovados serão convocados pela Prefeitura, para 
preenchimento das vagas, de acordo com as necessidades da Administração Municipal.

 Artigo 4º O Processo Seletivo Simplificado Edital n. 1/2021 terá validade pelo 
prazo de 01 (um) ano, contados da publicação do presente Decreto de Homologação.

 Artigo 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, 
 Em 03 de novembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

DECRETO LEGISLATIVO Nº. 028/2021

 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO 
DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais.

 DECRETA:
 ARTIGO 1º. – Fica NOMEADO a partir da data de 03/11/2021 EDGAR ANTU-
NES, portador do CPF/MF nº. 116.894.109-14 e RG nº. 13280562-8 SSP/PR, para ocupar 
o CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE GABINETE.

 ARTIGO 2º. -  Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas 
as disposições em contrário.

 Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado 
do Paraná, em 03 de novembro de 2021.

VANDER EMANOEL DIAS COELHO
PRESIDENTE

provisória e divulga o resultado final do Processo Seletivo Simplificado, Edital n. 1/2021 do 
Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná.

 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, através de sua representante legal, 
a Prefeita Municipal e por meio da Secretaria Municipal de Saúde, no uso das respectivas 
atribuições legais, TORNA PÚBLICO:

 1. O resultado dos recursos interpostos quanto à classificação provisória dos 
candidatos inscritos, conforme segue:

 2. A ratificação dos pontos da classificação provisória constantes do Anexo 
II da Publicação n. 02/2021, conforme ANEXO I da presente publicação, resultando na 
Classificação Final do Processo Seletivo.

 3. Não houve candidatos inscritos para o cargo de Assistente Social.

 Primeiro de Maio, 03 de novembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

Maria Ritha Xicareli Casanova
Secretária de Saúde

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL N°. 1/2021 

Publicação n°. 03/2021

 Dispõe sobre o resultado dos recursos interpostos quanto à classificação 

 * NÃO APROVADOS: NÃO ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA 
PARA APROVAÇÃO.

 Primeiro de Maio, 03 de novembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

Maria Ritha Xicareli Casanova
Secretária de Saúde

Estado confirma mais 
1.119 casos e seis 

óbitos em decorrência 
da Covid-19

 A Secretaria de Estado da Saúde divulgou 
nesta terça-feira (2) mais 1.119 casos confirmados e 
seis mortes – referentes aos meses ou semanas ante-
riores e não representam a notificação das últimas 24 
horas – em decorrência da infecção causada pelo novo 
coronavírus.
 Os dados acumulados do monitoramento da 
Covid-19 mostram que o Paraná soma 1.551.386 casos 
confirmados e 40.305 mortos pela doença.
 Os casos confirmados divulgados nesta data 
são de novembro (148), outubro (525), setembro (226), 
agosto (86), julho (38), junho (47) e maio (49) de 2021. 
Os óbitos divulgados são de novembro (2) e outubro 
(4) de 2021.

INTERNADOS
 319 pacientes com diagnóstico confirmado de 
Covid-19 estão internados. São 256 pacientes em leitos 
SUS (154 em UTIs e 102 em leitos clínicos/enfermarias) 
e 63 em leitos da rede particular (35 em UTIs e 28 em 
leitos clínicos/enfermarias).
 Há outros 1.039 pacientes internados, 573 
em leitos de UTI e 466 em enfermarias, que aguardam 
resultados de exames. Eles estão em leitos das redes 
pública e particular e são considerados casos suspeitos 
de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS
 A Sesa informa a morte de mais seis pacien-
tes. São cinco homens e uma mulher, com idades que 
variam de 44 a 78 anos. Os óbitos ocorreram entre 23 
de outubro e 1º de novembro de 2021.
 Os pacientes que foram a óbito residiam em 
Cascavel (2), Juranda, Curitiba, Coronel Vivida e Assis 
Chateaubriand.

FORA DO PARANÁ
 O monitoramento da Sesa registra 6.199 casos 
de residentes de fora do Estado – 218 pessoas evolu-
íram a óbito.

UMA DAS FORMAS DE VENCER NA 
VIDA, É VIVE-LA


