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DISPENSA Nº 46/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº 92/2021

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO

 CONTRATADO: JOSE MARCOS H. DA SILVEIRA

 OBJETO: Locação de um imóvel para instalação da Secretaria de Indústria 
e Comércio, Sala do Empreendedor e Agência do Trabalhador

 VALOR: R$ 12.000,00 (Doze mil reais)

 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

 FISCAL DO CONTRATO: Carlos Gonçalves Dias

 REFERÊNCIA: Dispensa nº 46/2021

 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.

 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 29 de novembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PORTARIA Nº. 5237, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021

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

 Considerando o Ofício nº. 288/2021, da Secretaria Municipal de Educação;

 Considerando o Memorando nº. 132/2021, da Secretaria Municipal de Re-
cursos Humanos e Administração;

 R   E   S   O   L   V   E:

 Art. 1º Lotar na Secretaria de Educação, Transporte Escolar, com local de 
trabalho na Garagem Municipal, horário de trabalho de segunda à sexta-feira, 07:00 às 13:00 
e 15:00 às 17:48, a partir de 10/11/2021, até ulterior deliberação, o servidor José Orlando 
Pulici, matrícula nº. 401503, RG nº. 7.642.631-7 SSP/PR, CPF nº. 042.880.829-86.

 Art. 2º Lotar na Secretaria de Viação e Transportes, com local de trabalho na 
Garagem Municipal, horário de trabalho de segunda à sexta-feira, 07:45 às 11:45 e 13:00 às 
17:00, a partir de 24/11/2021, até ulterior deliberação, a servidora Alexandra Sonsin Souza, 
matrícula nº. 401716, RG nº. 13.225.514-8 SSP/PR, CPF nº. 096.297.459-50.

 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 23 de novembro de 
2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5241, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021

 Designa o servidor para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato. 

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e no Acórdão nº 1.094/2013 do Tribunal de Contas da União.

 RESOLVE: 

 Art. 1° Fica designado o servidor Sr. Carlos Gonçalves Dias, matrícula n°. 
400473, portador da cédula de identidade RG n°. 16355640, CPF n°. 438.655.779-20, 
ocupante do cargo efetivo de Agente de Contabilidade, para acompanhar e fiscalizar a 
execução do Contrato, referente a Dispensa n° 46/2021, cujo objeto consiste na locação 
de imóvel.

 I – Contrato nº 92/2021 – Firmado com José Marcos H. da Silveira, RG nº 
5.236.203-2 e CPF nº. 747.143.339-68.

 Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

 I - Zelar pelo fiel cumprimento do Contrato, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, 
as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

 II - Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais 
fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do Contrato, e durante 
o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das 
penalidades legalmente estabelecidas;

 III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas 
aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao 
Financeiro para pagamento.

 Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

 Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

 Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, PR 
 Em 29 de novembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

Decreto  nº 5379/2021 de 29/11/2021

 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 Orça-
mento Geral do Município, no valor de R$ 25.810,48 (vinte e cinco mil oitocentos e dez reais 
e quarenta e oito centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

 Suplementação

04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
04.002.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
04.002.04.121.0002.2.305. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
  51 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO  50,00

10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
10.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.003.10.304.0011.2.320. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIASUS
  991 - 3.3.90.30.00.00 01303 MATERIAL DE CONSUMO  500,00

10.003.10.305.0011.2.321. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGIASUS
  1033 - 3.3.90.30.00.00 35494 MATERIAL DE CONSUMO  260,48

16.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE
16.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVIÇO RODOVIÁRIO
16.002.26.782.0015.2.332. SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
  672 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO         25.000,00

   Total Suplementação:                         25.810,48

  Artigo 2º - Para Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações 
Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III 
da Lei Federal nº  4.320/64.

 Redução

10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
10.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.003.10.301.0011.2.310. PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS
 267 - 3.3.71.70.00.00 01303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM 
  CONSÓRCIO PÚBLICO                           25.810,48

   Total Redução:                        25.810,48

 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  29 de 
novembro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita Municipal

DECRETO Nº. 5.380, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021

 Súmula: Declara de utilidade pública para fins de desapropriação área de 
1.038,06 m² a qual será resultado de desmembramento a ser elaborado posteriormente, e 
dá outras providências.

 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, em especial pelo artigo 6° do Decreto-Lei n°. 3.365, de 21 de junho de 
1941, e ainda 

 Considerando a solicitação realizada pela Secretaria de Educação, para 
abertura de processo administrativo, visando a aquisição de imóvel para a instalação de 
CMEI junto ao distrito do IBIACI;

 Considerando que a previsão do Art. 5°, inciso XXIV da Constituição Federal, 
que prevê que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, 
ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

 Considerando que existe a possibilidade de inferência do Poder Público 
na mudança compulsória da destinação de um bem privado, mediante desapropriação, 
conforme vários dispositivos constitucionais, quais sejam, art. 5°, XXIV, artigo 22, II, 182, 
§§3° e 4°;

 Considerando que a desapropriação é um dos instrumentos de política urbana 
previstos na Lei Complementar n°. 005/2013 – Plano Diretor Municipal de Primeiro de Maio 
e na Lei n°. 10.257/2001 – Estatuto das Cidades;

 Considerando que a desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou 
intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data expedição do respectivo 
Decreto e findos os quais este caducará, conforme Art. 10 do Decreto Lei n°. 3.365/41;

 DECRETA

 Art. 1° Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de Desapropriação a área 
de 1.038,06 m² a qual será resultado desmembramento a ser elaborado posteriormente, 
para ser desapropriado administrativa ou judicialmente:

 I – Matrícula n°. 9.690 do RGI da Comarca de Primeiro de Maio: inicia em um 
ponto cravado na divisa com o lote 03-REM e segue confrontando com a Rua Loreto por 
45,65 metros, dai deflete a diretia e segue confrontando com a Rua Provencia de Guairá por 
23,20 metros, dai deflete a direita e segue confrontando com o lote 01 com 20,00 metros, 
com o lote 03-REM por 16,06 metros, ai deflete a direita e segue confrontando com o dito 
lote 03-REM por 1,55 metros, dai deflete a esquerda e segue confrontando com o lote 03-
REM por 9,80 metros, dai deflete a direita e segue confrontando com o lote 03-REM por 
21,28 metros até encontrar o ponto inicial.

 Art. 2° O objetivo da presente declaração de Utilidade Pública para desa-
propriação é o expropriante utilizar a área para a instalação de CMEI junto ao distrito do 
IBIACI, tendo em vista que atualmente o Município mantém suas instalações mediante o 
pagamento de aluguel à terceiros.

 Art. 3° O imóvel foi avaliado por perito avaliador em R$ 578.134,31 (quinhentos 

EDITAL N.º 019/2021
 SÚMULA: RETIFICA OS ITENS 8.1, 8.1.1, 8.2, 8.2.1, 8.3 E 8.3.1, CONSTAN-
TES NO EDITAL Nº. 014/2021 – PSS Nº. 004/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS;
 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e com 
base na Lei 1463/2007 e alterações, e,
 CONSIDERANDO o edital nº. 014/2021 que trata da abertura de processo 
seletivo simplificado para provimentos de cargos públicos;
 CONSIDERANDO o equívoco quanto as pontuações atribuídas para as provas 
escritas;
 Art. 1º - Resolve retificar os itens 8.1, 8.1.1, 8.2, 8.2.1, 8.3 e 8.3.1 do edital 
014/2021 do Processo Seletivo Simplificado 004/2021, conforme exposto a seguir:
 8.1–DOS CARGOS de nível superior (FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGO, 
ASSISTENTE SOCIAL E EDUCADOR FÍSICO)
 8.1.1 - A prova escrita será composta de 40 questões, abrangendo as seguintes 
áreas de conhecimento, para os cargos:

 8.2 – DOS CARGOS de nível médio (AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE ENDEMIAS)
 8.2.1 - A prova escrita será composta de 40 questões, abrangendo as seguintes 
áreas de conhecimento, para os cargos:

 8.3 – DOS CARGOS de nível fundamental (MOTORISTA)
 8.3.1 - A prova escrita será composta de 40 questões, abrangendo as seguintes 
áreas de conhecimento, para os cargos:

 Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as dispo-
sições em contrário.
 Alvorada do Sul, 29 de novembro de 2021.

Valteir Aparecido Bazzoni
Diretor Superintendente

Gabrielli Silveira de Almeida Taketa
Presidente da Comissão Organizadora 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVAS ESCRITAS, PRÁTICA, DE TÍTULOS E 
ENSALAMENTO.

EDITAL 020 DE 30 NOVEMBRO DE 2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 04/2021 

 O DIRETOR  SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE ALVORADA DO SUL – ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, em 
conjunto com a Comissão Organizadora do Processo Seletivo PSS 004/2021, nomeada 
através da Portaria Nº. 162/2021, resolve:
 Torna público:
 Art. 1º - A convocação dos candidatos com inscrições homologadas no Edital 
04/2021 de 29 novembro agosto de 2021, para as funções de: FISIOTERAPEUTA, PSICÓ-
LOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FÍSICO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, 
AGENTE DE ENDEMIAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO E MOTORISTA para participação 
na Prova Escrita (Objetiva) do PSS 04/2021, conforme ensalamento  (anexo I)  e, também 
convocar para prova prática, os candidatos aos cargos de MOTORISTA, (anexo II)
 Art. 2º - Todos os candidatos deverão comparecer ao local designado, ou seja 
ESCOLA MUNICIPAL SEMENTE DO SABER situada a rua José Januário da Silva, 820, 
Alvorada do Sul-PR, conforme ensalamento em anexo, para a realização da Prova Escrita 
(Objetiva) com antecedência de 30 minutos do início das realizações das provas, ou seja, a 
partir das 8h 30 min, horário de abertura dos portões, portando: caneta esferográfica trans-
parente com tinta preta ou azul; documento oficial de identificação em via original com foto e 
máscara de proteção a evitar contaminação pelo Coronavírus e fazer uso do álcool gel.
 Art.3 – Os candidatos aos cargos de FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGO, 
ASSISTENTE SOCIAL e EDUCADOR FÍSICO, deverão entregar os seus títulos, através de 
cópia simples, em envelope lacrado após a realização da prova escrita, mediante protocolo 
de entrega.
 Art.4 º Os candidatos ao cargo de MOTORISTA deverão comparecer ao local 
designado, ou seja GARAGEM MUNICIPAL situada a rua Paulo Bavia, s/n, Alvorada do 
Sul-PR, conforme relação de candidatos em anexo, para a realização da Prova Prática com 
antecedência de 30 minutos do início das realizações das provas, ou seja, a partir das 13h 
30 min.
 Art. 5º - O candidato que chegar após o fechamento dos portões de acesso 
ao prédio, ou seja, às 9h, onde será aplicada a Prova Escrita (Objetiva) ficará impedido de 
ingressar, independente do motivo, ainda que por força maior ou caso fortuito.
 Art. 6º - Para a aplicação presencial da Prova Escrita (Objetiva) a Comissão 
Organizadora, adotará medidas a evitar o risco de contaminação pelo Coronavirus tais como:
 a) O candidato contaminado pelo “Coronavirus” estará impedido de partici-
pação e será desclassificado.
 d) Monitorar o uso correto e obrigatório das máscaras, as quais somente serão 
retiradas para identificação do candidato;
 e) Distribuir os candidatos em espaço com ampla ventilação.
 f) Todos os equipamentos de acesso do candidato serão previamente higie-
nizados com uso de álcool líquido ou álcool gel 70%;
 g) Disponibilizar frascos de álcool gel em todas as salas, bem como nos 
banheiros e corredores, em quantidade suficiente à demanda;
 h) Orientar os candidatos para que se retirem de imediato do local no final das 
atividades, inibindo qualquer aglomeração. 
 Art.7° Ficam ratificadas na forma deste Edital todas as orientações para 
realização das Provas.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 Alvorada do Sul, 30 de novembro de 2021.

Valteir Aparecido Bazzoni
Diretor Superintendente

Gabrielli Silveira de Almeida Taketa
Presidente da Comissão Organizadora 

ANEXO I

e setenta e oito mil cento e trinta e quatro reais e trinta e um centavos).

 Art. 4º Fica declarada URGÊNCIA na forma do art. 15, § 1º do Dec. Lei nº 
3.365/41.

 Art. 5º As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por 
conta de recursos consignados no Orçamento Municipal, dotação orçamentária:

REDUZIDO PROGRAMÁTICA  ELEMENTO DESPESA FONTE
128 07.002.12.361.0002.5.301  4.4.90.61.00.00 1104

 Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2021

 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, adjudi-ca e homologa os preços registrados na licitação modalidade 
Pregão Eletrônico nº 90/2021, decla-rando oficialmente vencedoras as empresas abaixo:

 FORNECEDOR: BOJO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS 
TEXTEIS EIRELI - CNPJ: 07.388.667/0001-52
 
 Valor Total do Fornecedor: R$ 3.072,00 (Três mil e setenta e dois reais).

 FORNECEDOR: R DE SOUZA TRENTO - CNPJ: 24.504.841/0001-02

 Valor Total do Fornecedor: R$ 89.395,20 (Oitenta e nove mil, trezentos e 
noventa e cinco reais e vinte centavos).

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 92.467,20 (Noventa e 
dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos).

 Primeiro de Maio, 24 de novembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

RESULTADO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRONICO Nº 96/2021

 A Pregoeira e membros da equipe de apoio, comunicam aos interessados na 
Licitação acima identificada que esta foi declarada DESERTA.
 Primeiro de Maio/PR, 23 de novembro de 2021.

Renata Gomes Fernandes
Pregoeira

Beatriz Fernanda Artoni
Membro

Natal do Nascimento
Membro

DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO

 PROCESSO: 1148 /2020

 PREGÃO ELETRÔNICO: 91/2021

 RECORRENTE: EVENTUAL LIVE MARKETING EVENTOS LTDA, 
CNPJ:04.433.214/0001-02

 Em 29 de novembro de 2021, neste Município de Primeiro de Maio, a Comissão 
de Licitação, realizou análise do Recurso ao Processo em referência, oportunidade em que 
foi proferida a seguinte decisão: 

 RELATÓRIO: 

 A empresa: EVENTUAL LIVE MARKETING EVENTOS LTDA, interpôs, 
tempestivamente, Recurso Administrativo contra a Decisão desta Comissão, proferida ao 
final da análise dos documentos do pregão eletrônico na Sessão realizada no dia 08 de 
novembro de 2021. 

 Requer reconsideração da decisão recorrida, e caso positivo, requer que o 
recurso seja encaminhado à apreciação da autoridade superior do Município. 

 Alegou, em síntese, que a empresa ORGANIZA EVENTOS LTDA foi indevi-
damente classificada, pois em suma não apresentou todas as alterações contratuais, bem 
como deixou de apresentar a declaração de cumprimento das obrigações de habilitação e 
declaração de idoneidade.

 DAS DILIGÊNCIAS: 
 
 Em análise a documentação anexado ao processo acima citado e ao parecer 
jurídico N° 492-2021. podemos constatar que a empresa vencedora do certame ORGANIZA 
EVENTOS LTDA apresentou a documentação referente a habilitação dentro do prazo de 
validade, durante o certame foi realizada consulta no SICAF (SISTEMA DE CADASTRA-
MENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES), no Tribunal de Contas da União e no Tribunal 


