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PORTARIA Nº 5293, DE 07 DE JANEIRO DE 2022

 Designa o servidor Sr. Ivan Nishikawa, para acompanhar e fiscalizar a exe-
cução 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. Ivan Nishikawa, matrícula n°. 401706 
ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, para acompanhar e fiscalizar a execução dos 
Contratos abaixo relacionados, referente a Dispensa n° 51/2021, cujo o objeto consiste no 
Rateio de despesas administrativas referente a cota anual 2022 do Consórcio Intergestores 
Paraná Saúde.

 I – Contrato n°. 51/2021, firmado com CONSÓRCIO INTERGESTORES 
PARANÁ SAÚDE. inscrito no CNPJ n°03.273.207/00001-28.

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

  I - Zelar pelo fiel cumprimento dos Contratos, 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 07 de Janeiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

PORTARIA N°5294, DE 07 DE JANEIRO DE 2022

 Designa a servidora Sra. Elizangela Souza Cruz, 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 designada a servidora Sra. Elizangela Souza Cruz, matrícula n°. 
401352, ocupante do cargo efetivo de técnica de Higiene Dental, para acompanhar e fiscalizar 
a execução do Contrato, referente a Dispensa n°54/2021, cujo  objeto consiste na aquisição 
credenciamento de serviços de Odontologia para o atendimento de consulta, diagnose e 
procedimentos de pacientes nas especialidades de endodontia, cirurgia e traumatologia 
buco-maxilo-faciais, ortodontia, periodontia, prótese dentária, odontologia para pacientes 
com necessidade especial, estomatologia, exame de radiologia, exame de tomografia aos 
pacientes dos municípios, conforme o Programa 007 - CISMEPAR.

 I – Contrato n°. 132/2021, : CISMEPAR - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DE SAUDE DO MEDIO PARANAPANEMA., inscrito no CNPJ nº °.00.445.188/0001-81

 Art. 2º - Determinar que a fiscal ora designada deverá:

  I - Zelar pelo fiel cumprimento dos Contratos, 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 07 de Janeiro de 2022

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

PORTARIA Nº 5295, DE 07 DE JANEIRO DE 2022

 Designa o servidor Sr. Ivan Nishikawa, para acompanhar e fiscalizar a exe-
cução 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 abaixo relacionado para acompanhar e fis-
calizar a execução do Contrato nº.134/2021, referente a Dispensa n° 55/2021, firmado com 
CISMEPAR - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PARANAPANEMA, 
CNPJ n° 00.445.188/0001-81, cujo objeto consiste na ampliação da oferta de serviços 
ambulatoriais especializados e a aquisição de insumos e órteses de saúde, potencializando 
a capacidade de atenção e cuidado.

 I – Fiscal do Contrato: Ivan Nishikawa, matrícula n°.401495, ocupante do 
cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Administrativos.

 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 07 de janeiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2021

 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 111/2021, decla-rando oficialmente vencedoras as empresas abaixo:

 FORNECEDOR: PAPIROS MOVEIS E ELETROS EIRELI - ME - CNPJ: 
25.325.301/0001-16

 VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 9.825,30 (Nove mil, oitocentos e vinte 
e cinco reais e trinta centavos).

Nova tarifa de R$ 4 do transporte coletivo de Londrina 
passa a valer na terça-feira

 O prefeito Marcelo 
Belinati (PP) publicou na 
noite deste sábado (8) 
um decreto municipal que 
reduz a tarifa de ônibus 
em Londrina de R$ 4,25 
para R$ 4.  O novo valor 
da passagem entra em 
vigor a zero hora da desta 
terça-feira (11), segundo 
o documento que será pu-
blicado no Diário Oficial da 
Prefeitura nesta segunda-
-feira (10). 

 O decreto com o 
preço da tarifa foi publica-
do na sequência da san-
ção pelo da lei municipal 
13.340/2022 que estabe-
leu que o município pas-
sará a repassar um aporte 
de até R$ 25 milhões às 
empresas de transporte 
que irá subsidiar este novo 
valor. A proposta passou 
pela aprovação da Câ-
mara de Vereadores em 
dois turnos neste sábado, 

após convocação de ses-
são extraordinária para 
debater o tema. O projeto 
foi aprovado com 13 votos 
favoráveis e 6 contrários.
 Nesta segunda-
-feira a CMTU convocou 
coletiva de imprensa para 
dar mais detalhes das mu-
danças, após aprovação 
do projeto de lei que ga-
rantiu aporte de recursos 
de impostos para subsidiar 
o transporte coletivo.

Fonte: www.bonde.com.br

Programa Nota Paraná realiza primeiro sorteio do ano nesta 
terça-feira O Programa Nota Pa-

raná realiza o primeiro sorteio 
de 2022 nesta terça-feira (11), 
a partir das 9h30, com trans-
missão ao vivo pela página da 
Secretaria da Fazenda (Sefa) 
no Facebook.
 Mensalmente o pro-
grama sorteia aos contribuintes 
paranaenses prêmios de R$ 10, 
R$ 10 mil, R$ 200 mil e o prêmio 
máximo, de R$ 1 milhão. Já 
entidades sem fins lucrativos ca-
dastradas que contribuem para 
assistência social, educação, 
saúde e geração de emprego 
no Estado concorrem a valores 
de R$ 100 e R$ 20 mil.
 O cálculo do crédito de 
cada nota fiscal aos contribuin-
tes é feito sempre no terceiro 
mês após a compra. Por exem-
plo, as compras efetuadas em 
janeiro de 2022 serão calcula- Fonte: www.aen.pr.gov.br

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 9.825,30 (Nove mil, 
oitocentos e vinte e cinco e trinta)

 Primeiro de Maio, 10 de janeiro de 2022

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

das em abril, e assim sucessiva-
mente. Esse é o prazo para que 
as informações necessárias 
para que o cálculo dos créditos, 
tais como o recolhimento do 
imposto pelo estabelecimento 
comercial, as notas 
fiscais com o CPF ou 
as doadas para as 
instituições sociais, 
cheguem à Secretaria 
da Fazenda.
 Para acumu-
lar créditos basta pedir 
CPF na nota. Após a 
liberação pela Sefa, 
o consumidor poderá 
selecionar uma das 
opções de utilização 
dos créditos disponí-
veis no sistema – transferência 
para a conta-corrente ou abati-
mento do IPVA (Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Auto-

motores). Após 12 meses, os 
créditos são automaticamente 
cancelados. 

COMBUSTÍVEL
 O consumidor que colo-
cou CPF na nota fiscal na hora 
de abastecer o veículo durante 

o mês de outubro concorre aos 
sorteios desta terça com bilhe-
tes em dobro.
 A cada R$ 200 em notas 
fiscais geradas nos postos de 
combustíveis, o contribuinte 

terá direito a dois bi-
lhetes. Nos demais 
estabelecimentos vin-
culados ao programa, 
cada R$ 200 em notas 
fiscais com CPF identi-
ficado gera um bilhete.

PARANÁ PAY
 O Programa 
Paraná Pay, que tam-
bém promove sorteios 
mensais, libera crédi-
tos para uso exclusivo 
nos estabelecimen-

tos credenciados, voltados ao 
segmento do turismo. A cada 
mês serão distribuídos 8 mil 
prêmios de R$ 100, totalizando 

R$ 800 mil. Os contribuintes 
que fizeram o aceite do Paraná 
Pay concorrem em ambos os 
programas.

COMO PARTICIPAR
 Para se cadastrar no 
Nota Paraná é só acessar o 
site www.notaparana.pr.gov.br, 
clicar na opção “cadastre-se” e 
preencher os dados pessoais, 
como CPF, data de nascimento, 
nome completo, CEP e ende-
reço para criação da senha 
pessoal. 
 Para participar dos 
sorteios do Paraná Pay o consu-
midor deve estar cadastrado no 
Nota Paraná e ter manifestado 
concordância com os termos de 
uso dos créditos e prêmios. Para 
aderir, basta acessar o perfil de 
usuário no site ou no aplicativo 
e clicar em concordar.


