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Decreto nº 5427/2022 de 10/01/2022

 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 794/2021 de 21/12/2021.

 Decreta:

 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional 
Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 150.000,00 
(cento e cinqüenta mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações 
Orçamentárias.

 Suplementação

10.000.00.000.0000.0.000.  SECRETARIA DE SAÚDE
10.001.00.000.0000.0.000.  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.001.10.301.0010.2.011.  Manutenção da Atenção Básica
630 - 3.3.90.39.00.00 32494  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
   PESSOA JURÍDICA                         150.000,00

   Total Suplementação:                       150.000,00

 Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto 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 data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio , Estado do 
Paraná, em 10 de janeiro de 2022.

LETICIA SALGADO CHICARELLI
Controle Interno

ROBERTO GALIARDO COSTA
Diretor de Fazenda

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita Municipal

DISPENSA Nº 01/2022
EXTRATO DE CONTRATO Nº 07/2022

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE 
MAIO

 CONTRATADO: DENTAL SHOW – COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI

 OBJETO: Aquisição Emergencial de Materiais Odontológicos 
destinados as Unidades Básicas de Saúde do município de Primeiro de Maio.

 VALOR: R$ 2.272,40 (Dois mil, duzentos e setenta e dois reais e 
quarenta centavos)

 VIGENCIA: 03 (três) meses

 REFERÊNCIA: Dispensa nº 01/2022

 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 FISCAL DO CONTRATO: Elizangela Souza Cruz

 Publique-se  

 Primeiro de Maio, 10 de janeiro de 2022.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

DISPENSA Nº 01/2022
EXTRATO DE CONTRATO Nº 08/2022

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE 
MAIO

 CONTRATADO: POSSATTO & POSSATTO LTDA

 OBJETO: Aquisição Emergencial de Materiais Odontológicos 
destinados as Unidades Básicas de Saúde do município de Primeiro de Maio.

 VALOR: R$ 525,70 (Quinhentos e vinte e cinco reais e setenta 
centavos)

 VIGENCIA: 03 (três) meses

 REFERÊNCIA: Dispensa nº 01/2022

 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.

 FISCAL DO CONTRATO: Elizangela Souza Cruz

 Publique-se  

 Primeiro de Maio, 10 de janeiro de 2022.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

DISPENSA Nº 01/2022
EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2022

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE 
MAIO

 CONTRATADO: BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI

 OBJETO: Aquisição Emergencial de Materiais Odontológicos 
destinados as Unidades Básicas de Saúde do município de Primeiro de Maio.

 VALOR: R$ 1.426,00 (Um mil, quatrocentos e vinte e seis reais)

 VIGENCIA: 03 (três) meses

 REFERÊNCIA: Dispensa nº 01/2022

 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.

 FISCAL DO CONTRATO: Elizangela Souza Cruz

 Publique-se  

 Primeiro de Maio, 10 de janeiro de 2022.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

PORTARIA Nº 5298, DE 11 DE JANEIRO DE 2021

 Designa a servidora Elizangela Souza Cruz, para acompanhar e 
fiscalizar a execução destes Contratos. 

 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 Elizangela Souza Cruz, matrícula 
n°. 401352, ocupante do cargo efetivo de Técnico em Higiene Dental, para 
acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos, referente a Dispensa nº. 
01/2022, cujo objeto consiste na aquisição Emergencial de Materiais Odonto-
lógicos destinados as Unidades Básicas de Saúde do município de Primeiro 
de Maio.

  I – Contrato n°. 06/2022, firmado com BIO LÓGICA DISTRIBUI-
DORA EIRELI, inscrita no CNPJ n°. 06.175.908/0001-12.
 
 II – Contrato n°. 07/2022, firmado com DENTAL SHOW COMÉRCIO 
DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI, inscrita no 
CNPJ n°. 11.776.334/0001-78.

 III – Contrato n°. 08/2022, firmado com POSSATTO & POSSATTO 
LTDA, inscrita no CNPJ n°. 72.150.550/0001-06.

 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 necessá-
rio 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 
dos Contratos, 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 à servidora designada e publique-se. 

 Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e 
terá vigência até o vencimento do contrato.

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

 Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, PR 

 Em 11 de janeiro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

Com mais 9,8 mil pistolas, Paraná completa 
renovação do armamento da PM e PCPR
 Mais 9,8 mil pis-
tolas modelo 9mm, de 
marca Beretta, de origem 
i tal iana, chegaram ao 
Paraná em dois lotes. 
Um nesta segunda-feira 
(10) e o outro no fim da 
tarde da última sexta-
-feira (07).
 As armas adquiri-
das pelo Governo do Esta-
do, por meio da Secretaria 
da Segurança Pública, 
integram o planejamento 
de atualizar o modelo de 
arma de porte das polícias 
Civil e Militar. Ao todo, es-
tas remessas, somadas 
com a que chegou no final 
de dezembro, resultam 
em 18.750 equipamentos 
novos.
 O investimento 
em cada arma de fogo foi 
de, aproximadamente, 
R$ 2,5 mil, conforme a 
variação do euro. A maior 
parte do investimento é do 
Fundo Nacional de Segu-
rança Pública, e cerca de 
4 mil unidades (destinadas 
à Polícia Militar) foram 
custeadas pelo próprio 
Estado.
 “A Secretaria de 
Segurança Pública está 
sempre em busca de me-
lhorar as condições de 
trabalho dos integrantes 
das forças policiais, e a 
compra dessas armas é 
uma demonstração disso. 
Agora que recebemos to-

Mais 9,8 mil pistolas chegam ao Paraná para renovar armamento das polícias Civil e Militar.
Foto: APEP/SESP

dos os lotes, destes dois 
contratos, serão feitos 
os trâmites internos até 
chegar o momento do uso 
delas nas ruas por nossos 
policiais”, destaca o secre-
tário da Segurança pública 
do Paraná, Romulo Mari-
nho Soares.
 As pistolas foram 
compradas por meio de 
uma licitação internacio-
nal feita pelo Ministério 
da Justiça e Segurança 
Pública para todos os 
estados brasileiros que 
tiveram interesse em en-
trar na compra. O Paraná 
participou dos trâmites e 
adquiriu as 18,7 mil pis-
tolas em dois contratos: 
o primeiro, de 15.750 uni-
dades, para a PM, e o 
segundo, de 3 mil, para a 
Polícia Civil.
 P a r a  o p e r a r 
o novo armamento, os 
policiais militares e civis 
receberão treinamentos 
nas suas respectivas cor-
porações. “Nosso objetivo 
final é atender bem o cida-
dão de bem, merecedor 
de uma boa segurança 
pública, para isso precisa-
mos investir, também, em 
equipamentos para nos-
sos policiais”, completa o 
secretário.

Fonte: Agência de 
Notícias do Estado do 

Paraná.


