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MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022

(Processo Administrativo n.º 228/2021)

 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização 
da Prefeita Bruna de Oliveira Casanova e da Secretaria Municipal de Saúde, 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 
21/02/2022, às 09:00 horas, onde serão recebidas as propostas 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, 
aquisição de materiais de expediente, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. O valor máximo estimado é de R$ 167.631,58 
(cento e sessenta e sete mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos). O 
presente certame licitatório 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 subsidiaria-
mente, 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 31 de janeiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PORTARIA Nº 5330, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022

 Designa o servidor para acompanhar e fiscalizar a execução destas Atas de 
Registro de Preços. 

 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. Victor Mateus Pedrinelli Gelain, matrícula 
n°. 101652, ocupante do cargo efetivo de Agente de Combate as Endemias I – ACE/I, para 
acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preço, referente Pregão Eletrônico n° 
45/2021, cujo objeto consiste na aquisição de tendas e outros equipamentos complementares.

 I -  Ata de Registro de Preços Nº 13/2022 -  VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO 
DE LONAS EIRELI - CNPJ: 05.626.958/0001-06

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

 I - Zelar pelo fiel cumprimento da Ata de Registro de Preços, 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/materiais fornecidos 
pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto da Ata de Registro de Preços 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 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 01 de fevereiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

PORTARIA Nº. 5331, DE 01 DE FEVEREIRO 2022

 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais,

 R E S O L V E:
 Art. 1º Fica exonerada a partir de 01/02/2022, NATALIA CAROLINE MELHA-
DO RAMPAZZO DALCIN, matricula nº. 500356, portadora da cédula de identidade RG nº. 
12.359.402-9 SSP/PR, CPF nº. 088.279.789-17, ocupante do cargo em comissão de Secretário 
de Habitação, grupo ocupacional assessoramento superior, do Plano de Cargos e Salários 
desta municipalidade.

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 01 de fevereiro de 
2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 5332, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022

 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e de conformidade com a Lei nº. 184/94, de 23/09/1994 e Lei nº. 632/2016, 
de 04/05/2016,

 R E S O L V E:
 Art. 1º Fica nomeado, ANDRE VITOR PEDROSO, portador da cédula de 
identidade RG nº. 13.443.698-0 SSP/PR, CPF nº. 110.732.229-42, para exercer a partir de 
02/02/2022, o cargo em comissão de Secretario de Habitação, percebendo o subsídio fixado 
em parcela única, de conformidade com o artigo 4º. e 13º. da Lei nº. 632/2016, de 04/05/2016.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado as 
disposições em contrário.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 01 de fevereiro de 
2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 5333, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022

 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e de conformidade com a Lei nº. 184/94, de 23/09/1994 e Lei nº. 632/2016, 
de 04/05/2016,

 R E S O L V E:
 Art. 1º Fica nomeada, NATALIA CAROLINE MELHADO RAMPAZZO DALCIN, 
portadora da cédula de identidade RG nº. 12.359.402-9 SSP/PR, CPF nº. 088.279.789-17, para 
exercer a partir de 02/02/2022, o cargo em comissão de Secretário de Obras e Engenharia, 
percebendo o subsídio fixado em parcela única, de conformidade com o artigo 4º. e 13º. da 
Lei nº. 632/2016, de 04/05/2016.

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado as 
disposições em contrário.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 01 de fevereiro de 
2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

SÚMULA DE LICENÇA PRÉVIA

 TRÊS MENINOS MMT CONSTRUTORA 
E LOTEADORA LTDA-ME, inscrito no CNPJ: 
09.481.058/0001-79, torna-se público que requer 
ao IAT (Instituto Água e Terra), a Licença Prévia, 
para implantação do Loteamento Industrial Três 
Meninos II,  no Lote 12-A-1 - Rodovia PR 445, na 
cidade de Primeiro de Maio-PR. Foi determinado 
estudo de impacto ambiental e/ou não foi deter-
minado estudo de impacto ambiental.

SÚMULA DE LICENÇA PRÉVIA

 TRÊS MENINOS MMT CONSTRUTORA 
E LOTEADORA LTDA-ME, inscrito no CNPJ: 
09.481.058/0001-79, torna-se público que requer 
ao IAT (Instituto Água e Terra), a Licença Prévia, 
para implantação do Residencial Contemporâneo 
I,  no Lote 12-A-3 - Rodovia PR 445, acesso ao 
Loteamento Makita, na cidade de Primeiro de 
Maio-PR. Foi determinado estudo de impacto 
ambiental e/ou não foi determinado estudo de 
impacto ambiental.

SÚMULA DE LICENÇA PRÉVIA

 TRÊS MENINOS MMT CONSTRUTORA 
E LOTEADORA LTDA-ME, inscrito no CNPJ: 
09.481.058/0001-79, torna-se público que requer 
ao IAT (Instituto Água e Terra), a Licença Prévia, 
para implantação do Residencial Contemporâneo 
II,  no Lote 12-A-4 - Rodovia PR 445, acesso ao 
Loteamento Makita, na cidade de Primeiro de 
Maio-PR. Foi determinado estudo de impacto 
ambiental e/ou não foi determinado estudo de 
impacto ambiental.

SÚMULA DE LICENÇA PRÉVIA

 TRÊS MENINOS MMT CONSTRUTORA 
E LOTEADORA LTDA-ME, inscrito no CNPJ: 
09.481.058/0001-79, torna-se público que requer 
ao IAT (Instituto Água e Terra), a Licença Prévia, 
para implantação do Residencial Santa Luzia,  no 
Lote 12-A-2 - Rodovia PR 445, acesso ao Lotea-
mento Makita, na cidade de Primeiro de Maio-PR. 
Foi determinado estudo de impacto ambiental e/ou 
não foi determinado estudo de impacto ambiental.

Paraná foi o estado que gerou 
mais empregos com apoio das 
Agências do Trabalhador em 2021

 O Paraná foi o estado que 
mais empregou por intermédio das 
Agências do Trabalhador em 2021. 
No total foram 110.101 trabalhadores 
colocados no mercado de trabalho 
através das agências vinculadas à Se-
cretaria estadual da Justiça, Família 
e Trabalho. 
 O Paraná obteve em 2021 o 
melhor resultado de geração de em-
pregos desde 2004 e foi o estado do 
Sul que mais empregou ao longo do 
ano, à fren-
te de Santa 
Catar ina  e 
Rio Grande 
do Sul.
 O 
d e s e m p e -
n h o  i n t e r -
m e d i a d o 
está à frente 
d o  C e a r á , 
segundo co-
locado, com 
46.743, e de São Paulo, terceiro colo-
cado, com 42.578. Os outros estados 
do Sul também ficaram distantes: 
foram 22.539 no RS e 9.467 em SC.
 O total do Paraná representa 
quase um terço do resultado do País 
no ano passado, com 382.662 vagas 
intermediadas. Os dados são do Mi-
nistério do Trabalho e Previdência.
 De acordo com o relatório do 
Caged, divulgado pelo Ministério do 
Trabalho e Previdência na segunda-
-feira (31), foram 1.569.647 contra-
tações e 1.397.011 demissões ao 
longo do ano no Paraná, com balanço 

positivo de 172.636 novos postos de 
trabalho gerados em 2021.
 O secretário estadual da Jus-
tiça, Família e Trabalho, Ney Lepre-
vost, atribui o resultado a um conjunto 
de ações desenvolvidas pelo Governo 
do Estado.
 “Sou muito grato a todo pesso-
al das nossas Agências do Trabalha-
dor. Somos o 4º estado do Brasil em 
geração de empregos. E isso se deve 
em grande parte à eficácia dessas 

e q u i p e s . 
Nós temos 
A g ê n c i a s 
d o  Tr a b a -
l hado r  em 
216 municí-
pios e mais 
o s  p o s t o s 
avançados 
que cobrem 
todo o Esta-
do.  Traba -
lhamos na 

qualificação e orientação dos traba-
lhadores para que atendam aos requi-
sitos das empresas que oferecem as 
vagas. É um sistema voltado a auxiliar 
quem precisa de emprego e quem 
deseja empregar”, afirma o secretário.
 “O governador Carlos Massa 
Ratinho Junior e o secretário Ney Le-
prevost revolucionaram as Agências 
do Trabalhador do Paraná. Nunca 
tivemos tanto apoio para a implanta-
ção de novas ideias e programas efe-
tivos”, afirma Rafael Santos, chefe da 
Agência do Trabalhador de Curitiba.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Fazenda transferiu R$ 1,59 
bilhão aos municípios em janeiro

 O Governo do Estado, por meio 
da Secretaria da Fazenda, repassou no 
mês de janeiro mais de R$ 1,5 bilhão aos 
399 municípios do Paraná. Os depósitos 
são referentes a repasses de Imposto 
Sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e Serviços de Trans-
porte Interestadual, Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS), Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores 
(IPVA), Fundo de Exportação (FPEX) e 
royalties do petróleo.
 Foi o melhor mês entre os re-
passes para os municípios. O aumento 
foi de 15,3% em comparação ao mes-
mo período (janeiro) de 2020 e 2021, 
quando foram repassados, em média, 
R$ 1,3 bilhão (considerados os ajustes 
inflacionários). No ano passado, o Go-
verno do Estado transferiu um total de 
R$ 9,8 bilhões aos cofres municipais.
 De acordo com dados do Sis-
tema Integrado de Acompanhamento 
Financeiro (Siaf), da Secretaria da 
Fazenda, a maior parte é referente ao 
IPVA, com repasses que somaram R$ 
944,9 milhões, depositados nas contas 
das prefeituras – valor corresponden-
te aos veículos licenciados em cada 
município (50% do arrecadado). Estes 
valores representam o primeiro ciclo de 
pagamentos do calendário (à vista e 
primeira parcela), que terminou em 21 
de janeiro.
 Logo depois vem o ICMS, prin-
cipal fonte arrecadadora do Estado, que 
resultou em R$ 642,9 milhões líquidos 
(já deduzidos 20% para o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização aos 
Profissionais da Educação – Fundeb). 
O Fundo de Exportação resultou num 
aporte de R$ 9,5 milhões aos cofres 
municipais, enquanto os royalties de 
petróleo somaram R$ 177,3 mil.

 Os valores são transferidos 
levando em consideração o índice de 
participação de cada município na 
arrecadação do imposto estadual. Os 
valores são apurados anualmente para 
aplicação no exercício seguinte, obser-
vando os critérios estabelecidos pelas 
legislações estaduais pertinentes ao 
assunto. Os repasses podem ser con-
sultados pelas prefeituras NESTE LINK.
 Mais informações sobre o Índice 
de Participação dos Municípios podem 
ser acessadas no site da Secretaria de 
Estado da Fazenda, na aba Serviços pra 
Você (Municípios).

MUNICÍPIOS
 Os municípios que obtiveram 
maiores repasses no mês de janeiro 
foram Curitiba, com R$ 309,2 milhões, 
Londrina (R$ 71,2 milhões), Maringá 
(R$ 65,6 milhões), Araucária (R$ 55,2 
milhões), São José dos Pinhais (R$ 53,8 
milhões), Cascavel (R$ 49,5 milhões), 
Ponta Grossa (R$ 44,3 milhões), Foz 
do Iguaçu (R$ 32,3 milhões), Toledo (R$ 
27,1 milhões) e Guarapuava (R$ 22,9 
milhões).

Repasses em janeiro dos últimos 
anos (considerados os ajustes infla-

cionários):

2022 – R$ 1,59 bilhão

2021 – R$ 1,31 bilhão

2020 – R$ 1,33 bilhão

2019 – R$ 1,29 bilhão

2018 – R$ 1,41 bilhão

2017 – R$ 1,49 bilhão

2016 – R$ 1,02 bilhão


