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           Indicador de emprego da FGV atinge 
menor nível desde agosto de 2020

 O Indicador An-
tecedente de Emprego 
( Iaemp), medido pela 
Fundação Getulio Var-
gas (FGV), teve queda de 
5,3 pontos de dezembro 
de 2021 para janeiro de 
2022. Foi o terceiro recuo 

consecutivo. Ele chegou a 
76,5 pontos, menor pata-
mar desde agosto de 2020 
(74,8 pontos).
 O Iaemp busca 
antecipar tendências do 
mercado de trabalho, com 
base em entrevistas feitas 

com consumidores e em-
presários da indústria e do 
setor de serviços.

Queda em janeiro
 Todos os com-
ponentes tiveram queda 
em janeiro. O principal 
destaque negativo foi 
o indicador de situação 
atual dos negócios da 
indústria, que contribuiu 
com -1,6 ponto para a 
queda de 5,3 pontos do 
Iaemp. Também tiveram 
recuos relevantes a ten-
dência dos negócios nos 
próximos seis meses e as 
intenções de contratação 
nos próximos três meses 
do setor de serviços, que Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022

(Processo Administrativo n.º 262/2021)

 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 
25/02/2022, 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 para 
aquisição de material esportivo para a Secretaria Municipal de Esportes do município 
de Primeiro de Maio/PR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. O valor máximo estimado é de R$ 103.503,77 (cento e três mil, 
quinhentos e três reais e setenta e sete reais). 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 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 7 de fevereiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PORTARIA Nº 5328, DE 31 DE JANEIRO 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. Braz Luiz Anizelli, matrícula n°. 400876, 
ocupante do cargo efetivo de Assistente de Recursos Humanos, para acompanhar e fis-
calizar a execução da Ata de Registro de Preço, referente Pregão Eletrônico n° 75/2021, 
cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para manutenção corretiva 
e preventiva de relógio ponto.

 I -  Ata de Registro de Preços Nº 12/2022 -  PASCOAL OLIVIO FELIZE ME - 
CNPJ: 81.722.829/0001-08.

 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 31 de janeiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

LEI Nº 801/2022

 Súmula: Dispõe sobre a inclusão da atividade industrial de fabricação de 
gelo na Seção I – DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS USOS – art. 3º, inciso IV, alínea 
“b”, da Lei Complementar nº 10/2013, e dá outras providências.

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições conferidas por Lei, faz saber que a Câmara do Município de Primeiro de 
Maio, Estado do Paraná, aprovou, e o Executivo Municipal, sanciono a seguinte:

 LEI 
 Art. 1º Dá nova redação ao artigo 3º, inciso IV, alínea “b” da Lei Complementar 
nº 10/2013, que passa a ter o seguinte texto.

 Art. 3º Para efeitos desta Lei, ficam definidos os seguintes usos:
 ...

 IV - INDUSTRIAL - resultado da utilização da edificação para desempenho 
de atividade econômica caracterizada pela transformação de matéria-prima em bens de 
consumo de qualquer natureza ou extração de matéria prima, subclassificando-se em:
 ...

 b) I2 - caracteriza-se pela indústria potencialmente incômoda, não nociva e 
não perigosa tais como a fabricação de; - peças, ornatos e estruturas de cimento e gesso; 
serviço industrial de usinagem, soidas e semelhantes e reparação de máquinas ou manu-
tenção de máquinas, aparelhos, equipamentos e veículos; estruturas de madeira e artigos 
de carpintaria; de artefatos e móveis de madeira torneada; de artigos de madeira para usos 
doméstico, industrial e comercial, de artefatos e móveis de bambu, vime, junco, ou palha 
trançada - exclusive móveis e chapéus; de artefatos diversos de couros e peles - exclusive 
calçados, artigos de vestuário e selaria; de produtos de perfumaria e velas; de artigos 
de material plástico para embalagem e acondicionamento, impressos ou não; de artigos 
diversos de material plástico, fitas, flâmulas, dísticos, brindes, objetos de adornos, artigos 
de escritórios; de estopa, de materiais para estofos e recuperação de resíduos têxteis; 
malharia e fabricação de tecidos elásticos; de artigos de passamanaria, fitas, filós, rendas 
e bordados; confecções de roupas e artefatos de tecido; Industrialização de produtos de 
origem animal; Industrialização de produtos de origem vegetal; fabricação e engarrafamento 
de bebidas; todas as atividades da indústria editorial e gráfica e fabricação de gelo.

 Art. 2º Fica alterado o Anexo II da Lei Complementar nº 10/2013, devendo 
constar para o uso nos setores e zonas “l2” ZP1 a simbologia referente ao uso permissível 
na Zona Urbana, mediante análise prévia do Conselho de Desenvolvimento Municipal e 
Poder Executivo Municipal, que passa a vigorar com a seguinte redação:

 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

Lei nº 802/2022

 Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional 
suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeita Municipal, no uso das atribuições 
legais, sanciono a seguinte Lei:

 Artigo 1º. Fica autorizado a abertura de um Crédito Adicional Suplementar 
até o valor de R$ 166.298,00 (cento e sessenta e seis mil e duzentos e noventa e oito reais) 
destinado a suplementação das dotações orçamentárias, adiante especificadas e codifi-
cadas, integrando tais procedimentos a Lei Municipal nº 794 de 21 de dezembro de 2021, 
que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2022.

 Artigo 2º. Para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar do Artigo 1º, 
serão utilizados recursos provenientes da anulação da seguinte dotação orçamentária:

 Artigo 3º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

 Primeiro de Maio, 04 de fevereiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

Lei nº 803/2022

 Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional 
suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeita Municipal, no uso das atribuições 
legais, sanciono a seguinte Lei:

 Artigo 1º. Fica autorizado a abertura de um Crédito Adicional Suplementar 
até o valor de R$ 54.597,73 (cinquenta e quatro mil e quinhentos e noventa e sete reais e 
setenta e três centavos) destinado a suplementação das dotações orçamentárias, adiante 
especificadas e codificadas, integrando tais procedimentos a Lei Municipal nº 794 de 21 
de dezembro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 
financeiro de 2022.

 Artigo 2º. Para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar do Artigo 1º, 
serão utilizados recursos provenientes da anulação da seguinte dotação orçamentária:

 Artigo 3º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 Primeiro de Maio, 04 de fevereiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA Nº 03/2022

 Ratifico a Dispensa nº 03/2022 com fundamento no art. 24, IV, da Lei 8.666/93, 
referente a aquisição de medicamentos constantes na Relação Municipal de Medicamentos 
Essenciais – REMUME 2021 do município de Primeiro de Maio - PR, a favor da empresa MCW 
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES, inscrita no CNPJ 94.389.400/0001-89, no valor 
de R$ 10.665,75 (Dez mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), A. 
G. KIENEN E CIA LTDA, inscrita no CNPJ 82.225.947/0001-65, no valor de R$ 3.783,43 (Três 
mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos), S. & R. DISTRIBUIDORA 
LTDA, inscrita no CNPJ 04.889.315/0001-92, no valor de R$ 2.280,00 (Dois mil, duzentos 
e oitenta reais) e CENTERMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no 
CNPJ 03.652.030/0003-32, no valor de R$ 8.153,25 (Oito mil, cento e cinquenta e três reais 
e vinte e cinco centavos). Presente o constante dos autos, face ao disposto no art. 26, da Lei 
nº. 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

 Publique-se.

 Primeiro de Maio, 07 de fevereiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA Nº 04/2022

 Ratifico a Dispensa nº 04/2022 com fundamento no art. 24, II, da Lei 8.666/93, 
referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de 
monitoramento por meio de aferição de radiação individual, nos Técnicos de Radiologia que 
operam com radiação ionizante no Sistema de Saúde do Município de Primeiro de Maio, bem 
como o fornecimento de dosímetros (usuário e padrão) durante a vigência contratual, leitura e 
registro das doses de radiação recebidas por cada usuário monitorado e emissão de relatórios 
mensais e anuais, a favor da empresa SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ACESSORIA E 
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA, inscrita no CNPJ 50.429.810/0001-36, no valor de R$ 
972,00 (Novecentos e setenta e dois reais). Presente o constante dos autos, face ao disposto 
no art. 26, da Lei nº. 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

 Publique-se.

 Primeiro de Maio, 07 de fevereiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

4º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO Nº. 001/2021

 A Prefeita de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo com o Edital de Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2021 e ao candidato 
que não atendeu ao 3º Edital de Convocação, de 01/02/2022, CONVOCA o  candidato 
aprovado e classificado especificado abaixo, para que compareça de 08/02/2022 até 
10/02/2022 no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Primeiro de 
Maio, das 8h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min, para dar início ao processo 
de admissão, bem como o agendamento dos exames admissionais, munido de documento 
de identidade original, ou qualquer documento oficial para identificação. O candidato deverá 
fazer a retirada da lista de documentos necessários para admissão.

 ENFERMEIRO
Classificação             Candidato   RG/UF
5º        VINICIUS JUNIOR DE ARAÚJO VICENTE          10.497.884-3 PR

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio - PR, em 07 de fevereiro 
de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

Divulgado o resultado preliminar da fase de 
habilitação do Bolsa Paraná Criativo

12º EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS EDITAL Nº 01/2021

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO CONVOCA OS CANDIDA-
TOS APROVADOS E CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS, 
POR PRAZO DETERMINADO, RELACIONADOS NO ANEXO ÚNICO DESTE EDITAL.

 Torna-se público, para conhecimento dos interessados, a convocação dos 
candidatos relacionados no ANEXO ÚNICO deste Edital para aceitação de vaga e com-
provação dos requisitos específicos para contratação dos aprovados no Processo Seletivo 
para Estagiários, aberto pelo Edital 01/2021 – PMPM, e posterior encaminhamento dos 
documentos que precedem à contratação. 

 Os candidatos convocados deverão comparecer no Departamento de Recur-
sos Humanos da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, sito à Rua Dez, nº 607, centro, 
das 8h30m às 11h00m e das 13h30m às 16h30m, munidos dos seguintes documentos:

 1. Documento de Identidade Original com Foto (RG, CNH ou outro documento 
de identificação pública com foto; 

 2. Cartão de Cadastro de Pessoa Física – CPF;

 3. Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;

 4. Cartão de PIS/PASEP;

 5. Comprovante de Endereço;

 6. Atestado ou declaração de matrícula (original) fornecido pela Instituição 
de ensino que o estudante estiver matriculado.

 Verificada a inconsistência ou não compatibilidade da documentação e titu-
lações apresentadas em relação àquelas indicadas pelos candidatos no ato da Inscrição 
no Processo Seletivo, bem como a falta de comprovação de algum título cadastrado pelos 
candidatos, que originaram sua classificação, estes serão desclassificados. 

 Serão considerados desistentes, perdendo direito à contratação, caso os 
convocados não comparecerem no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados a partir 
do dia 08/02/2022.

 Será verificado no ato da contratação, se os candidatos classificados já 
extrapolaram o limite máximo de duração de estágio (2 anos) junto à Prefeitura Municipal 
de Primeiro de Maio (artigo 11 da Lei n°. 11.788/2008). Uma vez verificada a extrapolação 
do limite, os candidatos serão desclassificados do processo seletivo.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, 
 Em 07 de fevereiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, 
 Em 07 de fevereiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

contribuíram com -1 e -0,9 
ponto, respectivamente.
 “ A p i o r a  m a i s 
acentuada no início de 
2022 decorre da combi-
nação da desaceleração 
econômica iniciada no 
quarto trimestre com o 
surto de Ômicron e In-
fluenza, o que afeta prin-
cipalmente o setor de 
serviços, que é o maior 
empregador, tornando 
no curto prazo difícil vis-
lumbrar uma alteração no 
curso do indicador”, disse 
o pesquisador Rodolpho 
Tobler, em nota divulgada 
pela FGV.

 A Fundação de 
Apoio ao Desenvolvimen-
to da UEL (FAUEL) publi-
cou nesta segunda-feira 
(07) o resultado preliminar 
dos habilitados no edital 
Programa Bolsa Cultural 
Paraná Criativo/Lei Aldir 
Blanc. O programa tem 
como objetivo a conces-
são de 950 bolsas culturais 
aos empreendimentos 

criativos do campo da cul-
tura afetados diretamente 
pela pandemia de Co-
vid-19, bem como quali-
ficar os integrantes dos 
empreendimentos criati-
vos do estado do Paraná. 
Outro objetivo é mapear 
empreendimentos criati-
vos, projetos, atividades e 
ações, festivais e mostras 
do Estado. 

 Conforme o edital, 
os recursos poderão ser 
impetrados até às 23h59m 
do dia 11 de fevereiro.
 Caso haja mais 
empreendimentos cultu-
rais habilitados do que a 
quantidade de bolsas dis-
poníveis para cada moda-
lidade e macrorregião de 
inscrição serão realizados 
sorteios públicos entre os 

empreendimentos habili-
tados para o devido pre-
enchimento da quantidade 
de bolsas do programa, 
conforme o item 10 do 
edital de abertura.
 O edital Bolsa Pa-
raná Criativo é resultado 
de um termo técnico entre 
a Secretaria de Estado da 
Comunicação Social e da 
Cultura e a FAUEL.

Fonte: www.aen.pr.gov.br


