
SOJA - SACA 60 kg

Dia  Preço
04/03/22..................R$ 197,00

MILHO - SACA 60 kg

Dia  Preço
04/03/22..................R$ 92,00

TRIGO - SACA 60 kg

Dia  Preço
04/03/22..................R$ 91,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• O cenário atmosférico continua ins-
tável, embora uma frente fria se afaste 
da região. Com isto, algumas chuvas 
isoladas são previstas no Paraná. 
Possibilidade de algum evento mais 
significativo a partir do período da tarde.
Mínima:  21°C em Curitiba
Máxima: 30°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Programa Formação pela Escola abre 
inscrições para cursos de março e abril

 A Secretaria de Estado da Educação e do Espor-
te (Seed-PR), em parceria com o Programa Nacional de 
Formação Continuada a Distância nas Ações do FNDE 
(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) 
– Formação pela Escola, 
convida os profissionais de 
ensino técnico e gestores 
públicos municipais e es-
taduais, representantes da 
comunidade escolar e da 
sociedade civil organizada 
para participar dos cursos 
do Programa Formação 
pela Escola que começam 
a partir deste mês.
 Quem tiver inte-
resse deve entrar em con-

tato com a Secretaria Municipal de Educação de seu 
município ou acessar a página do programa, clicar no 
link SIFE AVA e fazer a pré-inscrição em um ou mais 

cursos ofertados em seu município. Basta consultar em 
“Turmas do 2º período de vinculação” e ver a oferta 
para os meses de março e abril. As inscrições para 
esse período estão abertas.

 O programa visa a fortalecer a atuação dos 
agentes e parceiros envolvidos na execução, monitora-
mento, avaliação, prestação de contas e controle social 

dos programas e ações educacionais financiados pelo 
FNDE.
 Além disso, permite conhecer os detalhes da 
execução das ações e programas da autarquia, como 

a concepção, as diretrizes, os principais objetivos, os 
agentes envolvidos, a operacionalização, a prestação 
de contas e os mecanismos de controle social. Com 
isso, busca-se estimular a participação da sociedade 
nessas ações.

 Na página do programa também é possível ter 
acesso ao calendário das ações, materiais de estudo 
e tutorais para cursistas. No momento, os cursos sem 
tutoria não são aceitos pela Seed-PR por não estarem 
de acordo com a legislação vigente.

Fonte: 
Agência Estadual de Notícias

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 8.464,48 (Oito mil, 
quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

 Primeiro de Maio, 04 de março de 2022

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022

 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, adjudica e homologa os preços registrados na licitação modalidade 
Pregão Eletrônico nº 06/2022, declarando oficialmente vencedoras as empresas abaixo:

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 1.212,20 (Um mil, 
duzentos e doze reais e vinte centavos).

 Primeiro de Maio, 03 de março de 2022

PORTARIA Nº. 5376/2022

 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 Designar o servidor EDILSON DEVÉQUIO, portador da cédula de 
identidade RG nº. 6.692.445-9 SSP/PR, CPF nº. 919.540.969-68, ocupante do cargo de 
Continuo, referência salarial 054, do Quadro de Pessoal Permanente – PCSSC, desta 
municipalidade, para responder e atuar como Gestor do Convênio e como Fiscal, auxiliando 
na fiscalização do Convênio a ser firmado com o Instituto Água e Terra.

 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 24 de fevereiro de 

PORTARIA Nº 5.377, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022

 Declara ponto facultativo o dia 28 de fevereiro e 02 de março de 2022 no âmbito 
da Administração Pública Municipal, conforme especifica.

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições:

 Considerando que o dia 01 de março de 2022, Carnaval, é considerado feriado 
municipal, conforme art. 177 da Lei Complementar n. 009/2013;

 Considerando que o dia 28 de fevereiro e 02 de março de 2022 não haverá 
expediente em diversas repartições públicas na região;

 R E S O L V E: 
 Art. 1°. Declarar ponto facultativo o dia 28 de fevereiro e 02 de março de 
2022 no âmbito da Administração Pública Municipal, exceto para cumprimento no Hospital 
Municipal.

 Parágrafo único. No dia 02 de março de 2022 haverá expediente normal em 
todos os serviços de saúde do Município (Endemias, Vigilância Sanitária, Secretaria de 
Saúde, ACS), na Garagem Municipal e no Terminal Turístico Paranatur.

 Art. 2° No dia 03 de março de 2022 o expediente volta ao seu funcionamento 
normal em toda a Administração Pública.

 Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, PR 
 Em 25 de fevereiro de 2022.

PORTARIA Nº. 5389/2022

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, 
NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E A VISTA DO 
REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOBN Nº. 369/2022, DE 04/03/2022,

R E S O L V E:
 Art. 1º Conceder a JOSE VALDECI DE ALMEIDA, matricula nº. 401125, 
portador da cédula de identidade RG nº. 4.433.511-5 SSP/PR, CPF nº. 618.880.109-59, 
ocupante do cargo de Operário, referência salarial “13”, do Quadro de Pessoal Permanente 
– PCSSC, desta municipalidade, licença para tratamento de saúde em virtude de Acidente 
de Trabalho, a contar de 21/02/2022, até ulterior deliberação.                                                   

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

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 04 de março de 2022.

PORTARIA Nº 5390, DE 04 DE MARÇO DE 2022

 Designa as servidoras 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.

R E S O L V E: 
 Art. 1° Fica designado as servidoras Sras. Sonia Maria dos Santos Silva, 
matrícula n°. 401336, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais e Maria 
Cristina Santana, matrícula n°. 401416, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços 
Gerais, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, referente a Dispensa n° 
08/2022, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviço para a realização de serviços de dedetização/desinsetização e higienização de 
reservatórios de água no Sistema Municipal de Saúde de Primeiro de Maio/PR.

 I -  Contrato Nº 23/2022 -  PROTEGE CONTROLE DE PRAGAS LTDA 
 CNPJ nº. 30.733.259/0001-02

 Art. 2º - Determinar que as fiscais ora designadas deverão:

 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 pela CON
TRATADA, 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, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

 Art. 3º - Dê-se ciência as servidoras designadas 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 04 de março de 2022.
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