
SOJA - SACA 60 kg

Dia  Preço
07/03/22..................R$ 195,00

MILHO - SACA 60 kg

Dia  Preço
07/03/22..................R$ 94,00

TRIGO - SACA 60 kg

Dia  Preço
07/03/22..................R$ 93,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Uma frente fria se desloca pelo Sul 
do Brasil, aproximando-se do Paraná e 
aumentando a instabilidade atmosférica 
na região. Nos setores mais ao norte, 
também há previsão de chuvas, porém, 
são mais localizadas e de curta duração. 
Mínima:  22°C em Curitiba
Máxima: 33°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

 Um calor de 34 
graus e tranquilidade mar-
caram o Vestibular 2022 da 
Universidade Estadual de 
Londrina (UEL), que pelo 
segundo ano seguido foi 
feito com prova única, na 
tarde deste domingo (6), 
com início às 14 horas.
 Os 58 locais de 
provas foram abertos a 
partir das 13 horas. Peque-
nas filas foram formadas 
nos acessos aos locais de 
provas, uma vez que todos 
os candidatos tiveram a 
temperatura aferida. Den-
tro das salas, estudantes 
foram divididos respeitan-
do o distanciamento social.
 No câmpus da UEL 
a movimentação de veí-
culos teve início por volta 
das 12 horas. Dos 22.587 

inscritos, 5.402 candidatos 
fazem as provas em oito 
Centros de Estudos – CTU, 
CCA, CCB, CCE, CESA, 
CLCH, CECA e CEFE. Os 
candidatos tiveram até cin-
co horas para responder 
todas as questões.
 A prova foi com-
posta por 36 questões ob-
jetivas de Conhecimentos, 
10 de Língua Portuguesa 
e Literatura e quatro de 
Língua Estrangeira (in-
glês, espanhol ou francês), 
totalizando 50 questões, 
conteúdos ensinados no 
Ensino Médio.
 Após transcorri-
das duas horas de provas, 
o candidato pôde deixar 
a sala, apenas com um 
canhoto com as respostas 
que foram transcritas no 

gabarito oficial, sem levar 
o caderno de provas.

PLANTÃO
 Um total de 17 
candidatos foram atendi-
dos neste domingo pela 
manhã, durante o plantão 
realizado pela equipe da 
Coordenadoria de Pro-
cessos Seletivos (Cops) 
da UEL para emissão de 
identificação especial para 
estudantes que perderam 
ou tiveram documentos 
furtados. O plantão foi re-
alizado das 8h30 até meio 
dia.

VAGAS
 A UEL oferece 
2.509 vagas, mais 616 pelo 
Sistema de Seleção Unifi-
cada (SISU), totalizando 
3.125, em 52 cursos de 
graduação. Pela primeira 

Calor, tranquilidade e distanciamento marcam o 
Vestibular 2022 da UEL

vez a UEL ofertará 5% do 
total das vagas para pes-
soas com deficiência, em 
obediência à Lei Estadual 

20.443/2020, que garante 
o ingresso deste público 
nas instituições estadu-
ais de educação superior. 

Segundo informações da 
(COPS), 86 candidatos se 
inscreveram pelo sistema 
de cotas para deficientes.

Fonte: 
Agência Estadual de Notícias

ERRATA
 O Município de Primeiro de Maio, através da Senhora Bruna de Oliveira 
Casanova, Prefeita Municipal, informa a quem possa interessar que na edição 2569 do 
Jornal da Cidade do dia 22 de fevereiro de 2022, pág. 16 na publicação referente a Portaria 
nº 5372/2022, referente a Dispensa nº 551/2021:

 “Onde se lê”:
 IVAN NISHIKAWA

 “Leia-se”:
 SAMANTA FERREIRA DA SILVA

 Primeiro de Maio, 25 de fevereiro de 2022.

DISPENSA Nº 07/2022
EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: CINDEPAR – Consórcio Público Intermunicipal de Inovação 
e Desenvolvimento do Estado do Paraná.
 OBJETO: Aquisição de massa asfáltica PMF-D faixa E DER (Pré Mistura a 
Frio Denso) e emulsão RR-1C.
 VALOR: R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais).
 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
 REFERÊNCIA: Dispensa nº 07/2022

 Luciano Lopes da Silva
 Comarca de Primeiro de Maio/PR.

 Publique-se.
 Primeiro de Maio, 27 de janeiro de 2022.

PORTARIA Nº 5373, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022
 Designa a servidora 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 a servidora Sra. Juliane Marques Moreno Baldo, ma-
trícula n°. 101454, ocupante do cargo efetivo de Enfermeiro, para acompanhar e fiscalizar 
a execução do Contrato, referente a Inexigibilidade n° 02/2022, cujo objeto consiste na 
contratação de empresa para ministrar curso 100% online de nome OFICINA PREVINE 
BRASIL em atendimento as necessidades da Secretaria de Saúde.
 I -  Contrato Nº 21/2022 -  INSTITUTO EDUCACIONAL EUESTUDANTE.COM EIRELI 
 CNPJ: 32.933.627/0001-91
 Art. 2º - Determinar que a fiscal ora designada 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/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 materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.
 Art. 3º - Dê-se ciência a servidora designada 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 23 de fevereiro de 2022.

PORTARIA Nº 5391, DE 04 DE MARÇO DE 2022
 Designa os servidores 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 os servidores Sr., Luciano Lopes da Silva, matrícula nº 
401487, ocupante do cargo efetivo de Motorista II, para acompanhar e fiscalizar a execução 
do Contrato, referente a Dispensa n° 07/2022, cujo objeto consiste na aquisição de massa 
asfáltica PMF-D faixa E DER (Pré Mistura a Frio Denso) e emulsão RR-1C.
 I -  Contrato Nº 10/2022 -  CINDEPAR – Consórcio Público Intermunicipal de 
Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná  CNPJ: 18.273.727/0001-08;
 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 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 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 04 de março de 2021.
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