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        Governo lança programa para financiar projetos 
voltados à formação de lideranças femininas

 O Governo do 
Estado lançou nesta ter-
ça-feira (8) o Programa 
Mulheres Paranaenses: 
Empoderamento e Lide-
rança, durante um evento 
em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, 
no Palácio Iguaçu. Em sua 
primeira edição, o objetivo 
é apoiar financeiramente 
instituições de ciência e 
tecnologia paranaenses 
para a implantação e de-
senvolvimento de progra-
mas voltados à formação 
de lideranças femininas, 
por meio de capacitações 
e divulgação de práticas 
inovadoras relacionadas 
ao tema.
 Os projetos devem 
estar vinculados às linhas 
temáticas de geração de 
trabalho e renda, enfrenta-
mento à violência; acesso a 
inovações nas tecnologias 
de informação/digital; for-
mação de liderança e par-
ticipação social; saúde da 
mulher; educação; e apoio 
e avaliação de políticas 
públicas.
 A primeira-dama 
Luciana Saito Massa, pre-

sidente do Con-
selho de Ação 
Solidária do Pa-
raná, destacou 
a impor tânc ia 
do incentivo ao 
empoderamento 
feminino. “Nós 
j á  conqu i s ta -
mos muita coisa, 
mas precisamos 
conquistar mui-
to mais. Então é 
preciso incentivar 
e festejar quando 
as mulheres têm 
uma conquista, 
seja pessoal ou 
profissional”, afir-
mou.
 O superintendente 
de Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior, Aldo 
Nelson Bona, explicou 
que o programa abrange 
diversas áreas do ensino 
superior. “É um programa 
para financiar projetos em 
todas as universidades 
do Estado que articulem a 
formação e o empodera-
mento feminino em diver-
sas áreas, como saúde e 
segurança social, além de 
uma gama de ações em 

que os projetos de ciên-
cia, tecnologia e extensão 
possam contribuir para a 
formação do empodera-
mento feminino”, afirmou.
 Débora Sant´Ana, 
professora e pró-reitora 
de Extensão e Cultura da 
Universidade Estadual de 
Maringá, destacou que o 
projeto foi, em sua maior 
parte, pensado por mulhe-
res. “Ele foi construído com 
mulheres representantes 
das universidades do Es-
tado do Paraná de todas 
as regiões. Tem diversas 

linhas de atuação, que 
vão desde pesquisa para 
melhorias da saúde das 
mulheres, a efetividade 
das políticas públicas e 
também aborda questões 
sobre como podemos re-
duzir a violência e melhorar 
a inclusão digital por meio 
de ações universitárias de 
ensino, pesquisa e exten-
são”, destacou.
 O Governo do Es-
tado pretende realizar o 
programa anualmente, 
com um conjunto de ações 
voltadas especificamen-

te às instituições 
de ensino supe-
rior. O edital não 
é para atuação 
somente de equi-
pes de mulheres, 
mas sim voltado a 
projetos exclusi-
vos para o público 
feminino.

PRAZOS
 O crono-
grama de submis-
são de propostas 
prevê três etapas. 
A primeira con-
siste no envio de 
documentação 
para a Instituição 

de Ciência e Tecnologia 
(ICT) até o dia 28 de março 
e, a partir do dia 5 de abril, 
serão divulgadas as pro-
postas aptas à segunda 
etapa.
 Na etapa 2, serão 
apresentados os projetos 
de extensão e pesquisas 
aprovados no edital interno 
da instituição, o que deve 
ocorrer até 20 de junho, 
com divulgação dos proje-
tos aptos à etapa 3, a partir 
de 30 de junho.
 A terceira etapa 

de submissão individual do 
projeto aprovado no edital 
interno da ICT, em que o 
proponente tem vínculo 
formal, ocorrerá entre 5 e 
18 de julho. A partir de 1º 
de agosto, serão divulga-
dos os projetos a serem 
contratados.

PRESENÇAS
 Participaram da 
solenidade o vice-governa-
dor Darci Piana; o chefe da 
Casa Civil João Carlos Or-
tega; o chefe da Casa Mili-
tar, tenente-coronel Sérgio 
Vieira; o deputado estadual 
Nelson Luersen; a direto-
ra do Procon-PR, Clau-
dia Silvano; a presidente 
OAB/PR, Marilena Winter; 
o secretário estadual da 
Comunicação Social e da 
Cultura, João Debiasi; a 
responsável pelo Departa-
mento da Mulher da Sejuf, 
Mara Sperandio; o diretor 
de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Márcio Spinosa; 
a assessora de Relações 
Institucionais da Fomento 
Paraná, Emilia Belinati; 
além de prefeitos, prefeitas 
e demais autoridades.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO Nº 05/2020

 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa MIGUEL 
AFONSO MARTINS JUNIOR LTDA, celebram o presente aditamento ao 
Contrato original, conforme abaixo:

 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, 
Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à 
Rua onze, 674, inscrito no CNPJ nº 76.245.059/0001-01, neste ato devi-
damente representado pela Prefeita Municipal, em pleno exercício de seu 
mandato e funções, Sra. BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA, brasileira, 
solteira, portadora do RG nº 8.103.168-1/PR, e do CPF nº 053.332.629-
00, residente e domiciliado nesta cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua 
Cinco, nº 873, e

 CONTRATADA: MIGUEL AFONSO MARTINS JUNIOR 
LTDA, pessoa jurídica, com sede à Rua Trinta e Quatro, nº 71, Centro, 
na cidade de Primeiro de Maio, PR, CEP 86.140-000, inscrito no CNPJ 
nº. 30.511.097/0001-68, neste ato devidamente representado pelo Sra. 
MIGUEL AFONSO MARTINS JUNIOR LTDA, portador da Cédula de Iden-
tidade RG nº. 4698883-3 SSP/SP e do CPF/MF sob nº. 031.979.339-74.

 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e o 
Contrato nº 05/2020, que tem por objeto a contratação de empresa espe-
cializada para fornecimento de acesso à internet com link dedicado em 
fibra óptica de 100MB,  conforme especificações que integram ao Processo 
Licitatório Pregão nº 118/2019, celebrado entre as partes em 04 de março 
de 2020,  pelo presente instrumento vêm aditar o contrato original no prazo 
por 12 (doze) meses, passando a vigorar até a data de 04 de março de 
2023, no valor mensal de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais).

 Permanecendo inalterada as demais cláusulas. 

 Primeiro de Maio - PR, 08 de fevereiro de 2022.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

MIGUEL AFONSO MARTINS JUNIOR LTDA
Contratada

DECRETO Nº 5.461, DE 03 DE MARÇO DE 2022

 Declara abertas vagas decorrentes do Concurso Público n. 
001/2016, de 22 de junho de 2016, Edital nº. 001/2016.

 A Prefeita de Primeiro de Maio, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas,

 D E C R E T A:
 Artigo 1º Ficam declaradas abertas as seguintes vagas, para 
os cargos abaixo relacionados, decorrentes do Concurso Público n°. 
001/2016, de 22 de junho de 2016, Edital n°. 001/2016:

                        CARGO                        NÚMERO DE VAGAS
     AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS          07
     MÉDICO VETERINÁRIO           01

 Artigo 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio,

 Em 03 de março de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

EXTRATO DE TERMO Nº. 05/2022

 Natureza do Contrato: Emprego Público – prazo indeterminado

 Contratante: Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio

 Contratado: HELOISA MAYUMI OGAWA DE SOUZA  

 CTPS Nº. 2740844 SÉRIE 0060-PR

 RG nº. 13.267.012-9 SSP/PR – CPF nº. 046.090.229-66

 Cargo: Cirurgião Dentista

 Jornada Semanal: 40 horas – de segunda a sexta-feira

 Valor Mensal: R$ 4.735,60

 Inicio de Vigência: 02/03/2022

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL Nº. 6/2022

 Natureza do Contrato: Excepcional interesse público – prazo 
determinado

 Contratante: Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio

 Contrato: Vinicius Junior de Araújo Vicente – CTPS Nº. 
6458988 - Série 0050PR

 RG nº. 10.497.884-3 SSP/PR – CPF Nº. 081.166.819-31

 Cargo: Enfermeiro

 Jornada Semanal: 36 horas – de segunda a sexta-feira

 Valor Mensal: R$ 3.092,19

 Inicio de Vigência: 01/03/2022 

PORTARIA Nº 5.378, DE 03 DE MARÇO DE 2022

 Altera a Portaria n. 5.037, de 30/04/2021 que nomeou o Pre-
goeiro e membros da Equipe de Apoio, conforme especifica.

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

 Considerando o pedido da servidora Alexandra Sonsin Souza, 
solicitando seu desligamento da função de Pregoeira;

 R E S O L V E: 
 Art. 1° Alterar o inciso I do artigo 1° da Portaria n. 5.037, de 
30/04/2021, que passa a vigorar a partir de 23/02/2022, com a seguinte redação: 

 “I – Pregoeiro(a)

 1. Renata Gomes Fernandes – CPF: 072.827.059-50

 2. Beatriz Fernanda Artoni – CPF: 094.005.909-62”

 Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, PR 

 Em 03 de março de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5.393, DE 07 DE MARÇO DE 2022

 Nomeia Comissão Permanente de Licitação, e dá outras pro-
vidências.

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, 

 R E S O L V E:
 Artigo 1º Nomear como membros da Comissão Permanente 
de Licitação para julgar e conduzir os processos licitatórios nas seguintes 
modalidades: Convite, Tomada de preços, Concorrência, Dispensa e 

Inexigibilidade, a contar de 08 de março de 2022 a 08 de 
março de 2023, os servidores abaixo relacionados:

 I – Presidente:

 Renata Gomes Fernandes - CPF: 072.827.059-50

 II – Membros: 

 1. Paulo Teodoro Fernandes Junior - CPF: 031.179.299-59

 2. Mayara Fernanda Todero Vicente - CPF: 038.001.879-90

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

 Edifício da Prefeitura de Primeiro de Maio, 

 Em 07 de março de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5.394, DE 07 DE MARÇO DE 2022

 Nomeia Pregoeiro e Membros da equipe de apoio, e dá outras 
providências.

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, 

 R E S O L V E:
 Artigo 1º. Nomear como Pregoeiro e Membros da Equipe 
de Apoio para julgar e conduzir os processos licitatórios na modalidade 
Pregão Presencial ou Eletrônico, no período de 08 de março de 2022 a 08 
de março de 2023, os servidores abaixo relacionados:

 I – Pregoeiro (a):

 a) Renata Gomes Fernandes – CPF: 072.827.059-50

 b) Beatriz Fernanda Artoni – CPF: 094.005.909.62

 II – Membros: 

 a) Naline Flávia Todero Vicente – CPF: 054.712.299-32

 b) Adriana Ribeiro Ferraz – CPF 045.965.939-14

 c) Ivan Nishikawa – CPF: 675.338.769-20

 d) Rosangela Capuano Paschoalino – CPF: 018.502.849-70

 Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

 Edifício da Prefeitura de Primeiro de Maio, 

 Em 03 de março de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal 

PORTARIA Nº. 5395/202219

 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 

 Considerando o Ofício nº. 13/2022, de 24/02/2022, do Secre-
tário de Serviços Públicos e Urbanismo;

 Considerando o Memorando nº. 32/2022, de 22/02/2022, do 
Secretário de Recursos Humanos e Administração;

 R E S O L V E:
 Art. 1º Tornar sem efeito a contar de 01/03/2022 a Portaria nº. 
2848/2016, de 13/01/2016, que autorizou o Diretor de Departamento de Recur-
sos Humanos, a efetuar o pagamento da gratificação pela realização de atividade 
penosas – GAP, de conformidade com o artigo 108-D e seus parágrafos da Lei 
nº. 183/1994, de 23/09/1994, aos servidores constantes da relação apresentada 
mensalmente, pelo secretario de Serviços Públicos e Urbanismo. 

 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 09 de 
março de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal


