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SUMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 BULLE, BULLE & FERRARI AGRONEGO-
CIOS LTDA LTDA, torna público que recebeu do Instituto 
Água e Terra – IAT a renovação de Licença de Operação 
para a atividade Depósito e comércio atacadista de 
agrotóxicos, adubos, fertilizantes, corretivos de solo, 
sementes, instalada na Rodovia PR-090, Km-01, nº 
418, município de Bela Vista do Paraiso-PR.

         Governo do Paraná apoia programa de aceleração 
para startups lideradas por mulheres

 O Governo do Estado, por meio das superin-
tendências gerais de Inovação (SGI) e de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior (Seti), apoia o Progra-
ma Mulheres Inovadoras 2022 – iniciativa do governo 
federal que vai ofertar um programa de aceleração 
para 30 startups brasileiras lideradas por mulheres. 
Serão selecionados seis negócios inovadores de 
cada região do Brasil.
 Depois do programa de aceleração, 15 
empreendimentos (três de cada região) serão pre-
miados com R$ 120 mil. Os critérios para avaliação 
contemplam áreas distintas regionalmente em até 
dois temas. Na Região Sul: Competitividade Pro-
dutiva – inovações que ampliem a competitividade 
dos setores têxtil, calçados, móveis, agronegócio, 
metalomecânica, transporte e logística; e Qualidade 
de vida – inovações em saúde, educação, segurança 
pública ou privada e mobilidade urbana.
 O objetivo da aceleração é posicionar as 
empresas participantes de forma competitiva no 
mercado. O conteúdo de atividades prevê mentorias 

individuais e palestras, com apresentação dos planos 
de negócios para bancas avaliadoras, na etapa final.
 Segundo a assessora da Coordenadoria 
de Ciência e Tecnologia da Seti, Sandra Cristina 
Ferreira, o programa é importante para estimular a 
representatividade feminina no empreendedorismo. 
“Cada vez mais mulheres conquistam espaço nos 
negócios e assumem cargos de liderança, demons-
trando competências e habilidades e deixam legados 
importantes de crescimento em variados setores e 
atividades produtivas. Trata-se de uma tendência 
global, que favorece o incremento da competitividade 
local e regional”, afirma.
 Para a assessora de Projetos e Capacitação 
da SGI, Raquel Dall’ Asta Rink, a forma como as mu-
lheres conduzem os desafios empresariais consolida 
o papel feminino nas corporações. “As mulheres 
encaram os desafios e as tomadas de decisão com 
muita responsabilidade e dedicação, sempre com 
uma visão ampla, propondo soluções criativas para 
a resolução de problemas”, salienta.

 O programa chega à sua 
terceira edição, coordenado 
pela Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep), empresa 
pública de fomento à ciência, 
tecnologia e inovação, vincu-
lada ao Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia e Inovação 
(MCTI).

SELEÇÃO
 O programa busca star-
tups que desenvolvam tecno-
logias e modelos de negócios 
inovadores ou produtos, ser-
viços ou processos inovado-

res, a partir de novas tecnologias ou da integração de 
tecnologias já existentes, que contenham elemento 
inovador.
 As empresas devem contar com, pelo menos, 
uma mulher em função executiva ou gerencial, com 
participação societária individual igual ou superior 
aos demais sócios ou cuja soma da participação 
feminina seja igual ou superior à soma dos demais.
 Além disso, é preciso comprovar registro sob 
a forma de Sociedade Limitada (Ltda), Sociedade 
Anônima (S/A), Sociedade Simples ou Sociedade 
Limitada Unipessoal (SLU), com no mínimo três me-
ses de formalização. Em relação ao faturamento, a 
Receita Operacional Bruta (ROB), no período de 1º 
de janeiro a 31 de dezembro de 2021, deve ter sido 
inferior ou igual a R$ 4,8 milhões.

Serviço:
 Programa Mulheres Inovadoras 2022
 Inscrições: até 28 de março
 Resultado final: previsto para 16 de setembro

Referência em produção de vacinas, Tecpar apresenta 
projetos ao Ministério da Saúde

 O  Ins t i tu to  de 
Tecnologia do Paraná 
(Tecpar) recebeu, nesta 
quarta-feira (16), a visita 
do secretário de Vigilância 
à Saúde do Ministério da 
Saúde, Arnaldo Medeiros, 
para conhecer projetos 
estratégicos do institu-
to para a saúde pública 
brasileira. Os dois prin-
cipais assuntos tratados 
foram a produção de va-
cina antirrábica animal ao 
Ministério da Saúde e o 
projeto para fornecimento 
da vacina pentavalente ao 
Sistema Único de Saúde 
(SUS).

 Na visita, o secre-
tário conheceu a planta 
produtiva da vacina antir-
rábica animal, no câmpus 
CIC do Tecpar. O instituto 
possui o único laboratório 
público oficial para pro-
duzir a vacina antirrábica 
animal no Brasil e em 
2021 forneceu 19 milhões 
de doses ao Ministério da 
Saúde, com um imuno-
biológico cujo processo 
produtivo é patenteado 
no Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial 
(Inpi).
 Em outra frente, o 
Tecpar está com edital de 

chamamento público para 
selecionar empresas far-
macêuticas interessadas 
em produzir a vacina pen-
tavalente. O imunizante 
aplicado em bebês prote-
ge contra difteria, tétano, 
coqueluche, hepatite B e 
pneumonia/meningite.
 Medeiros salien-

tou que o Tecpar é um 
parceiro histórico do Mi-
nistério da Saúde e que 
o governo federal tem 
buscado fortalecer os la-
boratórios públicos com o 
objetivo de fornecer insu-
mos para a saúde pública 
brasileira.
 “Na visita de hoje 

foi possível conhecer o 
portfólio do Tecpar, como 
a vacina antirrábica ani-
mal, insumo extremamen-
te relevante no controle 
de uma doença grave no 
Brasil. Além disso, a visita 
teve como papel avaliar 
colaborações futuras para 
fortalecer o Complexo 
Industrial da Saúde. O Pa-
raná, por meio do Tecpar, 
é um parceiro importante 
com o qual o Ministério 
da Saúde buscar estreitar 
cada vez a relação”, res-
saltou.
 O diretor-presi-
dente do Tecpar, Jorge 

Callado, que conduziu a 
reunião de apresentação 
e a visita à fábrica do ins-
tituto, destacou um dos 
seus pilares de atuação 
é o desenvolvimento de 
novas tecnologias para a 
saúde pública brasileira. 
“O Tecpar, como labora-
tório público oficial, tem 
uma parceria histórica 
com o Ministério da Saúde 
com a produção da vacina 
antirrábica animal e busca 
diversificar seu portfólio 
para fortalecer o Com-
plexo Industrial da Saúde 
brasileiro”, salientou.

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO 80/2021

 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa 
ENGEZYS INSTALADORA ELÉTRICA LTDA, celebram o presente 
aditamento ao Contrato original, conforme abaixo:

 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, 
pessoa jurídica de Direito Público, com sede à Rua Onze, 674, nesta 
cidade de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob 
o nº 76.245.059/0001-01, neste ato representado por sua Prefeita, 
Sra. Bruna de Oliveira Casanova, brasileira, casada, 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 Oito, n2 
873, Centro, e

 CONTRATADA: ENGEZYS INSTALADORA ELÉTRI-
CA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida a Rua 
Jacarandá, nº 677, Bairro Parque Verde, Foz do Iguaçu - Paraná, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o n° 
35.293.377/0001-60, neste ato representada por seu representante 
legal, ao fim assinado, Thiago Zys, portador do RG: 8.643.617-5 e 
inscrito no CPF: 101.880.239-84.

 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no 
Contrato nº 80/2021, que tem por objeto a execução de infraestrutura 
elétrica no entorno do lago com instalação de postes e iluminação em 
LED, referente ao Processo Licitatório Tomada de Preços nº 02/2021, 
pelo presente instrumento vem aditar o prazo de vigência em 90 
(noventa) dias, permanecendo inalteradas as demais disposições 
do contrato original.

 O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura.

 Primeiro de Maio - PR, 16 de março de 2022.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

ENGEZYS INSTALADORA ELÉTRICA LTDA 
Contratada

PORTARIA Nº 5.401, DE 11 DE MARÇO DE 2022

 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Pa-
raná, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando o pedido do Sr. Nivaldo Ribeiro de Amorim, 
protocolado sob o nº. 430/2022;

 R E S O L V E:
 Art. 1º Fica exonerado a pedido, a partir de 11/03/2022, 
NIVALDO RIBEIRO DE AMORIM, matricula nº. 500351, portador 
da cédula de identidade RG nº. 18.027.893 SSP/SP, CPF nº. 
481.012.659-53, ocupante do cargo em comissão de Secretário 
de Meio Ambiente, grupo ocupacional assessoramento superior do 
Plano de Cargos e Salários desta municipalidade.

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

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

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5.404, DE 14 DE MARÇO DE 2022

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

 Considerando o requerimento e atestado médico da ser-
vidora Luciana Tramontina Prata, protocolados sob o nº. 452/2022;

 R E S O L V E:
 Art. 1º Conceder a LUCIANA TRAMONTINA PRATA, 
matrícula nº. 401733, portadora da cédula de identidade RG nº. 
5.451.700-9 SSP/PR, CPF nº. 027.231.929-54, ocupante do cargo 
de Professor, referência salarial “A01” do Plano de Cargos, Carreira, 
Salários e de Valorização do Magistério - PCCVM desta municipali-
dade, licença para tratamento de saúde, a contar de 11/03/2022, até 
ulterior deliberação.

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

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

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL Nº. 7/2022

 Natureza do Contrato: Excepcional interesse público – 
prazo determinado

 Contratante: Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio

 Contrato: Jaqueline Rodrigues Gonçalves Lanza – CTPS 
Nº. 7288708 - Série 0030PR
 RG nº. 9.985.948-2 SSP/PR – CPF Nº. 069.549.909-22

 Cargo: Enfermeiro

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

 Valor Mensal: R$ 3.092,19

 Inicio de Vigência: 16/03/2022

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL nº 08/2022

 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 a licitação modalidade Pregão Presencial nº 08/2022, 
declarando oficialmente vencedora a empresa abaixo:

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 
199.422,00 (cento e noventa e nove mil, quatrocentos e vinte e dois)

 Primeiro de Maio, 15 de março de 2022.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita
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