
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
12/04/22..................R$ 171,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
12/04/22..................R$ 78,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
12/04/22..................R$ 92,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• A expectativa continua sendo de 
que esses eventos de chuva es-
tejam associados à ocorrência de 
descargas atmosféricas e também 
de algumas rajadas de vento forte 
de forma mais localizada.
Mínima:  18°C em Curitiba
Máxima: 25°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

DECRETO LEGISLATIVO Nº. 004/2022 

 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO 
DO PARANÁ, no uso de suas atribuições e de conformidade com a resolução nº. 001/2011. 

 DECRETA: 
 ARTIGO 1º. – Fica EXONERADO a partir da data de 29/04/2022 EDGAR 
ANTUNES, portador do CPF/MF nº. 116.894.109-14 e RG nº. 13.280.562-8SSP/PR, o qual 
ocupava o CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE GABINETE. 

 ARTIGO 2º. - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos legais a partir de 29/04/2022, revogadas as disposições em contrário. 

 Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado 
do Paraná, em 12 de abril de 2022. 

VANDER EMANOEL DIAS COELHO
PRESIDENTE

DECRETO LEGISLATIVO Nº. 005/2022 

 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO 
DO PARANÁ, no uso de suas atribuições e de conformidade com a resolução nº. 001/2011. 

 DECRETA: 
 ARTIGO 1º. - Fica EXONERADO a partir da data de 29/04/2022 CRISLEE 
MITHEE DA SILVA PARDO, portador do CPF/MF nº. 105.254.609-93 e RG nº. 13.681.879-1 
SSP/PR, o qual ocupava o CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR. 

 ARTIGO 2º. - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos legais a partir de 29/04/2022, revogadas as disposições em contrário. 

 Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado 
do Paraná, em 12 de abril de 2022. 

VANDER EMANOEL DIAS COELHO
PRESIDENTE

PORTARIA Nº 06/2022 

 CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO – CMPM, neste ato repre-
sentado pelo Vereador - Presidente da Casa, assim procede: 
 Considerando as prerrogativas e atribuições legais conferidas pelo Regimento 
Interno e,  

 Considerando o tradicional o feriado alusivo ao a semana Santa; 

 Considerando ainda o exposto no inciso II, Art. 62, da lei 5.010/66 que determina 
feriados e pontos facultativos do judiciário; 

 RESOLVE: 
 Art. 1º - Estabelecer a suspensão do expediente/atividade-legislativa/admi-
nistrativa no âmbito do Legislativo Municipal, nos dias 14 e 22 de abril de 2022, retornando 
o expediente/atividade-legislativa/administrativa no âmbito do Legislativo Municipal.  

 Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, atingindo 
seus efeitos produzidos aos dias de suspensão, revogados as disposições em contrário. 

 Cumpra-se. 

 Publique-se em jornal oficial, site da Câmara Municipal e fixe no mural de 
publicação desta Casa de Leis. 

 Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado 
do Paraná, em 12 de abril de 2022. 

VANDER EMANOEL DIAS CELHO 
Presidente do Legislativo Municipal

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

 PRODUZA SABAUDIA COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRO-
PECUÁRIOS LTDA, CNPJ 40.513.928/0001-94 
torna público que irá requerer ao IAT, a Licença 
de  Operaçao para Comercio Atacadista de defen-
sivos agricolas, adubos, fertilizantes e corretivos 
de solo, irá ser implantada na Estrada do Moinho, 
lote 12B/12C em Sabaudia - PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO

 PRODUZA SABAUDIA COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRO-
PECUÁRIOS LTDA, CNPJ 40.513.928/0001-94 
torna público que recebeu do IAT, a Licença de 
Instalação para Comercio Atacadista de defen-
sivos agricolas, adubos, fertilizantes e corretivos 
de solo, irá ser implantada na Estrada do Moinho, 
lote 12B/12C em Sabaudia - PR.

EDITAL RESUMIDO 
PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2022

REGISTRO DE PREÇOS

 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO - ESTADO DO PARANÁ, Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob nº. 76.245.059/0001-01, pela 
Secretaria municipal de Administração e Recursos Humanos, com a devida autorização 
expedida pela Senhora Bruna de Oliveira Casanova – Prefeita, de conformidade com as 
condições estabelecidas no presente Edital e de acordo com a Lei nº 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993, Lei Federal 10.520/02, Decreto Municipal nº 5.027/2020, suas alterações 
e demais legislações aplicáveis, torna público que fará realizar no dia 28 de abril de 2022 
as 09h:00min, no endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, o recebi-
mento das propostas conforme especificado na licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 
23/2022, do tipo Menor Preço Por Item, para REGISTRO DE PREÇOS tendo por finalidade 
à contratação de empresa especializada em prestação de serviços terceirizados, 
com disponibilização de mão-de-obra, para atendimento das diversas Secretarias 
Municipais, conforme quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, 
memorial descritivo da planilha de custos e demais peças técnicas integrantes do processo, 
com valor máximo de R$ 1.188.626,28 (Um milhão, cento e oitenta e oito mil, seiscentos 
e vinte e seis reais e vinte e oito centavos), de acordo com o que se encontra definido na 
especificação e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. O início do recebi-
mento de proposta se dará a partir de 12 de abril de 2022. O edital poderá ser lido e obtido 
acessando o site: www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.primeirodemaio.pr.gov.br, 
bem como o Portal da Transparência do Município. Esclarecimentos de dúvidas podem ser 
feitas no Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura de Primeiro de Maio, na Rua 
Onze, nº 674, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min ou encaminhadas 
ao e-mail: www.comprasgovernamentais.gov.br ou  licitacao@primeirodemaio.pr.gov.br.

 Primeiro de Maio, 11 de abril de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova 
 Prefeita

EDITAL RESUMIDO 
PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2022

REGISTRO DE PREÇOS

 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO - ESTADO DO PARANÁ, Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob nº. 76.245.059/0001-01, pela 
Secretaria municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria de Educação e 
Secretaria de Saúde, com a devida autorização expedida pela Senhora Bruna de Oliveira 
Casanova – Prefeita, de conformidade com as condições estabelecidas no presente Edital 
e de acordo com a Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei Federal 10.520/02, Decreto 
Municipal nº 5.027/2020, suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna público 
que fará realizar no dia 03 de maio de 2022 as 09h:00min, no endereço eletrônico: www.
comprasgovernamentais.gov.br, o recebimento das propostas conforme especificado na 
licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 24/2022, do tipo Menor Preço Por Item, para 
REGISTRO DE PREÇOS tendo por finalidade a aquisição e recarga de toners, cartuchos 
e refis de tinta, para as impressoras utilizadas no município, destinados ao uso de 
todas as Secretarias desta Administração Pública, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, com valor máximo de R$ 52.094,47 
(cinquenta e dois mil, noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos), de acordo com 
o que se encontra definido na especificação e condições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos. O início do recebimento de proposta se dará a partir de 12 de abril de 2022. 
O edital poderá ser lido e obtido acessando o site: www.comprasgovernamentais.gov.br 
ou www.primeirodemaio.pr.gov.br, bem como o Portal da Transparência do Município. 
Esclarecimentos de dúvidas podem ser feitas no Departamento de Licitação e Contratos 
da Prefeitura de Primeiro de Maio, na Rua Onze, nº 674, das 08h00min às 11h30min e das 
13h00min às 17h00min ou encaminhadas ao e-mail: www.comprasgovernamentais.gov.
br ou  licitacao@primeirodemaio.pr.gov.br.

 Primeiro de Maio, 12 de abril de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova 
 Prefeita

DECRETO Nº. 5.494, DE 11 DE ABRIL DE 2022  

 Súmula: Altera o Decreto Municipal n.º 5.388/2021 que “Regulamenta a 
Lei Federal n.º 14.133/2021 que Dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos no 
Município de Primeiro de Maio – Estado do Paraná e dá outras providências”.  

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

 DECRETA
 Art. 1º O Decreto Municipal n.º 5.388/2021 que “Regulamenta a Lei Federal 
n.º 14.133/2021 que Dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos no Município 
de Primeiro de Maio – Estado do Paraná e dá outras providências” passa a viger com as 
seguintes alterações:

 Art. 4º, §5º: O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação serão 
auxiliados por Equipe de Apoio formada por, no mínimo, 2 (dois) membros, dentre servidores 
efetivos ou ocupantes de cargos em comissão da Prefeitura ou cedidos de outros órgãos 
ou entidades, respondendo individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido 
a erro pela atuação da equipe. 

 Art. 26-A. A dispensa de licitação, na forma eletrônica, de que trata a Lei nº 
14.133, de 1º de abril de 2021, será realizada, em âmbito municipal, conforme as regras e 
observados os procedimentos da Instrução Normativa Seges/ME n.º 67, de 8 de julho de 
2021 ou outra que vier a substituí-la.

 Art. 26-A, Parágrafo único. As dispensas de licitação de que tratam o artigo 75, 
I e II, da Lei Federal n.º 14.133/2021 dispensam o envio à Procuradoria-Geral do Município, 
observada a lista de verificação do cumprimento das exigências legais aplicáveis ao caso 
concreto (check-list), nos termos do parecer jurídico referencial exarado por esse órgão, 
inclusive com aprovação de minuta-padrão, ressalvada a hipótese de consulta acerca de 
dúvida jurídica específica, devidamente identificada e motivada, que não seja sanada pelo 
parecer referencial. 

 Art. 38. Parágrafo único. Os casos omissos serão decididos pela autoridade 
superior que poderá adotar, como método de regulamentação, as Instruções Normativas 
do Governo Federal, o que deverá restar informado no processo licitatório.

 Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

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

Bruna de Oliveira Casanova 
Prefeita Municipal 

Decreto  nº 5495/2022 de 11/04/2022

 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei  Orçamentária nº 794/2021 de 21/12/2021.

 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no 
Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 7.357,03 (sete mil trezentos e cinqüenta e 
sete reais e três centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

 Suplementação
 07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 07.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 07.001.12.361.0007.6.003. Transporte Escolar
 671 - 3.3.90.30.00.00 33122 MATERIAL DE CONSUMO          6.551,06

 10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
 10.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.001.10.304.0010.2.015. Vigilância Sanitária
  654 - 3.3.90.30.00.00 3494 MATERIAL DE CONSUMO                202,27

 10.001.10.305.0010.2.016. Vigilância Epidemiológica
 655 - 3.3.90.30.00.00 3494 MATERIAL DE CONSUMO                 603,70
   Total Suplementação:                           7.357,03

  Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do créd pelo artigo anterior, na 
forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Superavit Financeiro;

 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na da publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

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

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita Municipal

LETICIA SALGADO CHICARELLI
Controle Interno

ROBERTO GALIARDO COSTA
Secretario de Fazenda

DESPACHO

 Referência: Pegão Eletrônico nº 17/2022
 Assunto: Recurso referente a fase de classificação.

 Considerando o recurso apresentado, bem como a Decisão da Pregoeira, 
decido por:

 a) MANTER a decisão de classificação da empresa ANDRE LUIZ OLIVEIRA 
DE SOUZA BRANDÃO, CNPJ: 30.038.128/0001-05. Dessa forma, encaminhe-se aos 
interessados, bem como sigam os demais atos necessários a conclusão do certame.

 Dessa forma, encaminhe-se aos interessados, bem como sigam os demais 
atos necessários a conclusão do certame.

 Primeiro de Maio, 12 de abril de 2022.

Bruna de oliveira Casanova
Prefeita

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2022

 Ratifico a Inexigibilidade de Licitação fundamentada nos termos do caput do art. 
25 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 com as alterações posteriores, para contratação 
de pessoa jurídica para a prestação de serviços de assessoria, suporte, planejamento, 
treinamento e consultoria administrativa com ênfase nos processos tecnológicos da ad-
ministração pública, com enfoque em gestão de recursos vinculados, visando a aplicação 
correta conforme legislação, no valor máximo de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), 
em favor da empresa MILDEMBERGER CONSULTORIA PÚBLICA LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 17.676.920/0001-27. 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, 11 de abril de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

Em pouco mais de uma semana, Paraná 
registra 230 mil vacinados contra a gripe

 Uma semana após 
o início da Campanha Nacio-
nal de Vacinação Contra a 
Influenza, o Paraná registra 
230.063 doses aplicadas do 
imunizante, sendo o quarto 
estado brasileiro que mais 
vacinou contra a doença em 
números absolutos, atrás de 

São Paulo (890.369), Rio 
Grande do Sul (390.718) e 
Minas Gerais (354.529). Os 
dados são do Vacinômetro 
Nacional e foram atualiza-
dos até esta terça-feira (12). 
Nesse quadro também es-
tão elencadas as pessoas 
que estão fora dos grupos 

prioritários e tomaram a 
vacina na rede privada. 
 Segundo o Minis-
tério da Saúde, 4.387.469 
pessoas estão elencadas 
como população-alvo no 
Estado, sendo 3.061.238 de 
grupos específicos (utiliza-
dos para critérios de cober-

tura vacinal). Elas deverão 
ser vacinadas durante a 
campanha que teve início 
no dia 4 de abril e segue 
até 3 de junho, sendo 30 de 
abril o dia D de mobilização 
social. A meta é atingir 90% 
do público.
 Até agora, a Se-
cretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) recebeu do 
Ministério da Saúde e já en-
viou para as 22 Regionais 
1.743.400 vacinas. “Histo-
ricamente os paranaenses 
sempre aderiram muito 
bem a vacinação da gripe e 
este ano não será diferente. 
Contamos com o apoio das 
equipes municipais para 
acelerar a imunização em 
todo o Estado e proteger 
nossa população”, afirmou 
o secretário de Estado da 
Saúde, César Neves.
 Os municípios com 
maior número de doses 
aplicadas até agora são 
Londrina (22.704), Curitiba 

(12.568), Cascavel (9.531), 
Guarapuava (6.649) e São 
José dos Pinhais (6.024). 
Já com relação à cobertu-
ra vacinal, os municípios 
que mais atingiram os gru-
pos prioritários são: Doutor 
Camargo (35,5%), Itaú-
na do Sul (34%), Arapuã 
(29,5%), São Pedro do Pa-
raná (29,4%) e Lunardelli 
(28,8%). 
 A vacina trivalen-
te utilizada pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) é 
produzida pelo Instituto 
Butantan e todos os anos 
passa por atualização para 
que a dose seja efetiva na 
proteção contra as novas 
cepas do vírus identificadas 
pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS). Nesta 
campanha, a imunização 
protegerá contra os subti-
pos da Influenza A (H1N1 
e H3N2) e um subtipo da 
Influenza B.
 Este ano a cam-

panha é dividida em duas 
etapas. A primeira, que 
deve seguir até 2 de maio, 
abrange idosos acima de 
60 anos e trabalhadores 
da saúde. Depois, entre os 
dias 3 de maio e 3 de junho, 
serão contemplados os se-
guintes grupos: crianças 
de 6 meses a menores de 
5 anos de idade (4 anos, 
11 meses e 29 dias), ges-
tantes e puérperas, povos 
indígenas, professores, co-
morbidades, pessoas com 
deficiência permanente, 
forças de segurança e sal-
vamento e forças armadas, 
caminhoneiros e trabalha-
dores de transporte coletivo 
rodoviário de passageiros 
urbano e de longo curso, 
trabalhadores portuários, 
funcionários do sistema 
prisional, adolescentes e 
jovens de 12 a 21 anos de 
idade sob medidas socio-
educativas e população 
privada de liberdade.


		2022-04-12T16:01:24-0300
	EDITORA GRANDES SERTOES VEREDAS LTDA:04321967000126




