
PORTARIA Nº 4109/2019
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONFORME RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO 
Nº 001/2016, ABERTO PELO EDITAL Nº 001/2016, DE 22/06/2016, E LEIS Nº 183/94 E 184/94, DE 
23/09/1994,
 RESOLVE:
 Art. 1º Ficam nomeados em caráter efetivo, a partir de 01/04/2019, em virtude de habilitação 
no Concurso Público nº 001/2016, aberto pelo Edital Nº 001/2016, para exercerem o cargo de Auxiliar de 
Serviços Administrativos, referência salarial “6”, jornada semanal de trabalho 40 (quarenta) horas, grupo 
ocupacional administrativo, do Plano de Cargos e Salários desta municipalidade, os candidatos relaciona-
dos no anexo que faz parte integrante da presente Portaria.
 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 01 de abril de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

ANEXO PORTARIA Nº 4109/2019, DE 01/04/2019

PORTARIA Nº 4112/2019
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONFORME RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO 
Nº 001/2016, ABERTO PELO EDITAL Nº 001/2016, DE 22/06/2016, E LEIS Nº 183/94 E 184/94, DE 
23/09/1994,
 RESOLVE:
 Art. 1º Ficam nomeados em caráter efetivo, a partir de 01/04/2019, em virtude de habilitação 
no Concurso Público nº 001/2016, aberto pelo Edital Nº 001/2016, para exercerem o cargo de Operário, re-
ferência salarial “1”, jornada semanal de trabalho 44 (quarenta e quatro) horas, grupo ocupacional serviços 
gerais, do Plano de Cargos e Salários desta municipalidade, os candidatos relacionados no anexo que faz 
parte integrante da presente Portaria.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em 
contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 01 de abril de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova 
Prefeita Municipal

ANEXO PORTARIA Nº 4112/2019, DE 01/04/2019

PORTARIA Nº 4115/2019
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONFORME RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 
001/2016, ABERTO PELO EDITAL Nº 001/2016, DE 22/06/2016, E LEIS Nº 1831994, DE 23/9/1994 E Nº 
135/2003, DE 18/12/2003, 
 RESOLVE:
 Art. 1º Ficam nomeados em caráter efetivo, a partir de 01/04/2019, em virtude de habilitação 
no Concurso Público nº 001/2016, aberto pelo Edital Nº 001/2016, para exercerem o cargo de Professor, 
nível “A”, referência de vencimento “1”, jornada semanal de trabalho 20 (vinte) horas, do Plano de Cargos, 
Carreiras, Salários e de Valorização do Magistério do Município de Primeiro de Maio, os candidatos relacio-
nados no anexo que faz parte integrante da presente Portaria. 
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em 
contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 01 de abril de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova 
Prefeita Municipal

ANEXO PORTARIA Nº 4115/2019, DE 01/04/2019
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ATA DA COMISSÃO DESIGNADA PARA PROCEDER A ABERTURA E JULGAMENTO DAS PRO-
POSTAS APRESENTADAS, RELATIVAS À CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019, CUJO OBJETO 

É A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LOCALIZADOS NO PARQUE INDUSTRIAL 
“ANTENOR GASPARELLI”. 

 Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às 09:00 horas, 
reuniu-se a Comissão de Julgamento designada pelo Decreto n° 01/2019 de 03 de janeiro de 2019, 
para proceder a abertura e julgamento da (s) proposta (s) da Concorrência Pública n° 001/2019, de 07 
de fevereiro 2019, cuja cópia faz parte do presente processo, destinada para alienação de bens imóveis 
localizados no parque industrial “Antenor Gasparelli”. Presente à Comissão com Senhor ROBERES 
RIVELINO DA SILVA – Presidente designado, EVER DONIZETE DUGOLIN e MARINETE PIOVESA-
NA, – Equipe de apoio. Inicialmente ficou constatado que protocolaram os envelopes as seguintes 
proponentes: (1) FURLANETO CARVALHO LTDA – EPP, CNPJ Nº. 00.745.518/0001-54, e (2) A T 
DOS REIS BORRACHARIA, CNPJ Nº. 10.775.881/0001-88. Iniciando os trabalhos, deu-se a faze de 
abertura dos envelopes contendo dos documentos de habilitação, onde ficou constatado que ambas 
proponentes foram habilitadas por terem atendido todos os requisitos do edital. Ato contínuo foi dada 
a faz de abertura dos envelopes contendo as propostas de preço, onde ficou observada a seguinte 
situação: 
 LOTE 01 – QUADRA 02

 LOTE 02 – QUADRA 02

 
 Diante de tais fatos, o Sr. Presidente, solicitou que os presentes assinassem a presente 
ata, o qual contém as propostas de preços. Desta forma, após as devidas constatações, tanto por parte 
dos licitantes quanto das pessoas designadas para o ato, chegou-se a seguinte decisão por parte do 
Presidente: a Empresa FURLANETO CARVALHO LTDA – EPP, CNPJ Nº. 00.745.518/0001-54, foi 
vencedora do lote  O pagamento dos lotes deverá ocorrer de acordo com a Lei Municipal 2547/2018: 
 “(...)
 Art. 18 – O pagamento da área adquirida deverá ser feito da seguinte forma:
 I – Ao licitante que arrematar o “Lote 01 (um) da Quadra 02 (dois)” (com 18.000 m2): em 
até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, sendo a primeira em até (três) dias úteis após a homologação 
do procedimento licitatório.
 II – Ao licitante que arrematar de 01 até 03 lotes: em no máximo 05 (cinco) parcelas 
mensais, sendo a primeira em até (três) dias úteis após a homologação do procedimento licitatório.
 (...)”
 Fica aberto o prazo para depósito do valor calção referente ao arrematado sob pena de 
desclassificação do lote, caso o depósito não ocorra até a data programada, serão convocados os 
classificados de acordo com a ordem classificatória de suas propostas. 
 Conta para depósito identificado:
 Agência do Banco do Brasil: 1431-1;
 Conta Corrente nº. 10141-9.

ROBERES RIVELINO DA SILVA
Presidente 

MARINETE PIOVESANA - APOIO
EVER DONIZETE DUGOLIN - APOIO

AVISO DE LICITAÇÃO – REGISTRO DE PREÇOS 
 Comunicamos aos interessados que será disponibilizada a licitação a seguir: Pregão 
Presencial nº 003/2019 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. 
O edital acima será disponibilizado e poderá ser obtido através do site www.alvoradadosul.pr.gov.br, 
quaisquer informações necessárias pelo fone (43) 3157-1006 3157-1008 ou ainda pelo email: licita-
ção@alvoradadosul.pr.gov.br. Serão respeitas as prerrogativas das Leis Complementares 123/2006, 
147/2014 e 2.394/2017. A abertura dos envelopes será dia 16 de abril de 2019 na sala de licitação da 
Prefeitura Municipal as 09:00 (nove horas) da manhã. Alvorada do Sul - PR, 01 de abril de 2019. 

Roberes Rivelino da Silva – Pregoeiro decreto nº 002/2019.

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 16/2018 - OBJETO DA LICITAÇÃO 
Processo dispensa Nº. 17/2018.

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL
 CONTRATADO: AUTOPLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA INSCRI-
TO SOB CNPJ Nº. 78.946.845/0001-61
 PROCESSO DISPENSA:17/2018
 CONTRATO: 16/2018
 DOTAÇÕES
 Conta da despesa    Funcional programática    Fonte de recurso   Natureza da despesa  Grupo da fonte
                  6400       26.002.15.452.0017.2051           504      3.3.90.30.00.00          Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a dilação de prazo do contrato 16/2018 nas 
condições previstas na legislação vigente. 
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 57, inciso II, da Lei nº. 
8.666/93 e posteriores alterações. 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
  Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato passará de dezoito 
dias de março de 2019 para 18 de maio de 2019
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençado não 
alterado pelo presente Termo Aditivo. 
 DATA DE ASSINATURA:18/03/2019

ATA JULGAMENTO DE RECURSO
 Aos 01 dias do mês de abril do ano de 2019, às 13h00 min, na sala de licitações e contra-
tos da prefeitura deste município, reuniu-se os (as) servidores (as), Roberes Rivelino da Silva (pregoei-
ro oficial), Marinete Piovesana e Ever Donizete Dugolin (equipe de apoio), para julgamento de recurso 
administrativo apresentado tempestivamente pelas proponentes (1) MMHMED Comercio de Produtos 
Hospitalares, CNPJ nº. 21.484.336/0001-47, aos 05 de mês de março de 2019, referentes ao processo 
licitatório Pregão Presencial 003/2019, cujo objeto e à CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA 
COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA OS SETORES DA FUNDAÇÃO MUNICI-
PAL DE SAUDE. Analisando o recurso, ficou constatado que a proponente requer o cancelamento do 
certame alegando as seguintes razões:
 (...) “as descrições de alguns itens restringem a participação da requerente como demos-
trado a seguir.
 Da descrição da embalagem De acordo com o Edital publicado pelo referido órgão, em 
seu termo de referência, alguns itens do Lote 24 possuem descrição taxativa de que, devem estar 
embalados em “bolsas”, o que nos impede de participar, uma vez que trabalhamos com a apresentação 
de Frasco, senão vejamos:
 Item   Código do produto/serviço  Nome do produto/serviço                       Quantidade         Unidade
 1        27557    GLICERINA ENEMA FRASCO   144,00 UNID
 2        27643    SOLUÇÃO DE MANITOL 20% 250ML. 
     (SISTEMA FECHADO EM BOLSA DE PVC)   144,00 UNID
 3        27644    SOLUÇÃO DE RINGER C/ LACTATO 500ML. 
                              ( SISTEMA FECHADO EM BOLSA DE PVC)   144,00 UNID
 4        27645    SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 1000ML 
     (SISTEMA FECHADO EM BOLSA DE PVC)   800,00 UNID
 5        27646    SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 100ML. 
     (SISTEMA FECHADO EM BOLSA DE PVC)   12.000,00 UNID
 6        27647    SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 250ML. 
     (SISTEMA FECHADO EM BOLSA DE PVC)   4.000,00 UNID
 7        27648    SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 500ML 
      SISTEMA FECHADO COM BOLSA DE PVC)   4.500,00 UNID
 8        27649    SOLUÇÃO GLICOFISIOLOGICA 1000ML 
     (SISTEMA FECHADO EM BOLSA DE PVC)   400,00 UNID
 9        27650    SOLUÇÃO GLICOFISIOLOGICA 250ML 
     (SISTEMA FECHADO EM BOLSA DE PVC)   500,00 UNID
 10      27651    SOLUÇÃO GLICOFISIOLOGICA 500ML 
     (SISTEMA FECHADO EM BOLSA DE PVC)   600,00 UNID
 11      27652    SOLUÇÃO GLICOSE 5% 1000ML 
     (SISTEMA FECHADO EM BOLSA DE PVC)   200,00 UNID
 12      27653    SOLUÇÃO GLICOSE 5% 250ML
     (SISTEMA FECHADO EM BOLSA DE PVC)   300,00 UNID
 13      27654    SOLUÇÃO GLICOSE 5% 500ML.
     (SISTEMA FECHADO EM BOLSA DE PVC)   300,00 UNID
 A simples inclusão ou alternativa da possibilidade “Frasco”, pode gerar uma economia 
média de 15% na compra ao erário público. A forma de apresentação do produto em nada interfere no 
princípio ativo ou na qualidade do produto, ambas as apresentações são registradas na Anvisa, qual 
entendem como mera embalagem. Conforme documento anexo, a forma de apresentação em nada in-
terfere no produto ou em sua qualidade, onde a apresentação em frasco atende todas as qualificações 
e exigências.
 (...).
 Assim essa comissão, em cumprimento aos dispositivos constitucionais e dos princípios 
da Legalidade, impessoalidade, e da vinculação do objeto licitatório, esta comissão manifesta parecer 
favorável a requerente e através deste retifica os itens objeto da manifestação, podendo estes serem 
no em sistema fechado de bolsa e/ou frasco. Nada mais havendo e por ser expressão da verdade, 
subscrevem.

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

PORTARIA Nº. 028/2019.
 A SECRETÁRIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA DO SUL, 
ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e que lhe são conferidas por Lei.
 R E S O L V E:
 CONCEDER, 10 (DEZ) dias de Férias atinente ao período de 2016-2017 (dez dias), ao 
(a) Servidor (a). PAULO CEZAR DOS SANTOS, ocupante da Função do Cargo de TÉCNICO ADMINIS-
TRATIVO, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 17 de fevereiro de 1992, regido (a) 
pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Recursos Humanos, pela Autarquia Municipal de 
Educação, entidade desta Prefeitura Municipal, a partir do dia 01 de abril de 2019 à 10 de abril de 2019, 
devendo retornar em sua atividade no dia 11 de abril de 2019, de acordo com o Estatuto dos Servidores 
Municipais de Alvorada do Sul Estado do Paraná.   
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, 
aos vinte e nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove.

ANDRE LUIZ DEBIASIO
Secretário Municipal de Administração

JULIANA RIPOL MARTIN
   Secretária Municipal de Educação

AUTARQUIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO EDITAL N° 005 /2019.
 CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – REGIME ESPECIAL
 Pelo presente instrumento de contrato, AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AL-
VORADA DO SUL, ESTADA DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, cadastrada no CNPJ sob o 
n. 114209270001-05, com sede na Rua Vereador Pereira Lima, 525, neste ato devidamente representado 
pelo Secretário(a) de Educação SR(a). JULIANA RIPOL MARTIN, brasileiro(a), casado(a), portador(a) da 
RG n° 4.131.440-0 SSP/PR e do CPF n° 843.167.489-04, aqui denominado “CONTRATANTE”, e ELIA-
NE LOCATELLI PICOLO DE MELO, RG n°8.637.032-8 - SSP/PR, CPF n°038.137.399-10 e PIS/PASEP 
n°1287838353-4, residente na RUA ROMEU FODRA, Nº025,   município de ALVORADA DO SUL- PA-
RANA aqui denominado “CONTRATADO”, nos termos do inciso IX do artigo 27 da Constituição Estadual, 
da Lei Municipal 1463-2007 e o constante no Processo Seletivo Simplificado – PSS,  aberto pelo Edital 
nº016/2017 de 05/12/2017 e retificado pelo Edital nº017/2017 de 11/12/2017, e divulgado Resultado Final 
pelo Edital nº 003/2018 de 31/01/2018, celebram o presente CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 
EM REGIME ESPECIAL, mediante as cláusulas abaixo discriminadas:
 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO
 Constitui objeto deste contrato, a prestação de serviço por parte do contratado na função de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, em Regime de Trabalho de 30 horas semanais, junto à sede 
da contratante, conforme designação. 
 CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA
 A vigência do presente contrato será de 01/04/2019, e término em 31/03/2020, podendo ser 
prorrogado por mais 01(um) ano, fixado pelo Artigo 5º Parágrafo 1º. 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da doação orçamentária 
nas rubricas relacionadas 12.361.0012.2095, Atividades Manutenção Educação Básica  e Capacitação 
de Professores, 319011.01.01 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.
 CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO
 A remuneração obedecera às disposições contidas na Lei Municipal 1220/03 e alterações.
 CLÁUSULA QUINTA – DOS DESCONTOS OBRIGATORIOS
 Será descontado da remuneração do contratado o valor correspondente a titulo de contri-
buição previdenciária (RGPS – Regime Geral da Previdência Social), bem como o valor correspondente 
e titulo de Imposto de Renda, de acordo com a legislação especifica sobre cada uma das deduções.
 Caso o contratado já seja contribuinte do teto da previdência, e se comprovado, referido 
desconto fica dispensado.
 CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS
 Ao contratado em regime especial aplica-se os seguintes direitos:
 I – décimo terceiro salário; II – férias; III – licença paternidade de 5 (cinco) dias; IV - afasta-
mento decorrente de casamento ate 5 (cinco) dias, luto por falecimento do cônjuge, filho, pai mãe e irmão 
até 5 (cinco) dias; V – licença para tratamento de saúde e acidente de trabalho na forma da legislação 
previdenciária aplicável ao regime geral; VI – direito de petição na forma prevista pelo art. 261 a 263 da 
Lei n° 6174/70; 
 CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DEVERES – São deveres do contratado em regime especial: 
I – assiduidade; II – pontualidade; III – urbanidade; IV – discrição; V – lealdade e respeito às instituições 
constitucionais e administrativas a que servir; VI – observância das normas legais e regulamentares; VII 
– obediência as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; VIII – levar ao conhecimento 
de autoridade superior irregularidade de que tiver ciência; IX – zelar pela economia e conservação do ma-
terial que lhe for confiado; X – guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada 
de que tenha conhecimento em razão da função; XI – apresentar-se decentemente trajado em serviço ou 
com uniforme que lhe for destinado para o caso; XII – proceder na vida publica e privada de forma a dig-
nificar sempre a função publica; XIII – submeter-se à perícia medica que for determinada pela autoridade 
competente; XIV – comparecer à repartição às horas de trabalho ordinário e às de extraordinário, quando 
convocado, executando os serviços que lhe competirem.
 CLÁUSULA OITAVA – DAS PROIBIÇÕES – O contrato em regime especial não poderá:
 I – referir-se de modo depreciativo em informação, parecer ou despacho, às autoridades 
e atos da administração publica, federal ou estadual, podendo, porem, em trabalho assinado, criticá-los 
do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço; II – retirar, modificar ou substituir, sem previa 
autorização da autoridade competente, qualquer documento de órgão estadual, com o fim de criar direito 
ou obrigação ou de alterar a verdade dos fatos; III – valer-se da função para lograr proveito pessoas 
em detrimento da dignidade da mesma; IV – promover manifestações de apreço ou desapreço e fazer 
circular ou subscrever lista de donativos, no recinto de serviço; V – enquanto na atividade, participar de 
diretoria, gerência, administração. Conselho Técnico ou Administrativo de empresa ou sociedade co-
mercial ou industrial: a) contratante ou concessionária de serviço publico estadual; b) fornecedora de 
equipamento ou material de qualquer natureza ou espécie, a qualquer órgão estadual; VI – praticar usura 
em qualquer de suas formas; VII – receber propinas, comissões, presente e vantagens de qualquer espé-
cie, em razão da função; VIII – revelar fato ou informação de natureza sigilosa de que tenha ciência, em 
razão da função, salvo quando se tratar de depoimento em processo judicial, policial ou administrativo; 
IX – cometer a pessoa estranha ao serviço do Estado, salvo nos casos previstos em lei, o desempenho 
de encargo que lhe competir, X – censurar pela imprensa as ou por qualquer outro órgão de divulgação 
publica as autoridades constituídas, podendo, porem, faze-lo em trabalhos assinados, apreciando atos 
dessas autoridades sob o ponto de vista doutrinário, com animo construtivo; XI – entreter-se nos locais e 
horas de trabalho, em palestras, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço; XII – atender pessoas 
estranhas ao serviço, no local de trabalho, para o trato de assuntos particulares; XIII – empregar matérias 
e bens do Estado, em serviço particular, ou, sem autorização superior, retirar objetos de órgãos estaduais; 
XIV – aceitar representações de Estados estrangeiros; XV – incidir greves; XVI – exercer comércio entre 
os colegas de trabalho; XVII – valer-se da função para melhor desempenhar atividades estranha às suas 
funções ou para lograr qualquer proveito, direta ou indiretamente, por si ou por interposta pessoa.
 CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO – O contrato em regime especial rescinde-se:
 I – pelo descumprimento dos deveres previstos na clausula sétima do presente contrato; 
II – pela transgressão das proibições da clausula oitava do presente contrato; III – incidência em qualquer 
das hipóteses previstas na Lei n° 1550/08: 
 Parágrafo único – As infrações disciplinares serão apuradas pelo órgão contratante me-
diante averiguação sumaria no prazo máximo de 30 (trinta) dias assegurada o contraditório e a ampla 
defesa, conforme previsão legal.
  CLÁUSULA DECIMA – DA EXTINÇÃO – O contrato em regime especial extingue-se: 
 I – pelo termino do prazo contratual; II – por iniciativa das partes mediante comunicação 
escrita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; III – por conveniência do órgão ou entidade contra-
tante.
 E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presente de duas testemunhas.
 Alvorada do Sul, 01 de Abril de 2019.

AUTARQUIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO
ELIANE LOCATELLI PICOLO DE MELO

EXTRATO SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2014 - OBJETO 
DA LICITAÇÃO 

Pregão Nº. 36/2014.
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL
 CONTRATADO: EDITORA GRANDES SERTOES VEREDAS LTDA INSCRITO SOB 
CNPJ Nº. 04.321.967/0001-26
 PREGÃO:36/2014
 CONTRATO: 78/2014
 DOTAÇÕES
 Conta da despesa   Funcional programática   Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
           210      10.001.04.122.0002.2002              0                     3.3.90.39.88.02         Do Exercício
           220      10.001.04.122.0002.2002            504                   3.3.90.39.88.02         Do Exercício
         1200      14.001.04.122.0002.2009              0                     3.3.90.39.88.02         Do Exercício
          1210      14.001.04.122.0002.2009            504                   3.3.90.39.88.02         Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a ampliação de meta em 25% do contrato 
78/2014, celebrado entre as partes 24/10/2014, nos termos da legislação vigente.
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 65, inciso I “b”, da Lei 
nº. 8.666/93 e na Lei 9.069/95. 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
 Com a ampliação de meta deste termo aditivo, o valor do contrato passará de 
R$118.750,00 (Cento e dezoito mil, setecentos e cinquenta reais) para R$ 133.000,00 (Cento e trinte e 
três mil reais).
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não 
alterado pelo presente Termo Aditivo. 
 DATA DE ASSINATURA: 01/04/2019

DISPENSA Nº 12/2019
EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2019

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: ATEC PONTO COM. ASSIST. TEC. E EQUIP. INFORM. LTDA
 OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção em relógio 
ponto.
 VALOR: R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais)
 VIGENCIA: 12 (doze) meses
 REFERÊNCIA: Dispensa nº 12/2019
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 01 de abril de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeito 

DISPENSA Nº 13/2019
EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2019

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: PAULO EDUARDO DE ABREU 03484803932 
 OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de vídeo institucional 
do município.
 VALOR: R$ 2.847,50 (dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos)
 VIGENCIA: 06 (seis) meses
 REFERÊNCIA: Dispensa nº 13/2019
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 01 de abril de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeito 

INEXIGIBILIDADE Nº 05/2019
EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2019

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.
 OBJETO: Prestação de serviços de publicação em Jornal de cirulação regional pela Edi-
tora e Gráfica Press S.A. (Folha de Londrina).
 VALOR: R$ 45.900,00 (quarenta e cinco mil e novecentos reais)
 VIGENCIA: 12 (doze) meses
 FISCAL: Marta de Cássia Esteves Vieira
 REFERÊNCIA: Inexigibilidade nº 05/2019
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 01 de abril de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019
EDITAL RETIFICADO RESUMIDO

 O Município de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da Prefeita Sra. 
Bruna de Oliveira Casanova , torna público para conhecimento de quantos possam interessar que 
RETIFICA o Edital de licitação, na modalidade de Pregão, na forma Presencial, sendo do tipo Menor 
Preço Por Item, tendo por finalidade Contratação de empresa especializada em recrutamento e seleção 


