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deste, conceder a liberação de 26 (vinte e seis) diárias na ordem total de R$ 975,00 (novecentos e 
setenta e cinco reais) para custear despesas de viagem, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMI-
NHADOS PELO HOSPITAL E/OU UBS P/ CONSULTAS E/OU EXAMES BEM COMO EMERGÊNCIAS, 
conforme abaixo discriminado:
 Nome: SEBASTIÃO CÍCERO LOPES DA SILVA     
 Cargo: MOTORISTA
 Destino: LONDRINA-PR., CAMBÉ-PR., ROLÂNDIA-PR. e ARAPONGAS-PR.
 Período: 01/03/2020   a   31/03/2020 
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior
PREFEITO MUNICIPAL 

Ilustríssimo Senhor 
Paulo Roberto dos Santos

Secretário de Finanças
Neste.

Ato de Concessão de Diária nº 091/2020
Florestópolis-PR., 06 de abril de 2020.

 Senhor Secretário, 
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 21 (vinte e uma) diárias na ordem total de R$ 787,50 (setecentos e 
oitenta e sete reais e cinquenta centavos) para custear despesas de viagem, NO ACOMPANHAMEN-
TO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E/OU UBS P/ CONSULTAS E/OU EXAMES, 
conforme abaixo discriminado:
 Nome: VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES     
 Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
 Destino: LONDRINA-PR., CAMBÉ-PR., ROLÂNDIA-PR. e ARAPONGAS-PR.
 Período: 01/03/2020   a   31/03/2020 
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior
PREFEITO MUNICIPAL 

Ilustríssimo Senhor 
Paulo Roberto dos Santos

Secretário de Finanças
Neste.

DECRETO Nº 061/2020.
 SÚMULA: DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FLORES-
TÓPOLIS - PR, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribui-
ções conferidas pelo artigo 60, inciso VI da Lei Orgânica do Município de Florestópolis – PR, DECRETA:
 Considerando, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacio-
nal pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana 
pelo novo Coronavírus (COVID-19);
 Considerando, a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergên-
cia em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (2019-nCoV);
 Considerando, a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispôs sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
Coronavírus responsável pelo surto de 2019;
 Considerando, a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que dispôs sobre a 
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal nº 13.979, de 2020;
 Considerando, o Decreto nº 052/2020, que declarou estado de emergência na Saúde Públi-
ca no Município Florestópolis em razão de surto da doença respiratória Coronavírus – COVID-19;
 Considerando o Decreto Estadual nº 4.230, de 16 de março de 2020 que trata das medidas 
adotadas para o enfrentamento da epidemia Coronavírus (COVID-19) no Estado do Paraná;
 Considerando, o Decreto nº 050/2020, que dispôs sobre a adoção, no âmbito da Adminis-
tração Pública Direta e Indireta de Florestópolis, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção 
de contágio pelo Coronavírus - COVID19;
 Considerando, o Decreto nº 050/2020, que autorizou os (as) Secretários (as) Municipais, 
com o suporte dos Diretores dos Departamentos vinculados a suas respectivas Secretarias, a adota-
rem, imediatamente, planos de trabalhos que estipulem as providências necessárias para execução de 
atividades à distância por meio virtual, telefônico, escritório remoto, home office, qualquer outro modelo 
não-presencial ou sistema de revezamento, por todos os servidores públicos cujas atribuições possam 
ser exercidas dessa forma, em decorrência do novo Coronavírus (COVID-19);
 Considerando, que a classificação da situação mundial do Novo Coronavírus como pande-
mia significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, 
não se limitando a locais que já tenham sido identificados como de transmissão interna;
 Considerando, a altíssima capacidade de disseminação do vírus agravada pela aglomera-
ção de pessoas em espaços comuns; e
 Considerando, que estudos baseados em modelos matemáticos mostram que o isolamento 
social é a única forma de diminuir o pico da curva epidêmica, bem como que a situação demanda o em-
prego de medidas de prevenção, 
 Art. 1º - Declara estado de calamidade pública no Município de Florestópolis, como medidas 
de enfrentamento da pandemia decorrente do novo Coronavírus (COVID 19).
 Art. 2º - Os serviços e comércios abaixo listados estão permitidos:

 a. Setores industrial e da construção civil, em geral;
 b. Vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;
 c. Prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais;
 d. Serviços de manutenção, assistência e comercialização de peças de veículo automotor 
terrestre, incluindo bicicletas;
 e. Serviços de crédito e renegociação de crédito dos agentes financeiros integrantes do 
Sistema Paranaense de Fomento; fiscalização do trabalho;
 f. Atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas exerci-
das pelas advocacias públicas, relacionadas à prestação regular e tempestiva dos serviços públicos;
 g. Atividades religiosas de qualquer natureza, realizadas por meio de aconselhamento in-
dividual, a fim de evitar aglomerações, seguindo as orientações da Secretaria de Estado da Saúde e 
Ministério da Saúde. Recomenda a utilização de meios virtuais nos casos de reunião coletiva;
 h. Produção distribuição e comercialização de produtos de higiene pessoal e de ambientes;
 i. Serviços de lavanderia hospitalar e industrial.
 Art. 3º - Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços no Município de Flores-
tópolis – PR, a partir do dia 05/04/2020, funcionarão por um período de 07 (sete) dias com as limitações 
de horário e condições estabelecidas neste Decreto.
 Art. 4º - O horário de atendimento fica limitado das 09h:00min às 18h:00min de segunda-
feira à sexta-feira e aos sábados até 12h:00, exceto as padarias que poderão abrir a partir das 06h:00min. 
Parágrafo único: Aos domingos, somente poderão permanecer abertos os comércios no ramo de farmá-
cia, mercado, postos de combustíveis e lojas de conveniência, açougues e padarias no horário das 09h:-
00min às 12h:00min, exceto as padarias que poderão abrir às 06h:00min com fechamento às 10h:00min.  
 Art. 5º - Permanecem fechados: 
 I. Bares, lanchonetes, restaurantes, ambulantes, similares e tabacarias, sendo 
somente permitido os serviços de entrega por delivery, para esses estabelecimentos.
 II. Academias de ginastica
 III. Clubes, associações recreativas e afins;
 IV. Cultos e atividades religiosas
 Art. 6º - O comerciante ou prestador de serviço deverá atuar de forma a evitar o contágio e 
disseminação do vírus COVID-19 em seu estabelecimento, mantendo a higienização constante do local, 
evitando aglomerações, organizando filas, mantendo o distanciamento das pessoas, observando ainda: I 
- Prática da higiene frequente, com a desinfecção de pisos, objetos e superfícies tocados com frequência, 
como, maçanetas, corrimão, balcões, cadeiras, dentre outros passíveis de contato direto com os clientes 
e funcionários; II – Os locais deverão ter uma ocupação máxima indicativa de 1 (uma) pessoa para cada 5 
(cinco) metros quadrados de área de vendas; III – deverá ser permitido o ingresso de apenas uma pessoa 
por família, sendo este adulto e sem apresentar sintomas de dificuldade respiratória:
 a. RECOMENDA-SE VEEMENTEMENTE que pessoas com idade superior a 60 (sessenta) 
anos, por fazerem parte do grupo de alto risco, abstenham-se de frequentar tais locais, fazendo o uso de 
entregas por delivery ou pedindo auxílio a terceiros e familiares;
 IV – Deverão ser organizadas filas dentro e fora do estabelecimento, mantendo-se distância 
mínima de 2m (dois metros) entre as pessoas, se necessário fazer uso de demarcações; V – Deverá ser 
disponibilizado um funcionário para dispensar álcool em gel ou álcool 70% nas mãos dos clientes antes 
de sua entrada no estabelecimento;
 VI - Limpeza dos pés dos clientes com agua sanitária;
 VII – Os funcionários dos estabelecimentos que realizarem atendimento direto aos clientes 
deverão trabalhar utilizando equipamentos de proteção individual - EPI; Parágrafo único - A responsabili-
dade pela organização das filas e demais medidas contidas neste artigo será do próprio estabelecimento, 
sob pena de fechamento do mesmo por desrespeito às condições sanitárias; VIII – Mensurar a tempe-
ratura de todos os clientes na entrada ao estabelecimento e temperaturas acima de 37,7 graus o cliente 
deve ser orientado a procurar atendimento médico;
 IX – Não realizar o atendimento em clientes que apresenta sintomas respiratórios, como: 
coriza, tosse, febre e mal-estar;
 X – Permanece a dispensa de colaboradores do trabalho acima de 60 anos, gestante e lactantes 
que pertencem ao grupo de risco estabelecido pelo Ministério da Saude e aos portadores de morbidades; 
 XI – Tempo de permanência máxima de cada cliente e de 30 minutos, ficando obrigatório a 
higienização com álcool 70% dos balcões de atendimento bem como prateleiras, carrinhos entre outros;
 XII – Orientação dos proprietários e funcionários aos clientes sobre distanciamento em filas 
e também as pessoas acima de 60 anos, gestante e lactantes de permanecerem isoladas, sendo sua 
saída em apenas casos extremos;
 XIII – Crianças menores de 12 anos ficam proibidas de frequentarem estabelecimentos comerciais;
 XIV – Proibição de consumo de qualquer tipo de alimento e ou bebida no estabelecimento 
comercial;  
 Art. 7º - Os funcionários dos estabelecimentos comerciais e de prestadores de serviços 
pertencentes ao grupo de risco, tais como, asmáticos, hipertensos, pessoas com doenças do coração, 
diabéticos e fumantes com respiração comprometida e idosos acima de 60 anos de idade deverão per-
manecer em quarentena em suas casas, uma vez que estão mais suscetíveis a contrair a Covid-19. 
 Art. 8º - As empresas e indústrias instaladas em nosso Município que possuam 20 (vinte) ou 
mais funcionários deverão possuir termômetro digital para fins de medir a temperatura destes, observan-
do-se a legislação pertinente e respeitando o consentimento do funcionário. 
 Art. 9º - Permanece em vigor todas as demais restrições de limitação e reuniões impostas 
pelos Decretos Municipais nº 52/2020 e 54/2020, naquilo que não conflitar com os termos deste Decreto. 
 Art. 10 - O não cumprimento das medidas estabelecidas no presente Decreto e nos Decre-
tos mencionados no artigo anterior será caracterizado como infração à legislação municipal e sujeitará o 
infrator às penalidades e sanções aplicáveis conforme segue:
 1. Orientação e Notificação por escrito;
 2. Multa grave – R$1.000,00 (um mil reais)
 3. Multa gravíssima – R$3.000,00 (três mil reais)
 4. Cassação de licença de funcionamento.
 Parágrafo único: As multas serão aplicadas no CPF ou CNPJ do infrator, através de boleto 
bancário com protesto automático após 05 (cinco) dias do vencimento.
 Art. 11 - O atendimento ao público nas repartições públicas e as aulas nas escolas públicas 
municipais permanecem suspensos, bem como, os eventos de qualquer natureza que tenham concentra-
ção de pessoas. 
 Art. 12 - As medidas impostas através do presente Decreto, poderão ser revogadas a qual-
quer tempo, visando sempre a prevenção e não disseminação do vírus Covid-19. 
 Art. 13 - As medidas tratadas neste decreto deverão ser amplamente divulgadas pela mídia 
e empresas de comunicação. 
 Art. 14 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 Florestópolis, 04 de abril de 2020.

NELSON CORREIA JUNIOR
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ADITIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ
 TERMO DE ADITIVO – Nº 001 AO CONTRATO Nº 132/2019.
 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Florestópolis-PR.
 CONTRATADO: LEVY MARINONI DA SILVA - ME.
 CNPJ/MF: 13.417.419/0001-95.
 OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de 25% (vinte e cinco por 
cento) de itens sem saldo do contrato administrativo nº 132/2019. 
 EMBASAMENTO LEGAL: Efetivado com amparo no artigo 65, inciso I, alínea “b” e respec-
tivo § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.   
 DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 06/04/2020.

ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO 
Pregão nº 11/2020

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, atendendo ao dispo-sitivo 
da legislação vigente, em especial a Lei Federal 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas modificações, adjudica 
e homologa os preços registrados na licitação modalidade Pregão nº 11/2020, declarando oficialmente 
vencedora a empresa abaixo:
 FORNECEDOR: BIE TERRAPLANAGEM CONFIANCA TRANSPORTADORA LTDA - 
CNPJ: 22.491.056/0001-29
 Valor Total do Fornecedor: 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

LOTE 1 – EXCLUSIVO PARA ME E EPP
 Valor Total do Lote: 23.750,00 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta reais).

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unitá-rio Valor Total

1 Hora máquina de Escavadeira Hi-
dráulica, acima de 20 toneladas, com 
operador e combustível

Unid 125 R$ 190,00 R$ 23.750,00

LOTE 2 – AMPLA CONCORRÊNCIA
 Valor Total do Lote: 71.250,00 (setenta e um mil, duzentos e cinquenta reais).

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unitá-rio Valor Total

1 Hora máquina de Escavadeira Hi-
dráulica, acima de 20 toneladas, com 
operador e combustível

Unid 375 R$ 190,00 R$ 71.250,00

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).
 Primeiro de Maio, 06 de abril de 2020.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
PREFEITA

DECRETO Nº 4.897, DE 06 DE ABRIL DE 2020
 Dispõe sobre as medidas complementares para enfrentamento da emergência de saúde públi-
ca decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.
 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, 
 Considerando a Recomendação Administrativa n. 07/2020 do Ministério Público do Estado do 
Paraná, na qual Recomenda à Prefeita Municipal que se abstenha de efetuar qualquer liberação contrária ás 
medidas de isolamento até agora vigentes, sem que haja amplo debate entre os agentes da saúde envolvidos 
nos projetos de contingencia, bem como em caso de decisão, tanto para a manutenção do atual cenário co-
mercial, como para abertura deste, que seja esta fundamentada em dados técnicos da Secretaria de Saúde 
Municipal , com respaldo e embasamento técnico/teórico da 17ª Regional de Saúde, esclarecendo inclusive o 
grau de risco para a saúde coletiva;
 Considerando as deliberações do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento 
em Saúde do COVID-19 instituído pelo Decreto n. 4.883/2020, de 18 de março de 2020, em reunião ocorrida 
no dia 06/04/2020;
 Considerando a confirmação de 01 (um) óbito, com caso positivo do novo Coronavírus no Mu-
nicípio de Primeiro de Maio no dia 05/04/2020;
 DECRETA:
 Art. 1º Fica mantida a prática de isolamento social, como forma de evitar a transmissão comuni-
tária do novo Coronavírus (COVID-19) com o objetivo de achatar a curva de proliferação do vírus no Município 
de Primeiro de Maio, com fechamento do comércio em geral até o dia 13/04/2020, inclusive.
 Art. 2º Fica estabelecido o uso massivo de máscaras por todos da população em geral, para 
evitar a transmissão comunitária do novo Coronavírus (COVID-19), em especial por pessoas assintomáticas.
 § 1° Fica recomendado o uso de máscaras:
 I – para acesso aos estabelecimentos considerados como essenciais, conforme artigo 3° do 
Decreto 4.885/2020;
 II – para desempenho das atividades em repartições públicas;
 § 2° Nestes casos, recomenda-se a utilização de máscaras de tecido, confeccionadas manual-
mente.
 § 3° Os idosos acima de 60 (sessenta) anos devem, preferencialmente, ter acesso/entrada nos 
estabelecimentos comerciais, inclusive nos mercados, com uso de máscaras e luvas.
 Art. 3° Podem permanecer em atividade (abertos) apenas as empresas de serviços considera-
das essenciais pelo art. 3° do Decreto 4.885/2020.
 § 1° É responsabilidade da empresa:
 I – fornecer máscaras e álcool em gel para todos os funcionários;
 II – disponibilizar álcool em gel para todos os clientes que acessarem as lojas e os guichês/caixas;
 III – higienizar os carrinhos, cestas e demais materiais de uso comum nas dependências dos 
estabelecimentos;
 IV - controlar o acesso de entrada e a organização das filas, com distanciamento de 2 (dois) 
metros entre as pessoas;
 V – controlar a lotação:
 a) de 1 (uma) pessoa a cada 3 (três) metros quadrados do estabelecimento, considerando o 
número de funcionários e clientes;
 b) controlar o acesso de apenas 1 (um) representante por família (mercados, supermercados e 
farmácias). 
 Art. 4° A fim de evitar aglomerações nos mercados, fica possibilitado o seu funcionamento até 
às 20h00min, de segunda à sábado, e até às 12h00min aos domingos.
 Art. 5° Excepcionalmente, fica proibida a abertura dos mercados e congêneres no feriado do dia 
10/04/2020.
 Art. 6º Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Em 06 de abril de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PREGÃO Nº 12/2020
EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2020

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEI-
RO DE MAIO
 CONTRATADO: LUCI TODERO MARTINS - INFORMATICA
 OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de acesso à internet com 
link dedicado em fibra óptica de 100MB e fornecimento de aparelho roteador devidamente instalado em 
atendimento a Secretaria de Assistência Social.
 VALOR: R$ 5.130,00 (cinco mil, cento e trinta reais)
 VIGENCIA: 12 (doze) meses
 REFERÊNCIA: Pregão nº 12/2020
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 FISCAL DO CONTRATO: Laiza dos Reis Gusmão
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 06 de abril de 2020.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2020
 A PREFEITURA DE PRIMEIRO DE MAIO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 
nº 76.245.059/0001-01 com sede na Rua Onze, nº 674, CEP: 86140-000, por intermédio da 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, na Rua Cinco, nº 873, Centro, Primeiro de Maio, Estado do Pa-
raná, considerando o julgamento do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2020 
cuja homologação foi publicada no jornal oficial do município na edição do dia 31-03-2020, RESOLVE 
registrar os preços da empresa TRI-CAMPEÃO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 
- ME - CNPJ: 26.221.454/0001-86, empresa vencedora dos Itens 1, 2 e 3 , atendendo as condições 
previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as 
partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, e alterações e Decreto Municipal 
n° 2435/2009 e demais normas aplicáveis.
 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
 1.1. Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses 
para eventual contratação dos itens relacionados no Anexo I e de acordo com as demais condições e 
especificações constantes do Edital do Pregão Presencial nº 3/2020.

 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO ATA
 2.1. Constituem parte integrante desta ata, estando a ela vinculados, como se nesta esti-
vessem transcritos, os seguintes documentos, cujo teor as partes declaram ter pleno conhecimento:
 2.1.1. Edital de Pregão Presencial n°3/2020
 2.1.2. Memorial descritivo.
 2.1.3. Proposta de Preços.
 2.1.4. Ata de julgamento do pregão nº 3/2020
 3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 3.1. A Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses sucessivos, permitida 
a prorrogação ou não, de acordo com os termos do parágrafo único do artigo 6º do Decreto Municipal nº 
2435/2009, a partir da data de sua assinatura.
 3.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura de Primeiro 
de Maio não será obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização 
de licitação específica para a prestação de serviços pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.
 3.3. O presente contrato somente poderá ser prorrogado atendidos os seguintes requisitos:
 3.3.1. objeto e escopo do contrato serão inalterados pela prorrogação;
 3.3.2. manifestação de interesse da Administração e do contratado declarados expressa-
mente;
 3.3.3. verificação da vantajosidade da prorrogação devidamente justificada nos autos do 
processo administrativo;
 3.3.4. manutenção das condições de habilitação pelo contratado;
 3.3.5. preço contratado compatível com o mercado fornecedor do objeto contratado.

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020
EXTRATO DE CONTRATO Nº 09/2020

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: ALD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 OBJETO: Elaboração de projetos arquitetônicos e complementares referente a construção de lago.
 VALOR: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
 VIGENCIA: 120 (cento e vinte) dias
 REFERÊNCIA: Tomada de Preços nº 02/2020
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 FISCAL DO CONTRATO: João Gustavo Martelozo
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 06 de abril de 2020.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita


