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TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 77/2018
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFIS-
SIONAL C & S LTDA ME, celebram o presente aditamento ao Contrato original, conforme abaixo:
 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, Estado do Paraná, pessoa jurídi-
ca de direito público interno, com sede à Rua onze, 674, inscrito no CNPJ nº 76.245.059/0001-01, neste 
ato devidamente 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: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL C & S LTDA ME, pessoa ju-
rídica, com sede à Rua Itamarati, 156, Jardim Alvorada, CEP 86191-130, Cambé/PR, inscrito no CNPJ 
nº. 03.458.761/0001-80 neste ato devidamente representado pelo senhor Guilherme Polonio Guasti, 
portador da Cédula de Identidade RG nº. 6.238.458-1/PR E do CPF/MF sob nº. 006.373.799-00
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e na Cláusula Sexta do Contrato 
de Prestação de Serviços nº 77/2018, onde o objeto do presente contrato é a prestação de serviços de 
oficina de croche, conforme especificações que integram o Pregão Presencial nº 31/2018, celebrado 
entre as partes em 02 de maio de 2018 pelo presente instrumento vêm aditar o contrato original pelo 
prazo de 12 (doze), passando a vigorar até a data de 29/04/2020 pelo mesmo valor da hora/aula de R$ 
38,85, perfazendo um valor total anual de R$ 37.296,00 (trinta e sete mil, duzentos e noventa e seis 
reais).
 Primeiro de Maio - PR, 30 de abril de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL C & S LTDA ME
Contratada

        
TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 76/2018

 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa CAPACITA CURSOS E TREINA-
MENTOS LTDA, celebram o presente aditamento ao Contrato original, conforme abaixo:
 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, Estado do Paraná, pessoa jurídi-
ca de direito público interno, com sede à Rua onze, 674, inscrito no CNPJ nº 76.245.059/0001-01, neste 
ato devidamente 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: CAPACITA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA, pessoa jurídica, com 
sede à Avenida Dr. Alexandre Rasgulaeff, 3378, Sala B, Parque Residencial Cidade Nova, na cidade 
de Maringá - PR, CEP 87023-060, inscrito no CNPJ nº. 19.384.423/0001-80 neste ato devidamente 
representado pela senhora LUCIANA DA SILVA, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 7.246.544-
0/PR E do CPF/MF sob nº. 030.856.719-60.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e na Cláusula Sexta do Contrato 
de Prestação de Serviços nº 76/2018, onde o objeto do presente contrato é a prestação de serviços de 
oficina de aulas de patchwork, conforme especificações que integram o Pregão Presencial nº 31/2018, 
celebrado entre as partes em 02 de maio de 2018 pelo presente instrumento vêm aditar o contrato ori-
ginal pelo prazo de 12 (doze), passando a vigorar até a data de 29/04/2020 pelo mesmo valor da hora/
aula de R$ 37,80, perfazendo um valor total anual de R$ 36.288,00 (trinta e seis mil, duzentos e oitenta 
e oito reais).
 Primeiro de Maio - PR, 30 de abril de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

CAPACITA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
Contratada

        
TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 78/2018

 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa DEFENTI RIBEIRO CENTRO EDI-
CACIONAL LTDA ME, celebram o presente aditamento ao Contrato original, conforme abaixo:
 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, Estado do Paraná, pessoa jurídi-
ca de direito público interno, com sede à Rua onze, 674, inscrito no CNPJ nº 76.245.059/0001-01, neste 
ato devidamente 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: DEFENTI RIBEIRO CENTRO EDICACIONAL LTDA ME, pessoa jurídi-
ca, com sede à Av. Horácio Raccanello Filho, 6326, Sala 09, Centro, CEP 87020-035, Maringá/PR, 
inscrito no CNPJ nº. 12.353.106/0001-58 neste ato devidamente representado pelo Sr. KLEBER DE-
FENTI BERNARDINO, portador da Cédula de Identidade RG nº. 6.035.236-4/PR E do CPF/MF sob nº. 
021.323.319-36.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e na Cláusula Sexta do Contrato 
de Prestação de Serviços nº 76/2018, onde o objeto do presente contrato é a prestação de serviços de 
oficina de aulas de pintura, conforme especificações que integram o Pregão Presencial nº 31/2018, ce-
lebrado entre as partes em 02 de maio de 2018 pelo presente instrumento vêm aditar o contrato original 
pelo prazo de 12 (doze), passando a vigorar até a data de 29/04/2020 pelo mesmo valor da hora/aula 
de R$ 36,50, perfazendo um valor total anual de R$ 35.040,00 (trinta e cinco mil e quarenta reais).
 Primeiro de Maio - PR, 30 de abril de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
DEFENTI RIBEIRO CENTRO EDICACIONAL LTDA ME - Contratada

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2019
 ÓRGÃO SOLICITANTE: Câmara Municipal de Primeiro de Maio
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR 64 GB.
 Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação - Art. 24 - II da Lei Federal nº. 8.666/93.
 CONTRATADO: G. SOARES GARCIA CNPJ sob nº. 13.594.748/0001-01 
 VALOR TOTAL: R$ 1.650,00 (Um Mil, seiscentos e cinquenta Reais)
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Até 30 dias, após apresentação da NF
 DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 01.001.01.031.0001.2.001.4.490.52.00.00 EQUIPA-
MENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 A Presidência da Câmara, através da solicitação data de 01 de março de 2019, solicita a 
contratação de empresa aquisição de uma parelho celular 64 GB.
 A justificativa para a contratação por dispensa de licitação baseia-se no art. 24, inciso 11 
que prescreve:
 "Art. 24 - É dispensável a licitação:
 II - para outros serviços e compras de valor até 10% (Dez Por Cento) do limite previsto 
na alínea "a" do inciso li do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que 
não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser 
realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648/98).
 a) Foram anexados ao processo os seguintes documentos: Solicitação da Presidência da 
Câmara em 01 de março de 2019;
 b) Solicitação da Comissão de Licitação sobre saldo orçamentário de 02 março de 2019;
 c) Informação sobre a existência de saldo orçamentário emitido pela comissão de finan-
ças e orçamentos em 01 abril de 2019
 d) Parecer jurídico informando a modalidade e legalidade deste Processo Informação 
sobre a existência de saldo orçamentário emitido pelo Departamento de Contabilidade em 01 de março 
de 2019
 Orçamentos das empresas G. SOARES GARCIA R$ 1.650,00 (Um Mil, seiscentos e cin-
quenta reais) G. S. GARCIA & CIA LTDA ME R$ 1.699,00 (Um mil, seiscentos e noventa e nove reais)  
LUIZ FERNANDO GUZELLA ME R$ 1.699,00 (Um mil, seiscentos e noventa e nove reais)
 CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO:
 O processo em questão foi encaminhado ao assessor jurídico desta Casa de Leis, o qual 
através de seu parecer, atestou perfeitamente cabível a modalidade ora adotada, culminando com a 
sua aprovação.
 Encaminhe-se ao Exmo. Sr. Presidente para ratificação do processo de Dispensa de 
Licitação, conforme prevê o Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93.
 Primeiro de Maio, Pr. 05 de Abril de 2019
 Suellen Caroline da Silva Andreato
 Presidente da Comissão de Licitação
 José Roberto de Oliveira Junior
 Relator da Comissão de Licitação
 Gilberto Marestoni
 Membro da Comissão de Licitação
 RATIFICO o presente processo de Dispensa de Licitação, conforme despacho exarado 
pelo Presidente da Comissão de Licitação e conforme consta no Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93.
 Primeiro de Maio, Pr. 05 de Abril de 2019

Elenilson José Espanholo - Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: G. SOARES GARCIA CNPJ sob nº. 13.594.748/0001-01 
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR 64 GB
 VALOR GLOBAL: R$ 1.650,00 (Um mil seiscentos e cinquenta reais)
 VIGÊNCIA: 12 (Doze) Meses.
 REFERÊNCIA: Processo de Dispensa de Licitação 08/2019.
 FORO: Primeiro de Maio - Estado do Paraná.
 Publique-se.
 Primeiro de Maio, Pr. 05 de Abril de 2019.

Elenilson Jose Espanholo - Presidente da Câmara

Bolsonaro confirma 
aumento de 

validade da carteira 
de motorista

 O presidente Jair 
Bolsonaro disse que, em bre-
ve, vai encaminhar ao Con-
gresso Nacional uma medida 
provisória para aumentar o 
tempo de validade da Cartei-
ra Nacional de Habilitação, 
de cinco anos para dez anos.
 Em entrevista ao 
Programa Silvio Santos, do 
SBT, na noite de ontem (5), 
ele também defendeu o au-
mento no limite tolerado de 
pontos na carteira de moto-
rista e a retirada de radares 
das rodovias federais.
 “Vinte pontos se per-
de com muita facilidade. [O 
motorista] é emboscado em 
todo lugar”, disse. “Você não 
tem mais prazer em dirigir, a 
qualquer lugar que você vá 
está cheio de radar. O radar 
extrapolou a ideia de prote-
ger a vida, é caça-níquel para 
aumentar a arrecadação. É 
dinheiro que tira do povo”, ar-
gumentou o presidente.

 O presidente Jair 
Bolsonaro disse que, em bre-
ve, vai encaminhar ao Con-
gresso Nacional uma medida 
provisória para aumentar o 
tempo de validade da Cartei-
ra Nacional de Habilitação, 
de cinco anos para dez anos.
 Em entrevista ao 
Programa Silvio Santos, do 
SBT, na noite de ontem (5), 
ele também defendeu o au-
mento no limite tolerado de 
pontos na carteira de moto-
rista e a retirada de radares 
das rodovias federais.
 “Vinte pontos se per-
de com muita facilidade. [O 
motorista] é emboscado em 
todo lugar”, disse. “Você não 
tem mais prazer em dirigir, a 
qualquer lugar que você vá 
está cheio de radar. O radar 
extrapolou a ideia de prote-
ger a vida, é caça-níquel para 
aumentar a arrecadação. É 
dinheiro que tira do povo”, ar-
gumentou o presidente.

RESULTADO DE LICITAÇÃO
 CONCORRÊNCIA  01/2019 

 A Comissão Permanente de Licitação e membros, comunica aos interessados na Licita-
ção acima identificada que a mesma foi declarada FRACASSADA.
 Primeiro de Maio/PR, 06 de Abril de 2019.

Leticia Salgado Chicarelli - Presidente
Rosangela Capuano Paschoalino  - Membro

Luzia Baffa Clavero - Membro


