
a obra de reforma do Centro de Referencia da Assistência Social, conforme 
descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 9.746,70 (nove mil, 
setecentos e quarenta e seis reais e setenta centavos). O credenciamento, 
dos envelopes contendo as Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação serão recebidos 
por qualquer meio, a critério das licitantes, até o dia 11 de setembro de 2019 até às 09:00min, na sede 
da Prefeitura Municipal, à Rua Onze, nº 674. O edital poderá ser lido e obtido no Departamento de Lici-
tação e Contratos da Prefeitura de Primeiro de Maio, na Rua Onze, nº 674, das 08h00min às 11h30min 
e das 13h00min às 16h30min ou solicitado pelo site: www.primeirodemaio.pr.gov.br
 Primeiro de Maio/PR, 22 de agosto de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2019

 A Pregoeira e membros da equipe de apoio designados pela Portaria nº 4.133/2019, de 
12 de abril de 2019, comunica aos interessados na Licitação acima identificada que a mesma foi decla-
rada DESERTA.
 Primeiro de Maio/PR, 26 de agosto de 2019.

Adriana Ribeiro Ferraz
Pregoeira

Marta de Cássia Esteves Vieira
Membro

Lusia Baffa Clavero
Membro

ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO 
PREGÃO PRESENCIAL nº 53/2019

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, atendendo ao disposi-
tivo 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 53/2019, declarando oficialmente 
vencedoras as empresas abaixo:
 FORNECEDOR: LG DE SOUZA BARSAGLIA - EPP - CNPJ: 15.158.202/0001-33
 Valor Total do Fornecedor: R$ 19.950,00 (dezenove mil, novecentos e cinquenta reais).

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 23.148,00 (vinte e três mil, cento e 
quarenta e oito reais)
 Primeiro de Maio, 23 de agosto de 2019

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

ERRATA AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 04 AO CONTRATO 97/2018
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, pela Prefeita Sra. Bruna de Oliveira Casanova, 
informa a quem interessar possa que na edição 1934 do dia 24 de julho de 2019 do Jornal da Cidade 
do dia 24 de julho de 2019, pg 03, referente ao aditivo nº 4 ao contrato 97/2018:
 Onde se lê: 

TERMO DE ADITAMENTO Nº 04 AO CONTRATO 97/2018
 Leia-se: 

TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO 97/2018
 Primeiro de Maio, 22 de agosto de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

PORTARIA Nº 4265/2019
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E À VISTA DO REQUERIMENTO PRO-
TOCOLADO SOB Nº 1909/2019, DE 20/08/2019,
  R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, a contar de 08/08/2019, até ulterior 
deliberação, a TANIA CONSUELO ROSOLEN TOKOS, matricula nº 101287, portadora da cédula de 
identidade RG nº 3.438.249-2 SSP/PR, CPF nº 499.290.977/914, ocupante do cargo de Médico, regime 
de trabalho C.L.T. desta municipalidade.
  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 20 de agosto de 2019.

 Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 4266/2019
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E À VISTA DOS REQUERIMENTOS 
PROTOCOLADOS SOB Nº. 1939/2019 E 1940/2019, DE 22/08/2019,
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Conceder 120 dias de licença maternidade de 19/08/2019 a 16/12/2019 a DEISIA-
NI DE LIMA IGLECIAS, matricula nº. 401573, portadora da cédula de identidade RG nº 10.323.206-6 
SSP/PR, CPF nº 088.267.849-30, ocupante do cargo de Professor, referência salarial “B03”, do Plano 
de Cargos, Carreira, Salários e de Valorização do Magistério – PCCVM, desta municipalidade.
 Art. 2º Conceder 120 dias de licença maternidade de 19/08/2019 a 16/12/2019 a DEISIA-
NI DE LIMA IGLECIAS, matricula nº. 401687, portadora da cédula de identidade RG nº 10.323.206-6 
SSP/PR, CPF nº 088.267.849-30, ocupante do cargo de Professor, referência salarial “A01”, do Plano 
de Cargos, Carreira, Salários e de Valorização do Magistério – PCCVM, desta municipalidade.
 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.                                                                      
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 22 de agosto de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

jornal da cidade • edição 1957 • 26 de Agosto de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO Nº  42/2019
Pregão nº 9/2019

 PARTES: CONTRATANTE Autarquia Municipal de Educação de Alvorada do Sul - PR E A 
CONTRATADA  PESSOA JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA DLT AUTOPEÇAS LTDA - ME 
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EVENTUAL SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO MECANICA DE VEICULOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 VALOR: R$-98.900,04 Noventa e Oito Mil e Novecentos Reais e Quatro Centavos
 Dotação: 
 DOTAÇÕES
Conta da despesa   Funcional programática   Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
         3180          63.001.12.361.0014.2122         104 3.3.90.39.00.00        Do Exercício
 DURAÇÃO: 23/08/2019 – ATÉ   22/08/2020
 DATA DA ASSINATURA: 23/08/2019
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,23/08/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº  41/2019
Pregão nº 9/2019

 PARTES: CONTRATANTE Autarquia Municipal de Educação de Alvorada do Sul - PR E A 
CONTRATADA  PESSOA JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA MARCELO LUIS DA SILVA CIA LTDA ME 
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EVENTUAL SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO MECANICA DE VEICULOS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 VALOR: R$-107.400,00 Cento e Sete Mil e Quatrocentos Reais
 Dotação: 
 DOTAÇÕES
Conta da despesa   Funcional programática   Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
        3180          63.001.12.361.0014.2122          104 3.3.90.39.00.00        Do Exercício
 DURAÇÃO: 23/08/2019 – ATÉ   22/08/2020
 DATA DA ASSINATURA: 23/08/2019
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,23/08/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2019

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMEIRO DE MAIO, inscrito no CNPJ-MF sob o 
nº 08.648.246/0001-86, localizado à Rua Quinze, 276 CEP 86140-000 - Primeiro de Maio, Estado do 
Paraná instituído pela Lei nº 328/2009, de 09/07/2009, representado pelo respectivo Secretário Muni-
cipal de Saúde, Senhor RENATO LUIZ REIS, portador do RG nº 6.577.162-4, expedido por SESP/PR, 
e CPF nº 973.740.329-00, residente e domiciliado em Primeiro de Maio, doravante denominado sim-
plesmente CONTRA-TANTE, com a ANUENCIA  da Prefeita Municipal, Senhora BRUNA DE OLIVEIRA 
CASANOVA, portadora do RG nº 8.103.168-1, expedido por SESP/PR, e CPF nº 053.332.629-00, re-
sidente e domiciliada em Primeiro de Maio/PR, doravante denomi-nada INTERVENIENTE ANUENTE, 
considerando o julgamento do PREGÃO PRE-SENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2019 
cuja homologação foi publicada no jornal oficial do município na edição do dia 22/08/2019, RESOLVE 
registrar os pre-ços da empresa N M FORTE BRINDES LTDA - ME, CNPJ 10.774.813/0001-92, em
-presa vencedora do Item constante na Cláusula IV, atendendo as condições previstas no instrumento 
convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujei-tando-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 de-mais condições e 
especificações constantes do Edital do Pregão Presencial nº 62/2019.
 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 ple-no conhecimento:
 2.1.1. Edital de Pregão Presencial N°62/2019
 2.1.2. Memorial descritivo.
 2.1.3. Proposta de Preços.
 2.1.4. Ata de julgamento do pregão nº 62/2019
 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, permi-tida 
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 Pri-
meiro de Maio não será obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, fa-cultando-se 
a realização de licitação específica para a prestação de serviços pretendi-da, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.
 4. CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
 4.1. Os preços registrados, a especificação dos itens, os quantitativos, as marcas, as 
empresas fornecedoras e o nome do representante legal são os constantes das pro-postas e da ata de 
julgamento do Pregão Presencial n° 62/2019.
 4.2. Os preços registrados são os seguintes:

 4.3. Durante a vigência desta Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exce-
to nas hipóteses, devidamente comprovadas de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso 
II do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
 5. CLÁUSULA QUINTA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 5.1. O gerenciamento deste instrumento caberá à Divisão de Material e Compras do De-
partamento de Administração do Município de Primeiro de Maio, sob a responsabili-dade do servidor:
 Rosimere Joaquim da Silva
 CPF: 055.761.099-02

 Art. 4º - Este decreto entra em vigor a partir de sua publicação, e revogam-se as disposi-
ções em   contrário.
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, aos 19 dias do mês de 
agosto de 2019.

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
PREFEITO MUNICIPAL

 Elaborado por: 
Luis Antonio Confortini

Técnico em Contabilidade

DECRETO Nº 227/2019.
 MARCOS ANTONIO VOLTARELLI, O EXMO PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO 
SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e que lhe são conferidas por Lei, 
 D E C R E T A :
 ART. – 1º - Fica concedido o percentual de 10%(DEZ POR CENTO), de TIDE (Lei 
1.550/2008) referente a faixa do Inciso da Lei citada, o(a) Srª ÉRICA MARA BARRO SILVA, portadora 
da RG nº 8.246.283-0 – SSP e CPF nº 045.662.309-45, pertencente ao quadro de pessoal efetivo, 
regida pelo regime “Estatutário”,    admitida em 16 de junho de 2014, ocupante da função do cargo de 
ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS (30HRS),  lotada nesta Prefeitura Municipal.
  ART. – 2º - Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação, sendo seus efeitos a 
partir de 01/08/2019, revogadas as disposições em contrario.
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARA-
NÁ, aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove.

PAULO CEZAR DOS SANTOS
Divisão de Recursos Humanos

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 87/2019 - OBJETO DA LICITAÇÃO 
Processo dispensa Nº. 61/2019.

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL
 CONTRATADO: XDAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP INSCRITO SOB 
CNPJ Nº. 04.815.595/0003-56
 PROCESSO DISPENSA:61/2019
 CONTRATO: 87/2019
 DOTAÇÕES
Conta da despesa   Funcional programática   Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
        4790          20.002.15.451.0018.2043          511 3.3.90.39.00.00         Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do contrato 87/2019 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 
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato passará de vinte 
e um de agosto de 2019 para 21 de outubro de 2019
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 FICAM RATIFICADAS TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ANTERIOR-
MENTE AVENÇADO NÃO ALTERADO PELO PRESENTE TERMO ADITIVO. 
 DATA DE ASSINATURA: 21/08/2019 

  6. CLÁUSULA SEXTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 6.1. Durante a sua vigência, a presente Ata poderá ser utilizada por qualquer departa-mento 
do Município de Primeiro de Maio, mediante manifestação de interesse junto ao Departamento de Admi-
nistração, para que este autorize e indique os possíveis presta-dores de serviços e respectivos preços a 
serem praticados, obedecendo à ordem de classificação, e desde que comprovada a vantagem.
 6.2. As aquisições não poderão exceder a 100% (cem por cento) dos quantitativos re-
gistrados nesta Ata de Registro de Preços.
 6.4. Os departamentos que utilizarem esta Ata de Registro de Preços, deverão obser-var, 
quanto ao preço unitário, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão que a precedeu e 
integra o presente instrumento de compromisso.
 7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
 7.1. O Local de entrega do item e seus prazos serão repassados pela Prefeitura de Pri-
meiro de Maio, por intermédio do Departamento solicitante do serviço, devidamente indicado e identifi-
cado na respectiva NAD – Nota de Autorização de Despesa, 
 8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
 8.1. O pagamento será efetuado em até em até 30 dias após emissão de Nota Fiscal após 
a manifestação favorável do Departamento solicitante, através de atestado na nota fiscal comprovando 
o recebimento dos bens, ficando assegurado a Contratante o prazo máximo de até 05 (cinco) dias para 
a emissão de tal manifestação.
 8.1.1. A CONTRATADA deverá comprovar via documento impresso a regulari-dade rela-
tiva ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débito, ou Certidão 
Positiva com efeito negativo relativa ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, como condição à percepção 
do valor faturado.
 8.2. Havendo erro na nota fiscal e/ou fatura ou descumprimento das condições pactu-a-
das, a tramitação da nota fiscal e/ou fatura será suspensa para que a Contratada ado-te as providên-
cias necessárias a sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data da 
reapresentação da fatura, devidamente corrigida.
 8.3. Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contra-tuais.
 9. CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 9.1. Pelo inadimplemento total ou parcial da Ata, independentemente de rescisão, a CON-
TRATADA ficará sujeita, a critério da Prefeitura Municipal, às seguintes penalida-des:
 a) Multa de 10% (dez por cento) pela inexecução parcial da ata, incidindo sobre o valor 
do saldo do mesmo, na ocasião.
 b) Multa de 20% (vinte por cento) pela inexecução total da ata, incidindo sobre o valor 
total do mesmo.
 c) Pelo não atendimento de qualquer ordem, dentro do prazo estabelecido, fica-rá a CON-
TRATADA sujeita à multa de 5% (cinco por cento) do valor total da fatura do mês de origem da irregu-
laridade, a ser descontada no primeiro pagamento subsequen-te à infração.
 d) Pela inexecução total ou parcial do disposto nesta Ata e/ou seus anexos, ou por impe-
rícia, poderá ser rescindida a contratação, ficando a CONTRATADA impedida de participar de licitações 
realizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL, pelo período de 02 (dois) anos, sem prejuízo do disposto 
nos demais subitens deste item.
 e) As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas em con-junto com 
o disposto na Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.
 f) As multas previstas neste item, não terão caráter compensatório, mas mera-mente mo-
ratório e o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou 
prejuízos que seu ato vier a acarretar.
 g) As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, sendo 
descontadas do pagamento respectivo ou, se for o caso, cobrada judicialmente.
 9.2. Da Cumulação de Sanções
 9.2.1. A sanção de descredenciamento do Cadastro de Fornecedores da PRE-FEITURA 
poderá ser aplicada cumulativamente com a multa, facultada a defesa pré-via, no prazo de cinco dias 
úteis, a contar da data de publicação na imprensa oficial.
 9.3. Da Convocação das Licitantes Remanescentes
 9.3.1 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do instru-
mento da ata de registro de preços, se recuse assinar o instrumento equiva-lente, serão convocadas 
para assiná-lo as licitantes remanescentes, observada a or-dem de classificação.
 9.4 - Da Extensão das Penalidades
 9.4.1 - A sanção prevista no item 10.1. "b" poderá, também, ser aplicada à licitan-te que:
 a) apresentar documentação falsa;
 b) ensejar o retardamento da execução do objeto do certame;
 c) não mantiver a proposta;
 d) falhar ou fraudar a execução da ata;
 e) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
 10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PRE-ÇOS
 10.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições 
contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, quando:
 10.1.1. Houver redução nos preços praticados no mercado, em relação aos preços re-gis-
trados, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo a Contratante promover 
as necessárias negociações junto aos fornecedores.
 10.1.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se su-
perior ao preço praticado no mercado, devendo o Município:
 10.1.2.1. Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado.
 10.1.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. e
 10.1.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de ne-gociação.
 10.1.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o for-
necedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o com-promisso, a Con-
tratante poderá: 
 10.1.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da pe-nalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer 
antes do pedido de prestação de serviços. e
 10.1.3.2. Convocar os demais prestadores visando igual oportunidade de nego-ciação.
 10.1.4. Não havendo êxito nas negociações, a Contratante irá proceder à revogação da 
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contrata-ção mais vanta-
josa à aquisição pretendida.
 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS.
 11.1. O fornecedor terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de 
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
 11.1.1. A pedido, quando:
 11.1.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência 
de casos fortuitos ou de força maior.
 11.1.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 
elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.
 11.1.2. Por iniciativa da Contratante, quando:
 11.1.2.1. O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado.
 11.1.2.2 O fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualifi-cação técnica 
exigida no processo licitatório.
 11.1.2.3 Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justifi-cadas.
 11.1.2.4 Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços.
 11.1.2.5 O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os 
pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços.
 11.1.2.6 Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.
 11.1.2.7 O fornecedor não retirar a respectiva nota de empenho ou ins-trumento equiva-
lente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificati-va aceitável.
 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTRATO
 12.1. Cada NAD – Nota de Autorização de Despesa solicitando os itens registrados equivale-
rá a um contrato entre o licitante que tenha firmado a Ata de Registro de Pre-ços e o Município de Primeiro 
de Maio, com a emissão da respectiva Nota de Empe-nho, nos termos do caput do art. 62, da Lei 8666/93.
 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO DO OBJETO
 13.1. No fornecimento dos itens registrados e solicitados deverá ser observado o dis-pos-
to no Edital de Pregão nº 62/2019, e seus anexos.
 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE
 14.1. A adjudicação e homologação equivale ao extrato da presente Ata de Registro de 
Preços que será publicado no Jornal Oficial do Município.
 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 15.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º 10.520, 
de 17 de julho de 2002, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais nor-mas aplicáveis a espécie.
 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
 16.1. O foro para dirimir questões relativas à presente Ata será o do Município de Pri-
meiro de Maio, com exclusão de qualquer outro.
 Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vi-as.
 Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio – PR, em 23 de agosto de 2019.

RENATO LUIZ REIS
Contratante

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Anuente

N M FORTE BRINDES LTDA – ME
Contratada

PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2019
REGISTRO DE PREÇOS

EDITAL RESUMIDO
 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da Pre-
feita Bruna de Oliveira Casanova, torna público para conhecimento de quantos possam interessar 
que fará realizar licitação, na modalidade de Pregão, na forma PRESENCIAL, sendo do tipo Menor 
Preço Por Item, tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de concreto 
usinado para utilização em reparos e obras no município, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo 
estimado é de R$ 111.600,00 (cento e onze mil e seiscentos reais). O credenciamento, dos envelopes 
contendo as Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação serão recebidos, por qualquer 
meio, a critério das licitantes, até o dia 09 de setembro de 2019 até as 09:00min, na sede da Prefei-
tura Municipal, à Rua Onze, nº 674. O edital poderá ser lido e obtido no Departamento de Licitação e 
Contratos da Prefeitura de Primeiro de Maio, na Rua Onze, nº 674, das 07h45min às 11h45min e das 
13h00min às 17h00min ou solicitado pelo site: www.primeirodemaio.pr.gov.br
 Primeiro de Maio/PR, em 22 de agosto de 2019. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2019
EDITAL 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 fará 
realizar licitação, na modalidade de , na forma Presencial, sendo do tipo Menor Preço Global, tendo 
por finalidade a prestação de serviços de prestação de serviços de elaboração de projetos referente 

EXTRATO DE CONTRATO
 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: COELHO’S AUTO CENTER – EIRELI ME
 OBJETO: Contratação de empresa para realização de manutenção e
substituição de peças do veículo oficial da Câmara Municipal .
 VALOR GLOBAL: R$ 3.225,00 (Três mil, duzentos e vinte e cinco reais)
 VIGÊNCIA: 12 (Doze) Meses.
 REFERÊNCIA: Processo de Dispensa de Licitação 16/2019.
 FISCAL DE CONTRATO: José Roberto de Oliveira Junior
 FORO: Primeiro de Maio - Estado do Paraná.
 Publique-se.
 Primeiro de Maio, Pr. 22 de Agosto de 2019.

Elenilson José Espanholo
Presidente da Câmara Municipal


