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RESOLUÇÃO 003/19
 SÚMULA: Aprova o PLANO DE AÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
do ano de 2019 do Município de Florestópolis – Pr.
 O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 
nº 1.125/10 de 22 de Abril de 2010.
 - Considerando a deliberação em plenária realizada em 03/09/2019
 - Considerando o disposto no inciso III do artigo 30 da Lei Federal 8.742/93;
 RESOLVE:
 Art. 1º Aprovar na íntegra o PLANO DE AÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL  do ano de 2019 do Município de Florestópolis – Pr.
 Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
 Florestópolis, sala de sessões, aos 03 dias do mês de Setembro de 2019 

Larissa Martins de Oliveira
Presidente do  CMAS

DECRETO Nº 092/2019
 EDSON VIEIRA BRENE, Prefeito do Município de Bela Vista do Paraíso, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na RT – Transição – art. 6º da 
EC 41/2003 (benefício igual à última remuneração), em atendimento ao requerido pelo protocolo nº 
1965/2019 de 03/09/2019.
 DECRETA:
 Art.1º - Fica concedido ao servidor MARIO REIS, brasileiro, servidor público municipal 
de Bela Vista do Paraíso, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Enfermagem, nível GSP-XIX-J 
e 20% de Tempo de Serviço, portadora do RG nº 1.347.652/Pr. e CPF/MF sob nº 793.313.949-34, 
aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos mensais e integrais de R$ 2.377,76 (Dois 
mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), com fundamento no disposto na RT – 
Transição – art. 6º da EC 41/2003 (benefício igual à última remuneração).
 Art. 2º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO 
DO PARANÁ, GABINETE DO PREFEITO, EM 04 DE SETEMBRO DE 2019. 

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

Edson Hipólito Gonçalves
Dir. Depto. Administração

EXTRATO DE CONTRATO
Processo Administrativo nº 042/2019

 Modalidade: Pregão Presencial nº 022/2019.
 Contrato n°: 066/2019
 ID: 1341
 Objeto: Aquisição de recarga GÁS liquefeito de petróleo (GLP) engarrafado P-13 kg para 
uso doméstico para atender a demanda de todos os Departamentos da Prefeitura.
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratado: Sylvio Gajardoni Filho – ME
 Valor Contratual: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)
 LOTE ÚNICO – GÁS

Item Descrição dos Produtos Qtde. Unid. Média Valor Total

01 Recarga de gás liquefeito de petróleo (GLP) en-
garrafado, para uso doméstico – carga do botijão 
P-13 kg.

300 Unid. 70,00 21.000,00

Total Lote …….………………………………………………………………………............. 21.000,00

 Início do Contrato: 04/09/2019
 Término do Contrato: 04/09/2020
 Vigência: 12 (doze) meses.
 Bela Vista do Paraíso – PR, 04 de setembro de 2019.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

 III - Iniciar e terminar o descarregamento de barracas e mercadorias dentro dos horários 
regulamentares;
 IV - Tratarem-se com boas maneiras e respeito público de modo a evitar qualquer pertur-
bação do funcionamento das feiras livres;
 V - Possuir em suas barracas, balanças, pesos e medidas, conforme o gênero do comér-
cio, devidamente aferidas, sem vício ou alterações que possam lesar o consumidor;
	 VI	-	Não	vender	gêneros	nem	tê-los	expostos	à	venda	quando	falsificados,	alterados	ou	
condenados pela Saúde Pública, não registrados ou dispensados de registro pelos órgãos competen-
tes;
 VII - Conservar em suas barracas recipientes ou lixeiras para armazenar lixo ou qualquer 
detrito proveniente do seu gênero de comércio;
 VIII - Manter as barracas em perfeito estado de asseio e higiene;
 IX - Observar o Código de Defesa do Consumidor e a legislação sanitária.
 X - Conservar em suas barracas recipientes ou lixeiras para armazenar lixo ou qualquer 
detrito proveniente do seu gênero de comércio;
 XI - Manter as barracas em perfeito estado de asseio e higiene;
 XII - Observar o Código de Defesa do Consumidor e a legislação sanitária.

Capítulo X
DAS PROIBIÇÕES

 Artigo 22 - É expressamente proibido ao feirante:
 I - Empregar jornais ou quaisquer impressos para embrulhar gêneros alimentícios que 
fiquem	diretamente	em	contato	com	esses	invólucros,	assim	como	reutilizar	sacolas	plásticas;
 II - Fumar, comer ou realizar qualquer outro ato em desacordo com as condições de 
higiene no interior da barraca;
 III - Venda para o consumo imediato de bebidas alcoólicas e refrigerantes, exceto quando 
aprovado em caráter excepcional pela Comissão da Feira;
	 IV	-	Expor	produtos,	afixar	placas,	faixas,	cartazes	ou	outras	formas	de	oferta	e	publicida-
de na área externa da barraca;
 V - Vender, alugar ou ceder de qualquer forma o espaço concedido pelo Poder Público 
Municipal, sob pena de revogação da permissão.
 Artigo 23 - Fica instituído como norma para a entrada e permanência na Feira do Produ-
tor, o cumprimento das obrigações deste Decreto.
	 Artigo	24	-	Será	obrigatória	a	presença	do	produtor	ou	de	seu	cônjuge	ou	filho	durante	a	
feira, admitida à participação de colaboradores devidamente registrados sem, no entanto, ser dispen-
sada a presença do feirante responsável pela barraca.
 Artigo 25 - Somente poderão participar da feira dos produtores cuja produção tenha ori-
gem no Município de Florestópolis, salvo em casos especiais os quais serão avaliados pela
Comissão de Organização da Feira.
 Parágrafo único. Os produtos diferenciados e/ou inéditos deverão ser previamente auto-
rizados pela Comissão.

Capítulo XI
DA FISCALIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUALIDADE DOS PRODUTOS EFUNCIONAMENTO

 Artigo 26 - A comercialização dos produtos junto à feira deve ser previamente autorizada 
e atender as normas do Serviço de Inspeção Municipal e/ou Vigilância Sanitária Municipal.
	 Artigo	27	-	Independentemente	de	prévia	notificação,	qualquer	Órgão	de	Vigilância	Sani-
tária, Municipal, Estadual ou Federal poderá exercer o papel que a legislação lhe faculta em relação à 
comercialização dos produtos, quanto à feira ou feirantes.
	 Artigo	28	-	A	fiscalização	do	funcionamento	da	feira	será	de	competência	do	Poder	Públi-
co	Municipal,	através	de	suas	Secretarias	e	Órgãos	específicos,	de	acordo	com	as	seguintes	compe-
tências:
	 I	–	Secretaria	de	Agricultura	e	Meio	Ambiente,	a	coordenação,	fiscalização	dos	produtos	
de origem animal, bem como a orientação técnica aos produtores;
	 II	-	Secretaria	Municipal	de	Saúde,	por	meio	da	Vigilância	Sanitária,	a	fiscalização,	emis-
são do parecer sanitário favorável ou da licença sanitária das áreas de produção e comercialização de 
alimentos de qualquer origem, averiguação da regularização (registro) dos mesmos junto aos órgãos 
competentes, bem como a instauração de processos administrativos sanitários conforme determina a 
legislação sanitária;
	 III	-	Departamento	de	Tributação,	a	expedição	de	Alvará	e	fiscalização	de	produtos	ilegais;
	 IV	–	Secretaria	de	Agricultura	e	Meio	Ambiente,	a	fiscalização	e	coleta	do	lixo	produzido	
nos	dias	de	feiras,	bem	como,	o	acompanhamento	e	fiscalização	quanto	ao	cumprimento	da	legislação	
ambiental;
 V - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, por meio da Secretaria 
de	Transporte	e	Trânsito,	a	fiscalização	e	organização	do	trânsito	nos	locais	de	feira;
 VI - Secretaria Municipal de Administração, a formalização e orientação dos Micro-Empre-
endedores Individuais;
 VII - Instituto EMATER, a orientação técnica aos produtores rurais.

Capítulo XII
DAS PENALIDADES

 Artigo 29 - Nos casos de descumprimento das normas constantes deste Decreto, serão 
aplicadas pela Comissão Organizadora da Feira do Produtor, as seguintes sanções:
 I - advertência - será aplicada por escrito sempre que o feirante não cumprir qualquer das 
determinações previstas neste Decreto;
 II - suspensão que poderá variar de 01 (uma) a 04 (quatro) participações nas feiras, de 
acordo	com	a	definição	da	Comissão	de	Organização	da	Feira	do	Produtor;
 III - rescisão do termo de permissão.
 § 1º - Recebida à advertência, o feirante terá o prazo de quarenta e cinco dias para regu-
larizar a sua situação, sob pena de aplicação das sanções previstas nos Incisos II e III, deste artigo.
 § 2º - A pena de advertência constará no cadastro do feirante de maneira permanente.
 § 3º - A penalidade de rescisão do termo de permissão de uso será aplicada nos seguintes 
casos:
	 I	-	se	o	feirante	apresentar	03	(três)	faltas	consecutivas	e	injustificadas;
 II - ocorra o descumprimento das normas estabelecidas neste Decreto;
	 III	-	se	o	feirante	possuir	03	(três)	advertências	anexadas	na	sua	ficha	de	cadastro.
	 §	4º	-	Quando	houver	justificativas	devem	ser	apresentadas	por	escrito	no	prazo	de	15	
(quinze) dias corridos para a Comissão Organizadora da Feira, sendo contado a partir da data da res-
pectiva falta.
 § 5º - A aplicação da falta será atribuída de acordo com o calendário de participação, 
considerando que existem casos em que o feirante não participa da feira em todas as datas.

Capítulo XIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 Artigo 30 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da Feira do 
Produtor.
	 Artigo	31	-	Ao	feirante	que	já	participa	da	Feira	do	Produtor	fica	estabelecido	prazo	de	180	
(centro e oitenta) dias, contados da publicação deste Decreto, para se adequar às exigências legais de 
regularização dos seus produtos junto aos órgãos competentes, sob pena de exclusão da feira.
 Artigo 32 - Na Feira do Produtor também poderão ser realizados shows e atrações artís-
ticas em geral, desde que devidamente autorizados pela municipalidade e órgãos competentes, e que 
não comprometam o bom andamento da feira.
 Artigo 33 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em sentido contrario.
 Florestópolis, 03 de setembro de 2019.

NELSON CORREIA JUNIOR
Prefeito Municipal

 
ANEXO I

COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS E CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DO PRODUTOR.
 I – Grupo de Hortifrutigranjeiros
	 •	Diversificar	a	produção;
	 •	Garantir	o	peso	correto	dos	produtos	embalados;
	 •	Garantir	qualidade	e	higiene	dos	produtos	ofertados;
	 •	Participar	de	cursos	relacionados	à	atividade	que	exerce	pelo	menos	1	(uma)	vez	ao	
ano,	podendo	o	Departamento	de	Agricultura	e	Meio	Ambiente	determinar	cursos	específico;
	 •	Os	produtos	devem	estar	identificados	e	com	tabela	de	preço	á	vista	do	consumidor;
	 •	Apresentar	documentação	da	área	onde	produz	(registro	de	imóvel/contrato	de	locação/
arrendamento);
	 •	Dar	destinação	correta	aos	resíduos;
	 •	Produtores	de	orgânicos	devem	apresentar	certificação	registrada.
 II – Grupo de Lanches
	 •	Estar	licenciado	junto	ao	Serviço	de	Inspeção	Municipal	de	Vigilância	Sanitária;
	 •	Realizar	exames	de	saúde	dos	manipuladores	periodicamente;
	 •	Participar	de	cursos	relacionados	à	atividade	que	exerce	pelo	menos	1	(uma)	vez	ao	
ano,	podendo	o	Departamento	de	Agricultura	e	Meio	Ambiente	determinar	curso	específico;
	 •	Dar	destinação	correta	aos	resíduos;
	 •	Os	lanches	embalados	devem	estar	identificados	e	informar	seu	conteúdo/	data	de	vali-
dade;
	 •	Os	produtos	devem	estar	identificados	e	com	tabela	e	preço	á	vista	do	consumidor.
 III – Grupo de Artesãos.
	 •	Comercializar	peça	efetuada	por	meio	de	execução	de	trabalho	manual,	com	ou	sem	
ajuda de ferramentas e mecanismos caseiros, que as pessoas dão às matérias brutas, sobras e lixo 
do consumo industrial, visando produzir peças utilitárias, artísticas e recreativas, mas também porque 
sem a mecanização standard e por se constituir uma seriação manual, cada novo objeto é recriado 
dependendo das condições do material e trabalhar e dos instrumentos de trabalho.
	 •	Sendo	que	cada	nova	forma,	surge	com	recriação,	recebendo	o	toque	pessoal	do	arte-
são;
	 •	Participar	dos	cursos	relacionados	à	atividade	que	exerce	pelo	menos	1(uma)	vez	ao	
ano,	podendo	o	Departamento	de	agricultura	e	Meio	Ambiente	determinar	curso	específico;
	 •	Dar	destinação	correta	aos	resíduos;
	 •	Os	produtos	devem	estar	identificados	e	com	tabela	de	peço	á	vista	do	consumidor.
 IV - Grupo de Derivados de Origem Animal
	 •	Obrigatoriamente	devem	ter	registro	junto	ao	Serviço	de	Inspeção	Municipal	de	Flores-
tópolis – PR, e obedecer às normas preconizadas no Regulamento;
	 •	Participar	do	curso	de	reciclagem,	boas	práticas	e	manipulação,	fabricação,	ao	menos	1	
(uma)	vez	ao	ano,	podendo	o	Departamento	de	Agricultura	e	Meio	Ambiente	determinar	curso	especifi-
co;
	 •	Dar	destinação	correta	aos	resíduos;
	 •	Os	produtos	devem	estar	identificados	e	com	tabela	de	preço	á	vista	do	consumidor.
 V - Grupo de Derivados de Vegetais
	 •	Deve	ter	dispensa	de	registro	e	licença	sanitária	junto	à	Vigilância	Sanitária	e	obedecer	

as normas preconizadas no regulamento e Código Sanitário;
	 •	Participar	de	curso	de	reciclagem,	boas	práticas	de	manipulação,	fabricação,	ao	menos	
1	(uma)	vez	ao	ano,	podendo	o	Departamento	Agricultura	e	Meio	Ambiente	determinar	curso	específi-
co;
	 •	Dar	destinação	correta	aos	resíduos;
	 •	Os	produtos	devem	estar	identificados	e	com	tabela	de	preço	à	vista	do	consumidor.
 VI - Grupo de Diversos
	 •	Os	produtos	do	grupo	de	Diversos	que	tiverem	obrigatoriedade	de	registro	devem	obe-
decer ás normas preconizadas no Regulamento e Código sanitário da Vigilância Sanitária;
	 •	Participar	de	cursos	relacionados	à	atividade	que	exerce	pelo	menos	1	(uma)	vez	ao	
ano,	podendo	o	Departamento	Agricultura	e	Meio	Ambiente	determinar	curso	específico;
	 •	Dar	destinação	correta	aos	resíduos;
	 •	Os	produtos	devem	estar	identificados	e	com	tabela	de	preço	á	vista	do	consumidor.

EXTRATO DE ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ
 TERMO DE ADITIVO - Nº 001 AO CONTRATO Nº 111/2018.
 CONTRATANTE: RUELA & RUELA LTDA.
 CNPJ/MF: 03.966.404/0001-22.
 CONTRATADO: Prefeitura Municipal de Florestópolis.
 OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de 13,85% (treze vírgula 
oitenta e cinco por cento) do valor inicial do contrato administrativo nº 111/2018, e a prorrogação do 
prazo de vigência e execução do contrato até o dia 24 de fevereiro de 2020.
 EMBASAMENTO LEGAL: Efetivado com amparo no artigo 65, inciso I, alínea “b” e res-
pectivo § 1º, da Lei 8.666/93 e artigo 57, § 1º, inciso IV e respectivo § 2º da Lei Federal nº 8.666/1993.
 DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 23.08.2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
 O prefeito Municipal, ALEOCIDIO BALZANELLO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista 
do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:
 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
 a) Processo Nrº : 53/2019
 b) Licitação Nrº :            46/2019
 c) Modalidade :            Pregão:
 d) Data Homologação : 04/09/2019
 e) Objeto Homologado : Compra de Emulsão Asfáltica RR-1C a ser usa-
do em conservação de ruas e avenidas
 15.451.0008.2.064. - Manutenção dos serviços de conservação de ruas e logradouros 
publicos
 f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: CASA DO ASFALTO DISTRIB. IND. E COM. DE ASFALTO LTDA
CNPJ/CPF: 06.218.782/0001-16

Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Emulsão Asfáltica RR-1C - 
Tambor 200 litros

CASA DO 
ASFALTO

20,00 R$ 740,00 R$ 14.800,00

 Valor Total Homologado - R$ 14.800,00
	 SERTANÓPOLIS,	04	de	setembro	de	2019.	

ALEOCIDIO BALZANELLO
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
 O Prefeito Municipal, ALEOCIDIO BALZANELLO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista 
do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:
 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
 a) Processo Nrº : 44/2019
 b) Licitação Nrº :            40/2019
 c) Modalidade :            Pregão:
 d) Data Homologação : 04/09/2019
 e) Objeto Homologado : celebração de contrato administrativo com insti-
tuição integradora de estágios supervisionado com vistas à intermediação de estudantes de ensino su-
perior	e	médio/Técnico,	que	queiram	adquirir	experiência	profissional	nas	competências	institucionais	
da Administração Pública
 08.244.0011.2.051. - Manutenção das atividades de Proteção Social Basica e Especial
 04.122.0019.2.075. - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do departamento.
 15.122.0019.2.091. - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do departamento
 27.812.0015.2.097. - Manutenção do desporto comunitário
 04.122.0005.2.105. - Manutenção dos serviços do Procuradoria

 f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
Fornecedor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO 

PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80

	 SERTANÓPOLIS,	04	de	setembro	de	2019.	
ALEOCIDIO BALZANELLO

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2019
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 contratação de consultas 
em Psiquiatria, para menores de 12 anos, conforme demanda e prévio agendamento, conforme 
descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O creden-
ciamento, dos envelopes contendo as Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação serão 
recebidos por qualquer meio, a critério das licitantes, até o dia 30 de setembro de 2019 até as 09:00min, 
na sede da Prefeitura 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 04 de setembro de 2019. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2019
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 material medi-
co hospitalar, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 14.656,30 (quatorze 
mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos). O credenciamento, dos envelopes contendo 
as Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação serão recebidos, por qualquer meio, a cri-
tério das licitantes, até o dia 02 de outubro de 2019 até as 09:00min, na sede da Prefeitura 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 04 de setembro de 2019. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PREGÃO Nº 68/2019
EXTRATO DE CONTRATO Nº 90/2019

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: SEPREV CAMBÉ SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA
 OBJETO: Revisão e atualização de documentos ocupacionais e implantação de rotinas 
de segurança e medicina do trabalho
 VALOR: R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais)
 VIGENCIA: 12 (doze) meses
 REFERÊNCIA: Pregão nº 68/2019
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 FISCAL DO CONTRATO: Braz Luiz Anizelli
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 04 de setembro de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2019
	 Ratifico	a	Dispensa	nº	34/2019	com	fundamento	no	art.	24,	inciso	V,	da	Lei	de	Licitações,	
a favor da empresa CARIMBOS EXPRESSO LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº 78.2882654/0001-70 
referente à aquisição de carimbos para os diversos setores do Município a serem pagos parceladamen-
te, conforme aquisição, limitado ao valor máximo anual de R$ 17.867,21 (dezessete mil, oitocentos e 
sessenta e sete reais e vinte e um centavos). 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/PR, 02 de setembro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 35/2019
	 Ratifico	a	Dispensa	nº	35/2019	com	fundamento	no	art.	24,	inciso	II,	da	Lei	de	Licitações,	
a favor da empresa MURINELLI TRANPORTES LTDA.-ME, inscrita no CNPJ nº 76.245.059/0001-01, 
referente à contratação de serviço de transporte para os alunos participantes da FEBIC, no valor má-
ximo de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). 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/PR, 04 de setembro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2019

 A Pregoeira e membros da Equipe de Apoio, comunicam aos interessados na Licitação 
acima	identificada	que	a	mesma	foi	declarada	DESERTA.
 Primeiro de Maio/PR, 04 de setembro de 2019.

Adriana Ribeiro Ferraz
Pregoeira

Letícia Salgado Chicareli
Membro

Lusia Baffa Clavero
Membro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2019
EDITAL RESUMIDO

RETIFICAÇÃO I
 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 
foi RETIFICADO a licitação, na modalidade de Pregão, na forma PRESENCIAL, sendo do tipo Menor 
Preço Por Item, tendo por finalidade a aquisição de veículo de passeio, tipo sedan, zero quilome-
tro, no valor máximo estimado de R$ 111.570,00 (cento e onze mil, quinhentos e setenta reais).  
Fica alterado o Anexo I – termo de referência, e a data de abertura das propostas passa a ser em 23 de 
setembro de 2019, as 09:30min. 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 
23 de setembro de 2019 até as 09:00min, na sede da Prefeitura 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 05 de setembro de 2019. 

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita


