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TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO 14/2019
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa CONSTRUTORA DJ LTDA - ME, cele-
bram o presente aditamento ao Contrato original, conforme abaixo:
 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, pessoa jurídica de Direito Público, 
com sede à Rua Onze, 674, nesta cidade de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 
76.245.059/0001-01, neste ato representado por sua 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 nesta 
cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua Oito, n2 873, Centro, e
 CONTRATADA: CONSTRUTORA DJ LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, estabeleci-
da na Rua Antônio Manoel Ribeiro, nº 23 – Conj. Hab. Jesualdo Garcia Pessoa, Londrina, Estado do Paraná, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o n° 28.793.436/0001-02, neste ato repre-
sentada por seus representantes legais, ao fim assinados, Sócio Proprietário Sr. Eduardo Aparecido Mendes, 
portador do CPF nº 879.891.409-00.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 (art. 57, §1º, VI) e no contrato nº 14/2019, 
que tem por objeto a execução de reforma e ampliação do hospital municipal de Primeiro de Maio, Convênio 
n° 089/2018/SESA/FUNSAUDE, Programa: Apoio aos Hospitais Públicos e Filantrópicos do Paraná - HOSP-
SUS, referente ao Processo Licitatório Tomada de Preços nº 04/2018, pelo presente instrumento vêm aditar 
o prazo de execução em 60 (sessenta) dias, permanecendo inalteradas as demais disposições do contrato 
original.
 O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura.
 Primeiro de Maio - PR, 20 de agosto de 2020.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

CONSTRUTORA DJ LTDA - ME 
Contratada

TERMO DE ADITAMENTO Nº 07 AO CONTRATO 11/2019
 O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa NORMA CONSTRU-
ÇÃO CIVIS LTDA - EPP, celebram o presente aditamento ao Contrato original, conforme abaixo:
 CONTRATANTE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMEIRO DE MAIO, por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde, neste ato representando o 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 Municipal de Saúde, Senhor MARIA RITHA XICARELI CASANOVA, portador do RG nº 
8.103.164-9, expedido por SESP/PR, e CPF nº 055.070.939-89, residente e domiciliado em Primeiro de Maio, 
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.
 CONTRATADA – NORMA CONSTRUÇÃO CIVIS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito pri-
vado, estabelecida Rua José das Neves, nº 171, Londrina, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o n° 82.564,832/0001-03, neste ato representada por seu representante 
legal, Sócio Proprietário Sr. Cezarino Batista Rezende Netto, portador do CPF nº 363.739.239-91, doravante 
denominado simplesmente CONTRATADA.
 INTERVENIENTE ANUENTE – MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, inscrito no CNPJ-MF 
sob o nº 76.245.059/0001-01, com sede à Rua Onze, 674 - CEP 86140-000, Primeiro de Maio, Estado do Pa-
raná, neste ato representado pela respectiva 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, residente e domiciliada 
em Primeiro de Maio/PR, doravante denominado INTERVENIENTE ANUENTE, na qualidade de responsável 
pela operação do sistema.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 (art. 57, §1º, VI) e no contrato nº 11/2016, 
que tem por objeto a execução de REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 
(REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO), Convênio SICONV n° 865485/2018/MS/
CAIXA, Contrato de Repasse OGU n° 1052224-30/2018/MS/CAIXA, Programa: Reforma de Unidade de Aten-
ção Especializada em Saúde, referente ao Processo Licitatório Tomada de Preços nº 03/2018, pelo presente 
instrumento vêm aditar o prazo de execução em 60 (sessenta) dias, permanecendo inalteradas as demais 
disposições do contrato original.
 O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura.
 Primeiro de Maio - PR, 20 de agosto de 2020.

_____________________________________________________
Assinatura do CONTRATANTE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PRIMEIRO DE MAIO/PR 
CNPJ - MF nº 08.648.246/0001-86

Nome: MARIA RITHA XICARELI CASANOVA – CPF nº 055.070.939-89
______________________________________________________

Assinatura da CONTRATADA - REPRESENTANTE LEGAL 
EMPRESA: NORMA CONSTRUÇÃO CIVIS LTDA – EPP

CNPJ - MF nº 82.564,832/0001-03
Nome: CEZARINO BATISTA REZENDE NETTO – CPF nº 363.739.239-91

_______________________________________________________
Assinatura do INTERVENIENTE ANUENTE - PREFEITA MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO
CNPJ - MF nº 76.245.059/0001-01

Nome: BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA  - CPF: 053.332.629-00

PORTARIA Nº 4705, DE 17 DE AGOSTO DE 2020
 Designa a servidora Sra. Cristina da Silva Quirino Martins, para acompanhar e fiscalizar a exe-
cução desta Ata de Registro de Preços. 
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e 
tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no Acórdão nº 1.094/2013 do 
Tribunal de Contas da União.
 RESOLVE: 
 Art. 1° Fica designado a servidora abaixo relacionada para acompanhar e fiscalizar a execução 
da Ata de Registro de Preços nº.27/2020, firmado com G. V. C. COMÉRCIO DE INFORMÁTICA, cujo objeto 
consiste na Aquisição de quadro branco - lousa escolar.
 I – Fiscal do Contrato: Cristina da Silva Quirino Martins, matrícula n°.401542, portadora da cé-
dula de identidade RG n°. 7.896.658-0, CPF n°.053.175.549-50, ocupante do cargo efetivo de Professora.
 Art. 2º - Determinar que a fiscal ora designada deverá:
 I - zelar pelo fiel cumprimento da Ata de Registro de Preços, anotando em registro próprio todas 
as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos 
observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassa-
rem a sua competência, nos termos da lei;
 II - Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela 
CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto da Ata de Registro de Preços, e durante o seu período 
de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabeleci-
das;
 III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços pres-
tados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.
 Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se. 
 Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
 Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, PR 
 Em 17 de agosto de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

PORTARIA Nº 4706, DE 20 DE AGOSTO DE 2020
 Designa o servidor Sr. Marcio José Iglecias, para acompanhar e fiscalizar a execução deste 
contrato. 
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e 
tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no Acórdão nº 1.094/2013 do 
Tribunal de Contas da União.
 RESOLVE: 
 Art. 1° Fica designado o servidor abaixo relacionado para acompanhar e fiscalizar a execução 
do Contrato nº 59/2020, firmado com ISMAEL FERREIRA – PANIFICADORA ME, cujo objeto consiste na 
aquisição de lanches para fornecimento aos usuários do transporte público de saúde.
 I – Fiscal do Contrato: Marcio José Iglecias, matrícula n°.401712, portador da cédula de identi-
dade RG n°. 9.247.363-5, CPF n°.045.610.119-51, ocupante do cargo efetivo de Motorista II.
 Art. 2º - Determinar que a fiscal ora designada deverá:
 I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, 
e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua 
competência, nos termos da lei;
 II - Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela 
CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventual mente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;
 III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços pres-
tados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.
 Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se. 
 Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
 Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, PR 
 Em 20 de agosto de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

PORTARIA Nº 4707, DE 20 DE AGOSTO DE 2020
 Designa o servidor Sr. João Gustavo Martelozo, para acompanhar e fiscalizar a execução deste 
Contrato. 
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e 
tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no Acórdão nº 1.094/2013 do 
Tribunal de Contas da União.
 RESOLVE: 
 Art. 1° Fica designado o servidor abaixo relacionado para acompanhar e fiscalizar a execução 
do Contrato nº.60/2020, firmado com WILSON FERNANDES, CPF nº.  172.115.579-15, cujo objeto consiste 
na locação de casa para residência unifamiliar.
 I – Fiscal do Contrato: João Gustavo Martelozo, matrícula n°.401495, portador da cédula de 
identidade RG n°. 8.812.908-3, CPF n°.044.128.979-74, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços 
Administrativos.
 Art. 2º - Determinar que a fiscal ora designada deverá:
 I - zelar pelo fiel cumprimento do Contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, 
e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua 
competência, nos termos da lei;
 II - Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela 
CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do Contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

 III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços pres-
tados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.
 Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se. 
 Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
 Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, PR 
 Em 20* de agosto de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PORTARIA Nº 4708, DE 21 DE AGOSTO DE 2020
 Designa a servidora Sra. Laíza dos Reis Gusmão, para acompanhar e fiscalizar a execução 
deste Contrato. 
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e 
tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no Acórdão nº 1.094/2013 do 
Tribunal de Contas da União.
 RESOLVE: 
 Art. 1° Fica designada a servidora abaixo relacionada para acompanhar e fiscalizar a exe-
cução do Contrato nº.61/2020, firmado com MARIA DE LOURDES DOS SANTOS 003266288-24, CNPJ: 
12.661.487/0001-32, cujo objeto consiste na aquisição de máscaras em tecido de algodão com dupla face, 
reutilizável. 
 I – Fiscal do Contrato: Laíza dos Reis Gusmão, matrícula n°.401335, portadora da cédula de 
identidade RG n°. 9.368.671-3, CPF n°.058.304.189-24, ocupante do cargo efetivo de Assistente Social.
 Art. 2º - Determinar que a fiscal ora designada deverá:
 I - zelar pelo fiel cumprimento do Contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, 
e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua 
competência, nos termos da lei;
 II - Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela 
CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do Contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;
 III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços pres-
tados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.
 Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se. 
 Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
 Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, PR 
 Em 21 de agosto de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2019 DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 09/2019 – ADITI-
VO DE ADIÇÃO

 O Município de Primeiro de Maio credencia a empresa ZANIN ZANONI MEDICINA EIRELI, para 
prestação de serviços complementares na área da Saúde, nos seguintes termos:
 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, pessoa jurídica de Direito Público, 
com sede à Rua Onze, 674, nesta cidade de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o 
nº 76.245.059/0001-01, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. BRUNA DE OLIVEIRA CA-
SANOVA, brasileira, solteira, portadora do RG nº 8.103.168-1/PR, e do CPF nº 053.332.629-00, residente e 
domiciliada nesta cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua Cinco, nº 90, e
 CREDENCIADA: ZANIN ZANONI MEDICINA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº 29.579.503/0001-45, com sede na Rua Ernani  Lacerda de Athayde, 1305, Gleba Fazenda 
Palhano CEP: 86055-630, Londrina, Estado do Paraná, neste ato representado por Leticia Barbosa Zanin  
Zanoni portadora do CPF nº 074.406.559-31 e do RG nº 10.883.693-8-SSP/PR.
 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
 O presente TERMO tem como objetivo a adição de valores e serviços destinados à CREDEN-
CIADA, em razão da redistribuição que se fez necessária diante dos novos credenciamentos realizados no 
mês de novembro de 2019, passando o valor total de R$ R$ 276.660,00 (duzentos e setenta e seis mil, seis-
centos e sessenta reais). para R$ 398.035,00 (trezentos e noventa e oito mil e trinta e cinco reais), represen-
tando uma adição de R$ 121.375,00 (cento e vinte e um mil, trezentos e setenta e cinco reais). E, por estarem 
justas e combinadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na 
presença de testemunhas abaixo assinadas.
 Primeiro de Maio, 04 de novembro de 2019.
 BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA  ZANIN ZANONI MEDICINA EIRELI
 Prefeita    Credenciado 

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2019 DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 09/2019 – ADITI-
VO DE SUPRESSÃO

 O Município de Primeiro de Maio credencia a empresa ALC SERVIÇOS MÉDICOS, para pres-
tação de serviços complementares na área da Saúde, nos seguintes termos:
 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, pessoa jurídica de Direito Público, 
com sede à Rua Onze, 674, nesta cidade de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o 
nº 76.245.059/0001-01, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. BRUNA DE OLIVEIRA CA-
SANOVA, brasileira, solteira, portadora do RG nº 8.103.168-1/PR, e do CPF nº 053.332.629-00, residente e 
domiciliada nesta cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua Cinco, nº 90, e
 CREDENCIADA: ALC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, ins-
crita no CNPJ sob o nº 19.220.004/0001-03, com sede a Rua Cento e Três, 445, Centro, na cidade de Primeiro 
de Maio, Estado do Paraná, neste ato representado por seu sócio-gerente a Sra. PRISCILA FERNANDES DE 
OLIVEIRA, portadora do CPF nº 075.911.919-85 e do RG nº 10.962.949-9 SSP-PR, domiciliado em Primeiro 
de Maio – PR.
 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
 O presente TERMO tem como objetivo a supressão de valores e serviços destinados à CRE-
DENCIADA, em razão dos novos credenciamentos realizados no mês de novembro de 2019 e nova distri-
buição, passando o valor total de R$ 291.090,50 (duzentos e noventa e um mil e noventa reais e  cinquenta 
centavos) para R$ 169.715,50 (cento e sessenta e nove mil, setecentos e quinze reais e cinquenta centavos), 
representando uma supressão de valores no importe de R$ 121.375,00 (cento e vinte e um mil, trezentos e 
setenta e cinco reais). E, por estarem justas e combinadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas abaixo assinadas.
 Primeiro de Maio, 04 de novembro de 2019.
 BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA  ALC SERV. MÉDICOS LTDA
 Prefeito    Credenciado 

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2019 DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 09/2019 – ADITI-
VO DE SUPRESSÃO

 O Município de Primeiro de Maio credencia a empresa CLÍNICA MÉDICA PRIDEMA LTDA. - 
ME, para prestação de serviços complementares na área da Saúde, nos seguintes termos:
 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, pessoa jurídica de Direito Público, 
com sede à Rua Onze, 674, nesta cidade de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o 
nº 76.245.059/0001-01, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. BRUNA DE OLIVEIRA CA-
SANOVA, brasileira, solteira, portadora do RG nº 8.103.168-1/PR, e do CPF nº 053.332.629-00, residente e 
domiciliada nesta cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua Cinco, nº 90, e
 CREDENCIADA: CLÍNICA MÉDICA PRIDEMA LTDA. ME, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº 27.124.873/0001-62, com sede na Rua Dezoito, 251, CEP: 86140-00, Primeiro de 
Maio, Estado do Paraná, neste ato representado por seu sócio-administrador SR. WILSON VOLPATO, porta-
dor do CPF nº 149.738.129-00 e do RG nº 483.069-5-SSP/PR.
 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
 O presente TERMO tem como objetivo a supressão de valores e serviços destinados à CRE-
DENCIADA, em razão dos novos credenciamentos realizados no mês de novembro de 2019, passando o 
valor total de R$ 650.198,18 (seiscentos e cinquenta mil, cento e noventa e oito reais e dezoito centavos) 
para R$ 488.483,68 (quatrocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e oito 
centavos). E, por estarem justas e combinadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença de testemunhas abaixo assinadas.
 Primeiro de Maio, 04 de novembro de 2019.
 Bruna de Oliveira Casanova Clínica Médica PRIDEMA LTDA. – ME
 Prefeita   Credenciado

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2019 DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 09/2019 – ADITI-
VO DE SUPRESSÃO

 O Município de Primeiro de Maio credencia a empresa PRIME SERVIÇOS MÉDICOS, para 
prestação de serviços complementares na área da Saúde, nos seguintes termos:
 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, pessoa jurídica de Direito Público, 
com sede à Rua Onze, 674, nesta cidade de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o 
nº 76.245.059/0001-01, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. BRUNA DE OLIVEIRA CA-
SANOVA, brasileira, solteira, portadora do RG nº 8.103.168-1/PR, e do CPF nº 053.332.629-00, residente e 
domiciliada nesta cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua Cinco, nº 90, e
 CREDENCIADA: PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº 16.534.460/0001-30, com sede a Rua Dez, 461, Centro, na cidade de Primeiro de 
Maio, Estado do Paraná, neste ato representado por sua sócio-gerente a Sra. PRISCILA FERNANDES DE 
OLIVEIRA, portadora do CPF nº 075.911.919-85 e do RG nº 10.962.949-9 SSP-PR, domiciliado em Primeiro 
de Maio – PR..
 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
 O presente TERMO tem como objetivo a supressão de valores e serviços destinados à CRE-
DENCIADA, em razão dos novos credenciamentos realizados no mês de novembro de 2019, passando o 
valor total de R$ 283.090,50 (duzentos e oitenta e três mil e noventa reais e  cinquenta centavos) para R$ 
158.715,50 (cento e cinquenta e oito mil, setecentos e quinze reais e cinquenta centavos). E, por estarem 
justas e combinadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na 
presença de testemunhas abaixo assinadas.
 Primeiro de Maio, 04 de novembro de 2019.
 BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA  PRIME SERV. MÉDICOS LTDA
 Prefeito    Credenciado

PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2020

 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 Paraná, considerando o 
julgamento do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2020 cuja homologação foi 
publicada no jornal oficial do município na edição do dia 19/05/2020, RESOLVE registrar os preços da empre-
sa PREMIUM PNEUS EIRELI - EPP, CNPJ 33.054.804/0002-03, empresa vencedora dos Itens constantes 
Cláusula Quarta, 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 especifica-
ções constantes do Edital do Pregão Presencial nº 47/2020.
 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO ATA
 2.1. Constituem parte integrante desta ata, estando a ela vinculados, como se nesta estivessem 
transcritos, os seguintes documentos, cujo teor as partes declaram ter pleno conhecimento:
 2.1.1. Edital de Pregão Presencial N°47/2020
 2.1.2. Memorial descritivo.

 2.1.3. Proposta de Preços.
 2.1.4. Ata de julgamento do pregão nº 47/2020
 3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGIS-
TRO 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.
 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 propostas e da ata de julgamento do 
Pregão Presencial n° 47/2020.
 4.2. Os preços registrados são os seguintes:
 4.3. Durante a vigência desta Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 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 Depar-
tamento de Administração do Município de Primeiro de Maio, sob a responsabilidade do servidor Heds 
Cardoso Sobrinho, CPF: 480.921.859-72.
 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 departamento 
do Município de Primeiro de Maio, mediante manifestação de interesse junto ao Departamento de Admi-
nistração, para que este autorize e indique os possíveis prestadores 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 registra-
dos nesta Ata de Registro de Preços.
 6.4. Os departamentos que utilizarem esta Ata de Registro de Preços, deverão observar, 
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 Primeiro 
de Maio, por intermédio do Departamento solicitante do serviço, devidamente indicado e identificado 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 regularidade relativa 
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débito, ou Certidão Posi-
tiva 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 pactuadas, 
a tramitação da nota fiscal e/ou fatura será suspensa para que a Contratada adote as providências 
necessárias a sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresen-
tação da fatura, devidamente corrigida.
 8.3. Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais.
 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 penalidades:
 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, ficará a CON-
TRATADA sujeita à multa de 5% (cinco por cento) do valor total da fatura do mês de origem da irregulari-
dade, a ser descontada no primeiro pagamento subsequente 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 conjunto com o 
disposto na Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.
 f) As multas previstas neste item, não terão caráter compensatório, mas meramente 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 PREFEITURA 
poderá ser aplicada cumulativamente com a multa, facultada a defesa prévia, 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 equivalente, serão convocadas para 
assiná-lo as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.
 9.4 - Da Extensão das Penalidades
 9.4.1 - A sanção prevista no item 10.1. “b” poderá, também, ser aplicada à licitante 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 PREÇOS
 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 regis-
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 supe-
rior ao preço praticado no mercado, devendo o Município:
 10.1.2.1. Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua ade-
quação 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 negociação.
 10.1.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornece-
dor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Contratante 
poderá: 
 10.1.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
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 negociação.
 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 contratação mais vantajosa 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 pro-
cesso 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 qualificação técnica exi-
gida no processo licitatório.
 11.1.2.3 Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.
 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 es-
tabelecidas 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 instrumento equivalente, 
no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 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 Preços e o Município de Primeiro 
de Maio, com a emissão da respectiva Nota de Empenho, 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 disposto 
no Edital de Pregão nº 47/2020, 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 normas 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 Primeiro 
de Maio, com exclusão de qualquer outro.
 Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias.
 Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio – PR, em 24 de agosto de 2020.
 BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA PREMIUM PNEUS EIRELI – EPP
 Prefeita   Contratada


