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DECRETO 5.111, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020
 Dispõe sobre a liberação de lotes caucionados do Loteamento denominado “Loteamento Residen-
cial Beira Rio I”, e dá outras providências.
 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,
 Considerando que no Termo de Acordo e Compromisso de execução de obras de infraestrutura, ce-
lebrado entre o Município de Primeiro de Maio e a BR Tibagi Loteadora e Incorporadora LTDA, foram caucionados 
04 (quatro) lotes no Loteamento denominado “Loteamento Residencial Beira Rio I”;
 Considerando requerimento formulado pelo loteador, protocolo n. 2158/2020, pleiteando a liberação dos 
lotes 01, 02, 03 e 29, caucionados como garantia para execução das obras no Loteamento Residencial Beira Rio I;
 Considerando o Parecer Técnico n. 26/2020-ENG da Secretaria Municipal de Obras e Engenharia, 
atestando que conforme vistoria in loco, foi constatado que os serviços de infraestrutura foram executados parcial-
mente, num total correspondente a 03 lotes, 
 DECRETA:
 Art. 1º Fica autorizada a liberação da caução dos seguintes Lotes do Loteamento Residencial Beira Rio I:
 a) Lote 01, com área de 575,14 m², matrícula 9.587;
 b) Lote 02, com área de 608,28 m², matrícula 9.588;
 c) Lote 03, com área de 559,99 m², matrícula 9.589;
 d) Lote 29, com área de 524,90 m², matrícula 9.619
 Parágrafo Único. Em face da liberação mencionada no caput, fica o Cartório de Registro de Imóveis 
devidamente autorizado a proceder à baixa das respectivas cauções.
 Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Em 18 de dezembro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2020
Processo Administrativo n.° 258/2020

EDITAL RESUMIDO
 RETIFICAÇÃO I
 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da Prefeita Bruna 
de Oliveira Casanova, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que foi RETIFICADO o 
edital da licitação, na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRONICO, tendo sido alteradas as obrigações da 
contratada e contratante para execução do objeto. Por não afetar a elaboração da proposta a presente alteração, o 
certame permanece no dia 05 de janeiro de 2021, às 09:00 horas, onde serão recebidas as propostas de preços e 
habilitação por meio da utilização de Recursos da Internet Sistema www.comprasgovernamentais.gov.br. Sendo do 
tipo Menor Preço Por Item, tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de kit escolar 
para alunos da educação infantil e ensino fundamental da rede municipal de ensino, conforme descrito no Anexo 
I. O valor máximo estimado é de R$ 58.024,50 (cinquenta e oito mil, vinte e quatro reais e cinquenta centavos. O 
presente certame licitatório reger-se-á pelas normas contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, 
pelo Decreto Municipal nº 5.027/2020 e pelas disposições fixadas neste Edital, seus Anexos, aplicando-se subsi-
diariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores. O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: www.
comprasgovernamentais.gov.br e/ou e-mail licitacao@primeirodemaio.pr.gov.br. 
 Primeiro de Maio/PR, em 29 de dezembro de 2020. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO 33/2020
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa AMOREIRA TERRAPLANAGEM LTDA, 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: AMOREIRA TERRAPLANAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, esta-
belecida na rua Holanda, n° 263- sala 207, Centro, na cidade de Cambé- PR, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o n° 26.984.758/0001-03, neste ato representada por seu representante legal, ao 
fim assinados, o Sr. Reinaldo Edmar Passeri, portador do CPF n° 464.690.799-20 e RG n° 3.200.017-7.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Contrato nº 33/2020, que tem por objeto a 
execução de pavimentação asfáltica no residencial Porto Seguro e residencial São José, referente ao Processo Licitató-
rio Tomada de Preços nº 06/2020, pelo presente instrumento vêm aditar o prazo de execução em 60 (sessenta) dias e 
o prazo de vigência em 120 (cento e vinte dias), permanecendo inalteradas as demais disposições do contrato original.
 O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura.
 Primeiro de Maio - PR, 29 de dezembro de 2020.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
AMOREIRA TERRAPLANAGEM LTDA - Contratada


