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 21.2 Fica obrigado o contratado a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilida-
de com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
 22. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
 22.1. 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 26 de janeiro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - PREFEITA
GUSTAVO AZEVEDO PINTO ME - CONTRATADA

PORTARIA Nº 4893, DE 26 DE JANEIRO DE 2021
 Designa a servidora Sra. Thais de Souza, para acompanhar e fiscalizar a execução desta 
Ata de Registro de Preço. 
 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 Sra. Thais de Souza, matrícula n°.101554, portadora da 
cédula de identidade RG n°. 13.080.365-2, CPF n°. 093.758.049-09, ocupante do cargo efetivo de Agente 
Comunitário de Saúde, para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços, referente 
ao Pregão n° 88/2020, cujo objeto consiste na aquisição de teste rápido para detecção qualitativa de 
Covid-19 (igG e igM).
 I – Ata de Registro de Preços n°. 04/2021, firmado com o MULTIHOSP COMERCIAL DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 32.421.421/0001-82.
 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 providên-
cias 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 da Ata de Registro de Preços, e durante o 
seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legal-
mente estabelecidas;
 III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços 
prestados 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 26 de janeiro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita 

PORTARIA Nº 4894, DE 26 DE JANEIRO DE 2021
 Designa o servidor Sr. Stivie Wander Fernandes Dias, para acompanhar e fiscalizar a exe-
cução destas Atas 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 o servidor Sr. Stivie Wander Fernandes Dias, matrícula n°. 401684, 
portador da cédula de identidade RG n°. 8.343.628-0, CPF n°.052.906.549-50, ocupante do cargo efetivo 
de Pedreiro, para acompanhar e fiscalizar a execução das Atas de Registro de Preços, referente ao 
Pregão Eletrônico n° 89/2020, cujo objeto consiste na aquisição de concreto usinado.
 I – Ata de Registro de Preços n°. 05/2021, firmado com AVENIDA MIX CONCRETO e AR-
GAMASSA – EIRELI, inscrito no CNPJ 32.040.684/0001-41.
 II – Ata de Registro de Preços n°. 06/2021, firmado com GUSTAVO AZEVEDO PINTO ME, 
inscrito no CNPJ 08.688.131/0001-15.
 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 providên-
cias 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 da Ata de Registro de Preços, e durante o 
seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legal-
mente estabelecidas;
 III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços 
prestados 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 26 de janeiro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita 

PORTARIA Nº 4892, DE 26 DE JANEIRO DE 2021
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 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 Auxi-
liar de Serviços Administrativos, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato abaixo referente 
ao Pregão Presencial n° 71/2020 cujo objeto consiste na prestação de serviços de elaboração de projeto 
elétrico para entrada do Município.
 I – Contrato de Prestação de Serviços n°. 99/2020, firmado R. BERTIPAGLIA MARTINS – 
ENGENHARIA ELETRICA, inscrita no CNPJ nº. 28.928.538/0001-80.
 Art. 2º - Determinar que a fiscal ora designada deverá:
 I - Zelar pelo fiel cumprimento dos Contratos, anotando em registro próprio todas as ocor-
rências 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 ultra-
passarem 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 
prestados 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 26 de janeiro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita 

TERMO DE ADITAMENTO Nº 05 AO CONTRATO 44/2020
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO 
ADMINISTRATIVO, celebram o presente aditamento ao Contrato original, conforme abaixo:
 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, pessoa jurídica de Direito Públi-
co, 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 domici-
liado nesta cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua Oito, n2 873, Centro, e
 CONTRATADA: N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO, pessoa jurídica 
de direito privado, estabelecida a Avenida Jamil Assad Jamus, 327, 2º andar, Centro, CEP 86.828-000, 
Mauá da Serra/PR, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o n° 27.379.144/0001-
57, neste ato representada por seu representante legal, ao fim assinado, Nicodemos Ferreira dos Santos, 
portador do CPF 496.680.649-68.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Contrato nº 44/2020, que tem 
por objeto a execução de reforma no ginásio de esportes Tancredo Neves, referente ao Processo Lici-
tatório Tomada de Preços nº 05/2020, pelo presente instrumento vêm suprimir o valor em R$ 798,04 
(setecentos e noventa e oito reais e quatro centavos), referente a glosa, correspondente a uma supressão 
de 0,23% do valor contratado, permanecendo inalteradas as demais disposições do contrato original.
 O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura.
 Primeiro de Maio - PR, 25 de janeiro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO  - Contratada

TERMO DE ADITAMENTO Nº 06 AO CONTRATO 44/2020
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO 
ADMINISTRATIVO, celebram o presente aditamento ao Contrato original, conforme abaixo:
 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, pessoa jurídica de Direito Públi-
co, 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 domici-
liado nesta cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua Oito, n2 873, Centro, e
 CONTRATADA: N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO, pessoa jurídica 
de direito privado, estabelecida a Avenida Jamil Assad Jamus, 327, 2º andar, Centro, CEP 86.828-000, 
Mauá da Serra/PR, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o n° 27.379.144/0001-
57, neste ato representada por seu representante legal, ao fim assinado, Nicodemos Ferreira dos Santos, 
portador do CPF 496.680.649-68.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Contrato nº 44/2020, que tem 
por objeto a execução de reforma no ginásio de esportes Tancredo Neves, referente ao Processo Licita-
tório Tomada de Preços nº 05/2020, pelo presente instrumento vem aditar o prazo de execução em 30 
(trinta) dias, permanecendo inalteradas as demais disposições do contrato original.
 O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura.
 Primeiro de Maio - PR, 27 de janeiro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO  - Contratada

ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO - Pregão nº 90/2020
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, atendendo ao dispo-sitivo 
da legislação vigente, em especial a Lei Federal 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas modificações, adjudica 

e homologa os preços registrados na licitação modalidade Pregão nº 90/2020, declarando oficialmente 
vencedoras as empresas abaixo:
FORNECEDOR: N.N.A SOARES COMERCIO DE BRINQUEDOS - EIRELI - CNPJ: 33.639.901/0001-87
Valor Total do Fornecedor: 9.650,00 (nove mil, seiscentos e cinquenta reais).

FORNECEDOR: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA EPP - CNPJ: 08.287.175/0001-33
Valor Total do Fornecedor: 82.070,00 (oitenta e dois mil e setenta reais).

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 91.720,00 (noventa e um mil, sete-centos e vinte)
 Primeiro de Maio, 27 de janeiro de 2021

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - PREFEITA


