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DISPENSA N° 08/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2021

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: TECNOCENTER TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
 OBJETO: Prestação de serviço de criação e remanejamento de ramais da central telefônica 
(modelo PABX impacta 68I), instalação elétrica interna e externa, incluindo materiais necessários
 VALOR: R$ 1.275,00 (um mil, duzentos e setenta e cinco reais)
 VIGENCIA: 03 (três) meses.
 REFERÊNCIA: Dispensa nº 08/2021
 FISCAL: Sueli Maria José Ferreira
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 Publique-se.
 Primeiro de Maio, 03 de março de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

DESPACHO
 Referência: Tomada de Preços n° 18/2020
 Assunto: Recurso referente fase de habilitação.
 Considerando os recursos apresentados, bem como as contrarrazões e Parecer da Procu-
radoria Jurídica, decido por:
 a) MANTER a decisão proferida, no dia 12 de janeiro de 2021, que desabilitou a empresa 
CANTO NORTE CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ 23.273.736/0001-39, nos moldes da fundamentação 
em parecer retro.
 Dessa forma, encaminhe-se aos interessados, bem como sigam os demais atos necessá-
rios a conclusão do certame.
 Primeiro de Maio, 1 de março de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita 

PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2021
REGISTRO DE PREÇOS

RETIFICAÇÃO I
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO - ESTADO DO PARANÁ, Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno, inscrito no CNPJ sob nº. 76.245.059/0001-01, pela Secretaria de Saúde, tendo Prego-
eiro(a) e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 4653 de 07/07/2020, com a devida autorização 
expedida pela Senhora Bruna de Oliveira Casanova – Prefeita, de conformidade com as condições es-
tabelecidas no presente Edital e de acordo com a Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei Federal 
10.520/02, Decreto Municipal nº 5.027/2020, suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna públi-
co que foi RETIFICADO o edital de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 11/2021, do tipo Menor 

Preço Por Item, que tem por finalidade a aquisição de Material Médico 
Hospitalar e Ambulatorial, com valor máximo R$ 355.744,07 (trezentos 
e cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sete cen-
tavos). Fica alterada a data de abertura que passa ser no dia 15 de março de 2021 as 09:00 horas, no 
endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br, tendo em vista erro material de digitação.  O início 
do recebimento de proposta se deu a partir de 01 de março de 2021. O edital poderá ser lido e obtido 
acessando o site: www.primeirodemaio.pr.gov.br, bem como o Portal da Transparência do Município. 
Esclarecimentos de dúvidas podem ser feitas no Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura 
de Primeiro de Maio, na Rua Onze, nº 674, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min ou 
encaminhadas ao e-mail: licitacao@primeirodemaio.pr.gov.br.
Primeiro de Maio, 02 de março de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

Segundo Termo Aditivo ao Contrato
 Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento n.º 0532949-23/2020 celebrado entre 
o município de Primeiro de Maio - PR, CNPJ/MF n.º 76.245.059/0001-01 e a Caixa Econômica Federal, 
CNPJ/MF n.º 00.360.305/0001-04; objeto do contrato: financiamento no valor de R$ 1.700.000,00 (um 
milhão e setecentos mil reais) no âmbito do programa FINISA. Objetivo do  Termo Aditivo: atualização do 
ANEXO II – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, que passa a vigorar com novos valores decorrentes da 
alteração no dispêndio anual. 
 Data e assinaturas: 24 de fevereiro de 2021. 

Élcio José Coelho de Lara, Superintendente de Rede e 
Bruna de Oliveira Casanova, Prefeita do município.


