
TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO 33/2020
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa AMOREIRA TERRAPLANAGEM LTDA, celebram 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, estabelecida 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 repre-
sentada 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 as-
fáltica no residencial Porto Seguro e residencial São José, referente ao Processo Licitatório Tomada de Preços nº 06/2020, 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, 16 de março de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
AMOREIRA TERRAPLANAGEM LTDA  - Contratada

TERMO DE ADITAMENTO Nº 07 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 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: 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 Licitatório 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, 19 de março de 2021.

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

RESULTADO DE LICITAÇÃO
 CONCORRÊNCIA  02/2020 

 A Comissão Permanente de Licitação e membros, comunica aos interessados na Licitação acima identificada que a mesma foi decla-
rada DESERTA.
 Primeiro de Maio/PR, 03 de Novembro de 2020.

Alexandra Sonsin Souza - Presidente 
Gisiane Coronado G. Effgen - Membro

Natal do Nascimento - Membro

PORTARIA Nº 4989, DE 24 MARÇO DE 2021
 Designa a servidora Sra. Maria Lucia Cunha, 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 Sra. Maria Lucia Cunha, matrícula n°.401603, portadora da cédula de identidade RG n° 13.031.117-
2, CPF n°547.163.229-04, ocupante do cargo efetivo de Assistente Social, para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, referente a 
Dispensa n° 10/2021 cujo objeto consiste na locação de imóvel para residência unifamiliar
 I – Contrato de Fornecimento nº 20/2021, firmado com WILSON FERNANDES, inscrito no CPF nº.  172.115.579-15.
 Art. 2º - Determinar que a fiscal ora designada deverá:

  I - Zelar pelo fiel cumprimento dos Contratos, 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 for-
necidos 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 servi-
ços 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 24 de março de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita 

PORTARIA Nº 4990, DE 24 MARÇO DE 2021
 Designa a servidora Sra. Solange Aparecida Martins Rolim, 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 Sra. Solange Aparecida Martins Rolim, matrí-
cula n°.401367, portadora da cédula de identidade RG n° 4.698.882-5, CPF n° 074.118.919-40, 
ocupante do cargo efetivo de Zeladora, para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, 
referente a Dispensa n° 12/2021 cujo objeto consiste na aquisição de copos descartáveis para 
serem utilizados por toda as repartições dos prédios públicos.
 I – Contrato de Fornecimento nº 22/2021, firmado com D. S. ESTEVES & CIA 
LTDA, inscrito no CNPJ nº. 08.785.981/0001-31.
 Art. 2º - Determinar que a fiscal ora designada deverá:
  I - Zelar pelo fiel cumprimento dos Contratos, 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 for-
necidos 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 servi-
ços 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 24 de março de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita 
 

PORTARIA Nº 4991, DE 24 MARÇO DE 2021
 Designa a servidora Sra. Cristina da Silva Quirino Martins, 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 Sra. Cristina da Silva Quirino Martins, matrícula 
n°.401542, portadora da cédula de identidade RG n° 7.869.658-0, CPF n° 053.175.549-50, ocu-
pante do cargo efetivo de Professora, para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, 
referente a Dispensa n° 13/2021 cujo objeto consiste na aquisição de caixas de papel sulfite para 
todos as secretarias do município.
 I – Contrato de Fornecimento nº 23/2021, firmado com BP PAPÉIS EIRELI, inscrito 
no CNPJ nº. 33.148.553/0001-45.
 Art. 2º - Determinar que a fiscal ora designada deverá:
 I - Zelar pelo fiel cumprimento dos Contratos, 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 for-
necidos 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 servi-
ços 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 24 de março de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

DISPENSA Nº 13/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2021

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: BP PAPÉIS EIRELI
 OBJETO: Aquisição de caixas de papel sulfite para todos as secretarias do município.
 VALOR: R$ 36.250,00 (trinta e seis mil, duzentos e cinquenta reais)
 VIGENCIA: 180 (cento e oitenta) dias
 REFERÊNCIA: Dispensa nº 13/2021
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 FISCAL: Cristina da Silva Quirino Martins - CPF: 053.175.549-50
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 23 de março de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

DISPENSA N° 11/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2021

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: AS3 AUTOMOTIVA LTDA
 OBJETO: Aquisição de pneus para motoniveladora.
 VALOR: R$ 16.794,00 (dezesseis mil, setecentos e noventa e quatro reais).
 VIGENCIA: 02 (dois) meses.
 REFERÊNCIA: Dispensa nº 11/2021
 FISCAL: Heds Cardoso Sobrinho
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 Publique-se.
 Primeiro de Maio,17 de março de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita

DISPENSA Nº 12/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2021

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: D. S. ESTEVES & CIA LTDA
 OBJETO: Aquisição de copos descartáveis para serem utilizados por toda as re-
partições dos prédios públicos
 VALOR: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
 VIGENCIA: 180 (cento e oitenta) dias
 REFERÊNCIA: Dispensa nº 12/2021
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 FISCAL: Solange Aparecida Martins Rolim - CPF: 074.118.919-40
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 18 de março de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO 
Pregão nº 6/2021

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, atendendo ao 
dispositivo da legislação vigente, em especial a Lei Federal 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas mo-
dificações, adjudica e homologa os preços registrados na licitação modalidade Pregão nº 6/2021, 
declarando oficialmente vencedoras as empresas abaixo:
 FORNECEDOR: ANDRARI INDÚSTRIA TÉXTIL LTDA - CNPJ: 18.696.414/0001-62
 Valor Total do Fornecedor: 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais).

jornal da cidade • edição 2346 • 25 de Março de 2021.

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 8.358,05 (oito mil, trezentos e cin-
quenta e oito e cinco)
 Primeiro de Maio, 24 de março de 2021

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - PREFEITA

PORTARIA Nº. 4.992, DE 24 DE MARÇO DE 2021
 Institui Comissão Especial de Organização e Execução de Cursos Profissionali-
zantes para o Cumprimento de Medidas Socioeducativas.
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei e:
 RESOLVE: 
 Art. 1º Instituir a Comissão Especial de Organização e Execução de Cursos 
Profissionalizantes para o Cumprimento de Medidas Socioeducativas, destinado à seleção de 
adolescentes para o cumprimento de medidas socioeducativas através de realização de cursos 
profissionalizantes:
 I – Presidente: Alexandra Sonsin de Souza, matrícula 401716;
 II – Membros: 
 1. Luciely Conceição do Santos, matrícula 401718; 
 2. Magali de Oliveira Moreira, matrícula 401497;
 Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.   
 Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Em 24 de março de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

REPUBLICAÇÃO


