
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22-2021
SUSPENSÃO DO EDITAL

 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, torna público para conhecimento de 
quantos possam interessar que fica SUSPENSO o referido certame licitatório para fins de possível 
retificação do Instrumento Convocatório.
 Primeiro de Maio/PR, 07 de abril de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

PREGÃO ELETRONICO Nº 25/2021
REGISTRO DE PREÇOS

EDITAL RESUMIDO
 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 Viação e 
Transporte, tendo Pregoeiro(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 con-
formidade com as condições estabelecidas 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 público que fará realizar no dia 20 de abril de 2021 as 09:00horas, 
no endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br, o certame da licitação modalidade Pregão 
Eletrônico nº 25/2021, do tipo Menor Preço Por Item, tendo por finalidade a Aquisição de pneus e 
câmaras de ar para manutenção da frota municipal, com valor máximo R$ 363.649,92 (trezentos 
e sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos). de acordo com 
o que se encontra definido na especificação e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
O início do recebimento de proposta se dará a partir de 07 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, 06 de abril de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

PORTARIA Nº. 5000/2021
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E À VISTA DO REQUERIMENTO 
PROTOCOLADO SOB Nº. 918/2019, DE 18/04/2019,
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Fica concedido a SANDRA APARECIDA MACHADO DE SOUZA, matrícula nº. 
401363, portadora da cédula de identidade RG nº. 5.300.649-3 SSP/PR, CPF nº. 719.385.089-04, 
servidora desta Prefeitura Municipal, ocupante do cargo de Professor, referência salarial “C-11”, 
do Plano de Cargos, Carreira, Salários e de Valorização do Magistério – PCCVM, 90 (noventa) 
dias consecutivos de Licença Prêmio, de 05/04/2021 a 03/07/2021, referente ao quinquênio de 
02/03/2014 a 01/03/2019, de conformidade com o artigo 124, da Lei Nº. 183/94, de 23 de setembro 
de 1994 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Primeiro de Maio.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 01 de abril de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 5001/2021
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E A VISTA DO OFÍCIO Nº. 012/2021, DA SECRETARIA 
DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO, DE 23/03/2021,
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Lotar na Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Urbanismo o servidor 
JOÃO BATISTA DOS SANTOS, matrícula nº. 401184, portador da cédula de identidade RG nº. 
2.189.998-4 SSP/PR, CPF nº. 367.441.589-53, ocupante do cargo Motorista II, referência salarial 
“54”, do Quadro de Pessoal Permanente – PCSSC, desta municipalidade, com carga horária de 44 
(quarenta e quatro) horas semanais, a partir de 01/04/2021, até ulterior deliberação.
 Art. 2º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal 
de Primeiro de Maio, em 06 de abril de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita 
Municipal

dicionado a atender as solicitações de fornecimento dos órgãos ou entidade usuários nos preços 
inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor negociado para os produtos já 
entregues, em caso do reconhecimento pela administração do rompimento do equilíbrio econômico-
-financeiro originalmente estipulado. 
 17.7 - Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado, caberá ao Município promover as necessárias negociações com o fornecedor, mediante 
as providências seguintes: 
 I - Convocar o fornecedor primeiro classificado, visando a estabelecer negociação 
para redução dos preços originalmente registrados e a sua adequação ao praticado no mercado;
 II - Liberar o fornecedor primeiro classificado do compromisso assumido, se frustrada 
a negociação com o mesmo;
 III - convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando 
a promover igual negociação.
 18. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO DO CONTRATO
 18.1 O Contratante se reserva o direito de rescindir o contrato independentemente 
de interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
 a) Quando a sociedade contratada for dissolvida;
 b) Quando a contratada transferir no todo ou em parte, o contrato sem prévia anuência 
do contratante;
 c) Hipóteses mencionadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores,
 d) Demais hipóteses mencionadas na Lei 8666/93;
 e) A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77, da Lei n.º 8.666/93.
 19. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO DO OBJETO
 19.1. No fornecimento dos itens registrados e solicitados deverá ser observado o 
disposto no Edital de Pregão nº 05/2021, termo de referência e seus anexos.
 20. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE
 20.1. A adjudicação e homologação equivale ao extrato da presente Ata de Registro 
de Preços que será publicado no Jornal Oficial do Município.
 21. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 21.1. 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.
 21.2 Fica obrigado o contratado a manter, durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade 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 06 de abril de 2021.
          BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA     MSERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
                                    PREFEITA                                                              CONTRATADA

PORTARIA Nº 5002, DE 06 DE ABRIL DE 2021
 Designa os servidores para acompanhar e fiscalizar a execução 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 o servidor Sr. Stevie 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; Sr. Joaquim Euzébio de Souza, matrícula n°. 401452, portador da 
cédula de identidade RG n°. 4.274.849-8, CPF n°.588.439.149-87, ocupante do cargo efetivo de 
Pedreiro, para acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços, referente ao 
Pregão Eletrônico n° 09/2021, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços de locação de caçamba metálicas estacionárias. 
 I – Ata de Registro de Preços n°. 26/2021, firmado com AILTON MENDES SANTA 
CRUZ - ME, inscrito no CNPJ 33.776.833/0001-06.
 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 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 da Ata de Registro de Preços, 
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 06 de abril de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

PORTARIA Nº 5003, DE 07 DE ABRIL DE 2021.
 Designa a servidora Sra. Laíza dos Reis Gusmão, 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. 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, para acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços, 
referente ao Pregão Eletrônico n° 16/2021, cujo objeto consiste na aquisição de Kit de Higiene.
 I – Ata de Registro de Preços n°. 28/2021, firmado com o ALEXANDRE SEXTAK 
BATISTELA JUNIOR – COMERCIO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA - EIRELI, inscrita 
no CNPJ n.º 16.579.174/0001-90.
 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 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 da Ata de Registro de Preços, 
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 07 de abril de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

PORTARIA Nº 5004, DE 06 DE ABRIL DE 2021
 Designa os servidores para acompanhar e fiscalizar a execução 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 o servidor Sr. Stevie 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; Sr. Joaquim Euzébio de Souza, matrícula n°. 401452, portador da cédula de 
identidade RG n°. 4.274.849-8, CPF n°.588.439.149-87, ocupante do cargo efetivo de Pedreiro, para 
acompanhar e fiscalizar a execução das Atas de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico n° 
05/2021, cujo objeto na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza 

•  Nesta quarta-feira, espera-se uma 
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o Leste do estado. Nas demais regiões, 
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Mínima:  15°C em Curitiba
Máxima: 28°C em Londrina

Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
07/04/21..................R$ 159,00
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Dia  Preço
07/04/21..................R$ 86,00
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   Governador se reúne com ministro da 
Saúde e pede mais vacinas e 
reedição de lei emergencial

 O  gove rnado r 
Carlos Massa Ratinho 
Junior se reuniu com o mi-
nistro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, nesta terça-fei-
ra (6) em Brasília. A pauta 
do encontro envolveu re-
composição de quantita-
tivos de vacinas contra a 
Covid-19 para os grupos 
prioritários, mais agilidade 
na entrega dos imunizan-
tes ao Paraná e reedição 
da lei federal 13.979/20, 
que permitia contratações 
emergenciais, com dis-
pensa de licitação, para 
atender necessidades de 
enfrentamento célere da 
pandemia.
 "Tivemos uma 
boa conversa com o mi-
nistro, que nos confirmou 
a chegada de novas doses 
entre quinta ou sexta-feira 
e uma previsão de mais 
de 30 milhões de doses 
para o Brasil em abril, ga-
rantindo assim a primeira 
dose a mais grupos e as 
segundas doses de quem 
já foi imunizado", afirmou 
o governador.
 A previsão do Mi-
nistério da Saúde, segun-
do Queiroga, é de distribuir 
30,5 milhões de doses 
nas próximas semanas e 
começar a imunizar até 1 
milhão de pessoas por dia. 
O Paraná já recebeu 11 
lotes de vacinas do Minis-
tério da Saúde, totalizando 

2.253.300 unidades, e 
imunizou mais de 1,2 mi-
lhão de pessoas.
 Em relação aos 
grupos prioritários, o mi-
nistro esclareceu que as 
informações utilizadas 
pelo Ministério da Saúde 
foram extraídas do Censo 
de 2010, o que gera um 
descompasso com a po-
pulação atual do Paraná. 
Houve um compromisso 
para reavaliação dos da-
dos para possivelmente 
incorporar, nos próximos 
lotes, doses que compen-
sem essa defasagem.
 Acompanhado 
do secretário de Estado 
da Saúde, Beto Preto, o 
governador também levou 
a demanda da distribui-
ção de medicamentos do 
chamado kit entubação. A 
Sesa enviou uma remessa 
de cerca de 260 mil unida-
des aos 60 hospitais que 
integram a estratégia de 
enfrentamento da pande-
mia nos últimos dez dias, a 
maior parte adquirida pelo 
Estado, mas mesmo assim 
a situação ainda é crítica, 
com lotação acima de 95% 
nas UTIs.
 "As nossas de-
mandas da Saúde serão 
repassadas para as áreas 
técnicas do Ministério, 
que sinalizou em breve 
uma ajuda com mais me-
dicação. Saímos otimistas 

desta reunião", avaliou 
Beto Preto. O envio de 
mais 110 respiradores e 
110 monitores também 
integrou a pauta parana-
ense.
 LEI EMERGEN-
CIAL – Ratinho Junior 
também solicitou a reedi-
ção dos efeitos da lei que 
flexibiliza a manutenção e 
o custeio de hospitais e a 
compra de insumos para 
as unidades com leitos de 
UTI e enfermaria sob ges-
tão do Governo. O pleito 
reforça apresentação feita 
pelo governador do Pa-
raná na primeira reunião 
dos governadores com 
o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, no co-
mitê nacional criado para 
enfrentar a pandemia.
 A lei foi sancio-
nada em fevereiro do ano 
passado, mas o texto pre-

via que as contratações 
emergenciais fossem vá-
lidas temporariamente, 
até dezembro de 2020. O 
que o governador Ratinho 
Junior defende é que haja 
uma reedição para que a 
dispensa seja válida pelo 
menos para a compra de 
equipamentos e insumos 
e para a contratação de 
prestadores de serviços da 
área da saúde, já que esse 
leque era mais amplo.
 "Sugerimos a re-
edição da lei. A pandemia 
entrou com força em 2021. 
É muito importante para 
vários estados e municí-
pios", disse o governador. 
"A lei desburocratiza o 
processo. Na lei das li-
citações levamos muito 
tempo. A ideia é encurtar 
e dar velocidade para as 
secretarias estaduais".

EXTRATO DE CONTRATO Nº  17/2021
Pregão nº 2/2021

 PARTES: CONTRATANTE Fundação Municipal de Saúde de Alvorada do Sul - PR E 
A CONTRATADA  PESSOA JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA EMERSON NUNES DO EGITO - MEI 
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO 
COM A RESOLUÇÃO SESA 773/2019
 VALOR: R$-1.650,00 Um Mil, Seiscentos e Cinqüenta Reais
 Dotação: 
 DOTAÇÕES
Conta da despesa     Funcional programática     Fonte de recurso     Natureza da despesa     Grupo da fonte
1782         52.001.10.301.0022.2232             833          4.4.90.52.00.00               Do Exercício
 DURAÇÃO: 24/03/2021 – ATÉ   23/09/2021
 DATA DA ASSINATURA: 24/03/2021
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,24/03/2021

DECRETO Nº 100, DE 05 DE ABRIL DE 2021
 SÚMULA: DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS RESTRITIVAS PARA FINS DE 
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), ALTERA 
O DECRETO nº 084, DE 16 DE MARÇO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO 
USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELO ARTIGO 45, INCISO VII 
DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL;
 CONSIDERANDO a necessidade de uma análise permanente de reavaliação das 
especificidades do cenário epidemiológico da COVID-19 e da capacidade de resposta da rede de 
atenção à saúde;
 CONSIDERANDO as deliberações do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e 
Contingenciamento em Saúde do COVID-19 – Comitê Extraordinário CV19, instituído pelo Decreto 
Municipal nº 052, de 17/03/2020;
 DECRETA
 Art. 1º. Ficam PRORROGADAS, a partir da 0:00 (zero) hora do dia 05 de abril de 2021 
até às 23 (vinte e três) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos do dia 12 de abril de 2021, as medidas 
de caráter excepcional e temporário previstas no Decreto Municipal nº 084, de 16 de março de 2021 
relativamente à SEGUNDA FASE de restrição, com as alterações promovidas no presente decreto.
 Art. 2º. O artigo 9º do Decreto Municipal nº 074, de 08 de março de 2021 passa a ter 
a seguinte redação:
 Artigo 9º - Ficam suspensas até o dia 03 de maio de 2021, no âmbito do Município 
de Alvorada do Sul, as aulas presenciais nas unidades escolares públicas municipais e estaduais.
 Inciso I – As escolas privadas seguirão as normas determinadas pelo Decreto do 
Governo Estadual do Paraná.
 Art. 3º. O artigo 10, inciso III do Decreto nº 084, de 16 de março de 2021 passa a ater 
a seguinte redação:
 ....
 III – Mercados, mercearias, supermercados, açougues e similares – Das 9:00 às 19:00 
de segunda a sábado, e das 8:00 às 12:00 aos domingos, na modalidade presencial, observando-
-se a ocupação máxima de 30%, preferencialmente restrita a uma pessoa por família, vedada a 
presença de menores de 12 anos. 
 Art. 4º.  Acrescenta os incisos XIII, XIV e XV e XVI ao artigo 10 do Decreto nº 084, 
de 16 de março de 2021, com a seguinte redação:
 .....
 XIII – Padarias – De segunda a sábado, das 6 às 19 horas na modalidade presencial, 
e aos domingos, das 6 horas às 12 horas, observando-se a ocupação máxima de 30%, preferen-
cialmente restrita a uma pessoa por família, vedada a entrada de menores de 12 anos e o consumo 
no local durante os finais de semana;
 XIV - Clínicas de estética, salões de beleza, barbearias e serviços de podologia, de segunda a 
sexta, das 9 horas às 19 horas, e aos sábados, das 08 horas às 18 horas, com limitação de 30% de ocupação;
 XV – As atividades comerciais de rua e de prestação de serviços não essenciais, 
das 9 horas às 17 horas, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 08 horas às 12 horas, com 
limitação de 30% de ocupação;
XVI - Bares, botecos e congêneres, de segunda aos sábados das 08 horas às 20 horas e aos 
domingos das 08h00min às 12h00min.
 Art. 5º. As Igrejas, Templos Religiosos e afins continuam a poder funcionar apenas através 
de atendimento individualizado ou celebrações virtuais/online, vedada, portanto, celebrações presenciais.
 Art. 6º. Durante a vigência do presente decreto, a circulação de pessoas será restrita 
das 20 horas às 4 horas e 59 minutos.
 Art. 7º. Os restaurantes, lanchonetes, sorveterias e similares permanecem diaria-
mente, no horário das 8 horas às 20 horas na modalidade presencial ou para retirada (take away), 
observando-se a ocupação máxima de 30%, e das 20:00 às 23:00 exclusivamente na modalidade 
de entrega em domicílio (delivery);
 Art. 8º. Em caso de descumprimento de quaisquer disposições constantes no pre-
sente decreto, deverá ser aplicada a penalidade de multa correspondente a 50 URMAS (Unidade 
de Referência do Município de Alvorada do Sul), cujo valor atual total é de R$ 4.559,50, se o infrator 
for pessoa física, e de 100 URMAS (Unidade de Referência do Município de Alvorada do Sul), cujo 
valor atual total é de R$ 9.119,00, tratando-se de pessoa jurídica.
 Parágrafo 1º: A pena de multa prevista no caput do presente artigo será aplicada 
independentemente de qualquer comunicado ou notificação preliminar, ficando a autoridade com-
petente autorizada a lavrar imediatamente o respectivo Auto de Infração, nos termos do artigo 102 
e seguintes da Lei Municipal nº 1523/2008 (Código de Posturas).
 Parágrafo 2º:  Sem prejuízo da aplicação da penalidade de multa descrita no caput do 
presente artigo, o infrator fica sujeito às sanções penais previstas nos artigos 268 e 330 do Código Penal, 
se o fato não constituir crime mais grave, além da interdição do estabelecimento e suspensão do alvará de 
funcionamento, podendo culminar na cassação do seu alvará de funcionamento, em caso de reincidência.
 Art. 9º. Não sendo realizada notificação no ato da abordagem e havendo indícios do 
descumprimento do presente decreto, o Auto de Infração poderá ser lavrado a partir de denúncias, 
fotografias, vídeos ou quaisquer outros elementos consistentes para aplicação das sanções previstas.
 Art. 10. As obrigações instituídas pelo presente Decreto, não isentam ou desobrigam 
qualquer pessoa ou estabelecimento do cumprimento das medidas e normas de prevenção ao con-
tágio e de enfretamento à pandemia do COVID-19 anteriormente estabelecidas em atos normativos 
editados em nível municipal, estadual e federal que não conflitem com aquelas ora impostas. 
 Art. 11. Os casos omissos serão discutidos e aprovados por decisão especifica do 

Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 – Comitê 
Extraordinário CV19.
 Art. 12. Este Decreto entre em vigor na data da sua assinatura, revogadas as dispo-
sições em contrário.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, aos cinco dias 
do mês de abril do ano de 2021.

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI - Prefeito Municipal
ANA ESTELA VIEIRA NAVARRO - Procuradora Geral

VALTEIR APARECIDO BAZONI - Secretário Municipal de Saúde
PAOLA DE LEMOS BAZONI BENELLI - Coordenadora do Comitê Gestor do Plano de Prevenção 

e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 – Comitê Extraordinário CV19

ERRATA 
 A Divisão de Licitações e Contratos desta Prefeitura, informa que retifica o edital Tomada 
de Preços 003/2021, publicado no diário eletrônico do município na página 18 edição 1777 de 24 de 
março de 2021 e no jornal da Folha de Londrina na página 06, edição de 25 de março de 2021. Retifica:
 Onde se Lê:
 Das despesas com a contratação da empresa para a execução do objeto deste Edital, R$ 
1.219.475,94 (um milhão duzentos e dezenove mil quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro 
centavos), através da dotação orçamentária 4.4.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES; fonte 00602.
 Retifica-se:
 Das despesas com a contratação da empresa para a execução do objeto deste 
Edital, R$ 1.159.699,45 (um milhão cento e cinquenta e nove mil seiscentos e noventa e nove 
reais e quarenta e cinco centavos), através da dotação orçamentária 4.4.90.51.00.00 – OBRAS E 
INSTALAÇÕES; fonte 00602.
 PUBLIQUE – SE
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL,
 aos 06 de abril de 2.021.

ROBERES RIVELINO DA SILVA
PRESIDENTE

PORTARIA Nº. 018/2021.
 A SECRETÁRIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA DO 
SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e que lhe são conferidas por Lei.
 R E S O L V E:
 CONCEDER, 20 (VINTE) dias de Férias atinente ao período de 2019-2020 (vinte 
dias – 3/3), ao (a) Servidor (a). MARCOS LUIZ MOURA, ocupante da Função do Cargo de TÉC. 
LIC. EDUCAÇÃO FÍSICA, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 14 de maio 
de 2014, regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Centros Educacionais 
Infantis, pela Autarquia Municipal de Educação, entidade desta Prefeitura Municipal, a partir do dia 
05 de abril de 2021 à 24 de abril de 2021, devendo retornar em sua atividade no dia 25 de abril de 
2021, de acordo com o Estatuto dos Servidores Municipais de Alvorada do Sul Estado do Paraná.   
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO 
PARANÁ, aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

ANTONIO D. SANTOS FILHO - Divisão de Recursos Humanos
JULIANA RIPOL MARTIN - Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº. 019/2021.
 A SECRETÁRIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA DO 
SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e que lhe são conferidas por Lei.
 R E S O L V E:
 CONCEDER, 15 (QUINZE) dias de Férias atinente ao período de 2016-2017 (quinze 
dias – 2/2), ao (a) Servidor (a). PATRICIA SANCHES DE OLIVEIRA, conforme Ofício nº021-2019, 
ocupante da Função do Cargo de PROFESSOR, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) 
em 11 de agosto de 1997, regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Assessoria 
Educacional, pela Autarquia Municipal de Educação, entidade desta Prefeitura Municipal, a partir do 
dia 05 de abril de 2021 à 19 de abril de 2021, devendo retornar em sua atividade no dia 20 de abril de 
2021, de acordo com o Estatuto dos Servidores Municipais de Alvorada do Sul Estado do Paraná.   
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO 
PARANÁ, aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

ANTONIO D. SANTOS FILHO - Divisão de Recursos Humanos
JULIANA RIPOL MARTIN - Secretária Municipal de Educação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2021

  AOS  SEIS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021, O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, 
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, COM, À RUA ONZE, 674, INSCRITA NO CNPJ/MF Nº 
76.245.059/0001-01, NESTE ATO REPRESENTADA POR SUA PREFEITA MUNICIPAL, SENHORA 
BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA, BRASILEIRA, CASADA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA 
CIDADE E COMARCA DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, À RUA CINCO, 873, PORTA-
DORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE REGISTRO GERAL Nº 8.103.168-1/SESP/PR, EXPEDIDA PELA 
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO PARANÁ, E INSCRITO NO CPF (MF) 
SOB O Nº 053.332.629-00 DORAVANTE DENOMINADO CONTRATANTE, RESOLVE REGISTRAR 
OS PREÇOS DO FORNECEDOR ABAIXO ELENCADO, VENCEDOR DO PREGÃO ELETRÔNICO 
N.º 16/2021, SOB O REGIME DE COMPRAS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
REGISTRAR PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO, OBSERVADAS AS 
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NAS LEIS N.º 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI Nº 10.520/2002; 
DECRETO MUNICIPAL Nº: 5.027/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº: 2.435/2009.
 1 - DO OBJETO 
 1.1. O objeto do presente tem como objeto Registro de preços para aquisição de Kit 
de Higiene, conforme especificações deste termo de referência e seus anexos, sendo:

 2. DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado nesta Pre-
feitura, observada a ordem de classificação, os percentuais de desconto do fornecedor registrado a 
seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato 
convocatório. Fornecedor ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR – COMERCIO DE ALIMENTOS E 
MATERIAIS DE LIMPEZA - EIRELI, CNPJ n.º 16.579.174/0001-90, com sede na Av. Beijamim Giavarina, 
nº 1097, Jardim Maria Julia, na cidade de Jataizinho – PR, CEP: 86210-000, telefone: (43) 3235-3093, 
representada por seu representante legal, Sr. Alexandre Sextak Batistela Junior, brasileiro, solteiro, 
residente e domiciliado em Jataizinho – PR, RG n.º 13.181.034-2 SSP/PR, CPF n.º 800.919.849-80. 
 3. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado 
será formalizado pelo Município de Primeiro de Maio, mediante emissão da respectiva Nota de 
Empenho, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico n.º 16/2021. 
 3.1. O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado 
recebimento, pelo Fornecedor, da Nota de Empenho, decorrente desta Ata de Registro de Preços 
e do Edital de Pregão Eletrônico n.º 16/2021. O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos 
os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços. 
 3.2 A execução do objeto contratado deverá ser efetuada dentro dos requisitos de 
QUALIDADE e SEGURANÇA, em conformidade com as condições constantes desta Ata de Registro 
de Preços e seus anexos, obedecer às normas e padrões da ABNT e INMETRO, atender eficazmente 
às finalidades que dele naturalmente se esperam, conforme determina o Código de Defesa do 
Consumidor, atender às normas de SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, do MINISTÉRIO 
DO TRABALHO E EMPREGO, e, quando for o caso, às legislações específicas das Agências 
Reguladoras, do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e da 
Vigilância Sanitária e demais normas e legislação pertinente e em vigência; 
 3.3. Se a DETENTORA DA ATA se recusar a retirar/aceitar a Nota de Empenho, a 
CONTRATANTE poderá convocar os outros participantes do certame, na ordem de classificação, 
para efetuar a execução do objeto da presente licitação, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
cabíveis, quando for o caso;
 3.4. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em conformidade à Nota de Empenho, 
devendo constar nesta a identificação de qual nota de empenho está se refere. Não serão aceitas 
Notas Fiscais com itens e valores divergentes aos efetivamente registrados
 4. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO ATA
 4.1. 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:
 4.1.1. Edital de Pregão Eletrônico n° 16/2021
 4.1.2. Memorial descritivo/Termo de Referência.
 4.1.3. Proposta de Preços.
 4.1.4. Ata de julgamento do Pregão Eletrônico nº 16/2021
 5. CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 5.1. 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.
 5.2. 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.
 6. CLÁUSULA QUARTA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 6.1. O gerenciamento deste instrumento caberá à Divisão de Material e Compras 
da Secretaria de Administração do Município de Primeiro de Maio, sob a responsabilidade da servi-
dora Laiza dos Reis Gusmão, inscrito no CPF 058.604.189-24, designado pela Portaria nº 5003 da 
Secretaria Municipal de Assistência Social.
 7. CLÁUSULA SEXTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

e desobstrução de bueiros, poços de visitas, esgotos e galerias de águas pluviais. 
 I – Ata de Registro de Preços n°. 27/2021, firmado com MSERV SERVIÇOS TER-
CEIRIZADOS - EIRELI, inscrito no CNPJ 32.650.250/0001-63.
 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 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 da Ata de Registro de Preços, 
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 06 de abril de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita
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