
vêm aditar o prazo de execução em 45 (quarenta e cinco) dias, permanecendo inalteradas as demais 
disposições do contrato original.
 O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura.
 Primeiro de Maio - PR, 17 de maio de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
AMOREIRA TERRAPLANAGEM LTDA  - Contratada

DECRETO Nº 5.220, DE 14 DE MAIO DE 2021
 Altera o Anexo I do Decreto n°. 3.030, de 15 de outubro de 2012, e dá outras providências.
 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,
 DECRETA:
 Artigo 1º O Anexo I do Decreto n°. 3030, de 15 de outubro de 2012, que fixa os preços 
dos serviços prestados pelo Município, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 Artigo 2º Fica revogado o Decreto n°. 4.474/2018.
 Artigo 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, 
 Em 14 de maio de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2020
INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020

 O Município de Primeiro de Maio credencia a empresa FABIANA TOMAZELI PO-
ZZOBOM CLINICA MÉDICA, para prestação de serviços complementares na área da Saúde, nos 
seguintes termos:
 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, solteira, 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 Cinco, nº 873, Centro, e
 CREDENCIADA: FABIANA TOMAZELI POZZOBOM CLINICA MÉDICA, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 30.017.303/0001-88, com sede na Avenida Ayrton Senna da 
Silva, 550, 18°andar, Gleba Fazenda Palhano, CEP 86050-460, Londrina, Estado do Paraná, neste ato 
representado por Fabiana Tomazeli Pozzobom, portador do CPF nº 050.321.0009-94 e do RG nº 9.642.748-4.
 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
 O presente TERMO tem como objetivo a prestação de serviços complementares na 
área da Saúde, para atendimento de ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA, pelo período de 10/08/2020 
à 09/08/2021, conforme Anexo I – Termo de Referência do Edital de Chamamento nº 01/2020.
 CLÁUSULA SEGUNDA – DO CREDENCIAMENTO:
 São requisitos necessários ao Credenciamento dos interessados aqueles estabele-
cidos no Edital de Chamamento nº 03/2017, item 6.1.
 §1º - A subscrição do presente Termo exige o preenchimento das qualificações 
exigidas no Edital acima referido, sem exceção.
 §2º - O Credenciado manterá, durante toda a execução do presente Termo, todas 
as qualificações estipuladas nesta Cláusula, sob pena de suspensão do ajuste até a resolução da 
pendência, autorizando o Município a exigir a apresentação dos documentos mencionados, bem 
como fiscalizar “in loco”, a qualquer tempo, independente de qualquer comunicação ou notificação.
 CLÁUSULA TERCEIRA – DAS NORMAS GERAIS
 Os serviços ora ajustados serão prestados diretamente por profissionais do estabe-
lecimento do PRESTADOR CREDENCIADO, que se compromete a ofertar, todos os profissionais 
necessários à execução dos serviços contratados, mediante as condições pactuadas entre as partes.
 §1º - Para os efeitos deste Contrato, consideram-se profissionais do estabelecimento 
do PRESTADOR CREDENCIADO:
 1 - o membro do corpo de profissionais do PRESTADOR CREDENCIADO;
 2 - o profissional que tenha vínculo de empregado com o PRESTADOR CREDENCIADO;
 3 - o profissional autônomo que presta serviços ao PRESTADOR CREDENCIADO;
 4 - o profissional que, não estando incluído nas categorias referidas nos itens 1, 2 e 
3 é admitido pelo PRESTADOR CREDENCIADO nas suas instalações para prestar determinado 
serviço, a critério exclusivo do prestador credenciado.
 § 2º - Equipara-se ao profissional autônomo definido nos itens 3 e 4, a empresa, o grupo, a 
sociedade ou conglomerado de profissionais que exerça atividade na área de saúde, junto ao contratado.
 § 3º - O PRESTADOR CREDENCIADO fica exonerado da responsabilidade pelo não 
atendimento ao paciente indicado, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias, no pagamento 
devido pelo Município, ressalvadas as situações de calamidade publica ou grave ameaça na ordem 
interna ou as situações de urgência e emergência.
 § 4º - A prestação dos serviços ora contratados não implica vínculo empregatício nem 
exclusividade de colaboração entre o contratante e o contratado.
 CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR CREDENCIADO
 Para o cumprimento do objeto deste termo para prestação de serviços, o PRESTADOR 
CREDENCIADO se obriga a oferecer ao paciente todo o recurso necessário técnico-profissional do 
procedimento ou especialidade para o qual se credenciar.
 Parágrafo Único - O PRESTADOR CREDENCIADO se obriga ainda, a:
 1 - Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico;
 2 - Notificar ao Município sobre de eventual alteração de sua razão social e de mudança 
de sua diretoria, Contrato ou Estatuto, enviando, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da data de registro da alteração, cópia autenticada da Certidão da Junta Comercial ou do Cartório 

SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
19/05/21..................R$ 160,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
19/05/21..................R$ 93,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
19/05/21..................R$ 86,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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•  Nesta quarta-feira, o tempo segue 
estável sobre o Paraná. No interior do 
Estado, o tempo continuará ensolarado e 
as temperaturas ganham rápida elevação 
já nas primeiras horas da manhã. 

Mínima:  10°C em Curitiba
Máxima: 26°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Acórdão nº 1.094/2013 do Tribunal de Contas da União.
 RESOLVE: 
 Art. 1° Fica designado o servidor Sr. Hedis Cardoso Sobrinho, matrícula n°. 400932, 
portador da cédula de identidade RG n°. 1.634.543-1, CPF n°. 480.921.859-72, ocupante do cargo 
efetivo de Borracheiro, para acompanhar e fiscalizar a execução destes Contratos, referente a Dispensa 
n° 18/2021 cujo objeto consiste na contratação de empresa para fornecimento de pneus e câmaras.
 I – Contrato n°.34/2021, firmado com GUARÁ PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ nº 
02.623.675/0001-12.
 Il – Contrato n°.35/2021, firmado com OVÍDIO S. MOREIRA – PNEUS, inscrita no 
CNPJ nº 73.304.457/0001-19.
 Ill – Contrato n°.36/2021, firmado com FG-COMERCIO DE PNEUS EIRELI, inscrita 
no CNPJ nº 17.234.948/0001-04.
 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 
fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do Contratos, 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 18 de maio de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2021

  AOS 13 DIAS DO MÊS DE MAIO 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(S) FORNECEDOR(ES) ABAIXO ELENCADO(S), VENCEDOR(ES) DO PREGÃO 
ELETRÔNICO N.º 23/2021, SOB O REGIME DE COMPRAS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA REGISTRAR PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA PARA SERVIDORES 
DO MUNICÍPIO COM RELAÇÃO AO ITR, ICMS E NOTA FISCAL DO PRODUTOR, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO III, 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 – CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
- O objeto do presente tem como contratação de empresa para prestação de serviços de treina-
mento, capacitação e consultoria para servidores do município com relação ao ITR, ICMS e NOTA 
FISCAL DO PRODUTOR, sendo: 

 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir 
desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura, observada a ordem de classificação, os percentuais 
de desconto do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso 
de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório. 
 a) Fornecedor – lote 1: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO - ME, 
pessoa jurídica, com sede à Rua Elisa Flaquer, 100, Sala 705, Centro, na cidade de Santo André - PR, 
CEP 09020-160, inscrito no CNPJ nº. 14.379.830/0001-86, neste ato devidamente representado 
pelo senhor Luis Fernando Mazza, portador da Cédula de Identidade RG nº.44.835.317 e do CPF/
MF sob nº.229.781.188-81.
 3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com 
o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo Município de Primeiro de Maio, mediante emissão 
da respectiva Nota de Empenho, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão n.º 23/2021. 
 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 23/2021. O(s) fornecedor(es) registrado(s) fica(m) obrigado(s) 
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(s) 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 Abasteci-
mento, e da Vigilância Sanitária e demais normas e legislação pertinente e em vigência; 
 3.3. Se a DETENTORA DA ATA recusar-se 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 QUARTA - 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° 23/2021
 4.1.2. Memorial descritivo.
 4.1.3. Proposta de Preços.
 4.1.4. Ata de julgamento do pregão Eletrônico nº 23/2021
 5. CLÁUSULA QUINTA - 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 

EXTRATO 21 TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 4/2018 - OBJETO DA LICITAÇÃO Proces-
so inexigibilidade Nº. 1/2018.

 CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA DO SUL - PR
 CONTRATADO: SOUZA & SILVA AUTO POSTO ALVORADA LTDA INSCRITO SOB 
CNPJ Nº. 04.080.890/0001-40
 PROCESSO INEXIGIBILIDADE:1/2018
 CONTRATO: 4/2018

DOTAÇÕES
Conta da despesa     Funcional programática      Fonte de recurso     Natureza da despesa      Grupo da fonte
790        61.006.12.361.0014.2090         107           3.3.90.30.00.00              Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo aditivo de prazo para item álcool  do contrato 
4/2018 nas condições previstas na legislação vigente.
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 57, inciso II, da 
Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações.
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E VALOR
 1 - Com aditivo de prazo  deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato passará 
de treze dias de maio para trinta dias de junho de 2021
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençado 
não alterado pelo presente Termo Aditivo.
 CLÁUSULA QUINTA
 DATA DE ASSINATURA: 13/05/2021

PORTARIA Nº. 060/2021
 O PREFEITO MUNICIPAL 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, atinentes ao período de 2020-2021 (quinze 
dias – 1/2), ao (a) Servidor (a) PRISCYLLA GONÇALVES MORENO, onde ocupa da Função do Cargo 
de EDUCADOR SOCIAL (TEMPORÁRIO), e pertence ao quadro de Pessoal Temporário (PSS), 
admitido (a) em 14 de agosto de 2019, lotado (a) no (a) Divisão de Ação Social, pela Secretaria 
Municipal de Ação e Promoção Social, secretaria desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 19 de 
maio de 2021 à 02 de junho de 2021, devendo retornar em sua atividade no dia 03 de junho 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 dezessete dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

ANTONIO D. SANTOS FILHO - Divisão de Recursos Humanos
MARCOS ANTONIO VOLTARELLI - Prefeito Municipal 

PORTARIA Nº. 061/2021
 O PREFEITO MUNICIPAL 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 atinentes ao período de 2019-2020 (quinze 
dias – 1/2), ao (a) Servidor (a). RICARDO PEREIRA DA COSTA, ocupante da Função do Cargo de 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 11 de 
agosto de 1997 regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Gabinete do Secretário Geral, 
pela Secretaria Municipal de Administração, secretaria desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 17 
de maio de 2021 à 31 de maio de 2021, devendo retornar em sua atividade no dia 01 de junho 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 dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

ANTONIO D. SANTOS FILHO - Divisão de Recursos Humanos
MARCOS ANTONIO VOLTARELLI - Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 062/2021
 O PREFEITO MUNICIPAL 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, atinentes ao período de 2020-2021 (quinze 
dias – 1/2), ao (a) Servidor (a) SANDRA ALICE DO NASCIMENTO, onde ocupa da Função do Cargo 
de ENTREVISTADOR SOCIAL (TEMPORÁRIO), e pertence ao quadro de Pessoal Temporário (PSS), 
admitido (a) em 05 de agosto de 2019, lotado (a) no (a) Divisão de Assistente Social, pela Secretaria 
Municipal de Ação e Promoção Social, secretaria desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 19 de 
maio de 2021 à 02 de junho de 2021, devendo retornar em sua atividade no dia 03 de junho 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 dezessete dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

ANTONIO D. SANTOS FILHO - Divisão de Recursos Humanos
MARCOS ANTONIO VOLTARELLI - Prefeito Municipal 

PORTARIA Nº. 063/2021
 O PREFEITO MUNICIPAL 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, 30 (TRINTA) dias de Férias atinentes ao período de 2018-2019 (trinta 
dias), ao (a) Servidor (a). FRANCISCO TARSO FABIANO, ocupante da Função do Cargo de AGENTE 
DE URBANISMO, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 11 de fevereiro de 
1987 regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Serviços Públicos, cedido 
para a Fundação Municipal de Saúde, entidade desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 03 de maio 
de 2021 à 01 de junho de 2021, devendo retornar em sua atividade no dia 02 de junho 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 dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

ANTONIO D. SANTOS FILHO - Divisão de Recursos Humanos
MARCOS ANTONIO VOLTARELLI - Prefeito Municipal

ERRATA 
 A Divisão de Licitações e Contratos desta Prefeitura, informa que retifica o edital 
Pregão Eletrônico 17/2021, publicado no diário eletrônico do município de 04 de maio de 2021 e no 
jornal Folha de Londrina na página 22, de 05 de maio de 2021. Retifica – se:
 ONDE SE LÊ: 
 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Das 08:30 min do dia 06 de maio de 2021 
 ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 09h00min do dia 18 de maio de 2021. 
 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 9h00min do dia 18 de maio de 2021. 
 REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília (DF). 
 LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL  www.bll.org.br 
 LEIA – SÊ:
 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Das 08:30 min do dia 20 de maio de 2021 
 ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 09h00min do dia 01 de junho de 2021. 
 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 9h00min do dia 01 de junho de 2021. 
 REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília (DF). 
 LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL  www.bll.org.br 
 PUBLIQUE – SE
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, 
 Aos 18 de maio de 2021.

ROBERES RIVELINO DA SILVA 
PRESIDENTE

TERMO DE ADITAMENTO Nº 05 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 re-
presentada 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 Licitatório Tomada de Preços nº 06/2020, pelo presente instrumento 

INEXIGIBILIDADE N.º 01/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2.021 

EXTRATO DE CONTRATO 
  CONTRATANTE:  CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO 
PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa à Rua Dez, nº 610, inscrita 
no CNPJ sob o nº 95.561.965.0001-60, neste ato representado pelo Senhor VANDER EMANOEL 
DIAS COELHO, Presidente da Câmara – Biênio 2.021/2.022, brasileiro, casado, inscrito no CPF 
sob o nº 027.250.189-19, portador da cédula de identidade RG nº 7.587.765-0 SSP/PR, residente 
e domiciliado na Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, - Distrito do Ibiací. 
 CONTRATADA: NIVEL SOFTWARE E PROCESSAMENTO EIRELI, inscrita no CNPJ 
sob nº. 26.154.548/0001-80, contrato social com sede localizada à Rua Mossoro, nº 399, Centro  
CEP: 86.020-290 – município de Londrina, Estado do Paraná, representada por seu proprietário 
– Senhora Marcia Rosa Vasconcelos Silva, empresária, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o 
nº 376.762.702-78 e portador da cédula de identidade RG nº 12.371.547-0 SSP/PR, residente e 
domiciliado na rua Rosa Badin Vieira, nº 90 Terras de Santana II, Comarca de Londrina, Estado do 
Paraná. 
 OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento, mediante locação, de 
sistemas para gestão pública compreendendo: Sistemas de Contabilidade, Folha de Pagamento 
(Recursos Humanos), Controle de Frotas, Compras e Licitação, Controle Interno e Controle de 
Patrimônio, bem como Suporte Técnico no Sim Am e Portal de Transparência e Parametrização/
suporte/geração de tabelas de matrizes contábeis portaria 549 STN. 
 VALOR GLOBAL: R$ 40.935,06 (trinta e quatro mil, cento e doze reais e cinquenta 
e cinco centavos), pelo período de 180 dias, ou seja, 06 meses,  valor mensal de R$ 6.822,51 (seis 
mil, oitocentos e vinte e dois reais  e cinco e um centavos). 
 VIGÊNCIA: 180 (Cento e Oitenta) dias. 
 FISCAIS DO CONTRATO: CRISLEE MITHEE SILVA PRADO E VALDIR PEDRONI 
DA SILVA 
 REFERÊNCIA: Processo de Inexigibilidade 01/2021. 
 Publique-se. 
 PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, 17 DE MAIO DE 2.021. 

VANDER EMANOEL DIAS COELHO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.
 6. CLÁUSULA SEXTA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 6.1. O gerenciamento deste instrumento caberá à Divisão de Material e Compras da Se-
cretaria de Administração do Município de Primeiro de Maio, sob a responsabilidade do servidor (identificar 
servidor – nome e CPF), designado pela Portaria nº Edson José Maranguelo, CPF n°. 778.373.209-72.
 7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 7.1. Durante a sua vigência, a presente Ata poderá ser utilizada por qualquer secretaria 
do Município de Primeiro de Maio, mediante manifestação de interesse junto ao Secretaria de Admi-
nistração, para que este autorize e indique os possíveis prestadores de serviços e respectivos preços 
a serem praticados, obedecendo à ordem de classificação, e desde que comprovada a vantagem.
 7.2. As aquisições não poderão exceder a 100% (cem por cento) dos quantitativos 
registrados nesta Ata de Registro de Preços.
 7.3. As secretarias que utilizarem esta Ata de Registro de Preços, deverão observar, 
quanto ao preço unitário, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão que a precedeu 
e integra o presente instrumento de compromisso.
 8. CLÁUSULA OITAVA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
 8.1. O Local de entrega do item e seus prazos serão repassados pela Prefeitura 
de Primeiro de Maio, por intermédio da Secretaria solicitante do serviço, devidamente indicado e 
identificado na respectiva NAD – Nota de Autorização de Despesa, 
 9. CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO
 9.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias após emissão de nota fiscal após a 
manifestação favorável da Secretaria solicitante, através de atestado na nota fiscal comprovando 
o recebimento dos bens, ficando assegurado a Contratante o prazo máximo de até 05 (cinco) dias 
para a emissão de tal manifestação.
 9.1.1. A CONTRATADA deverá comprovar via documento impresso a regularidade 
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débito, ou 
Certidão Positiva com efeito negativo relativa ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, como 
condição à percepção do valor faturado.
 9.2. Havendo erro na nota fiscal e/ou fatura ou descumprimento das condições 
pactuadas, a tramitação da nota fiscal e/ou fatura será suspensa para que a Contratada adote as 
providências necessárias a sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, 
a data da reapresentação da fatura, devidamente corrigida.
 9.3. Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades 
contratuais.
 10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA
 10.1 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, sem 
prévia e expressa anuência da administração;
 10.2 Entregar os produtos no prazo estabelecido e de acordo com o que foi solicitado;
 10.3 A eximir o Município de qualquer responsabilidade quanto a possíveis ocor-
rências que venham a causar acidentes pessoais a empregados da contratada ou de terceiros, 
relativamente à entrega do objeto;
 10.4 A responsabilizar-se por todas as despesas com tributos fiscais, trabalhistas 
e sociais, que incidam ou venham a incidir, diretamente e indiretamente, na entrega do objeto.
 10.5 Responder, única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e 
demais despesas decorrentes do objeto, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais, previ-
denciárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, por mais 
especiais que sejam e mesmo que não expressas no presente contrato.
 10.6 Eventuais danos causados às instalações e/ou equipamentos decorrentes da 
entrega do material deverão ser ressarcidos e/ou reparados pela contratada, não cabendo qualquer 
contestação ou ônus a Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio;
 10.7 A Contratada fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante 
a vigência do contrato, com prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contando a partir do 
recebimento do pedido;
 10.8 Não será limitada quantidade mínima de compra por requisição, ficando o 
fornecedor obrigado a efetuar a entrega no prazo estabelecido;
 10.9 Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilitada 
para a execução do objeto da presente licitação, atendendo todas as exigências legais pertinentes, 
inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e previstas na legislação específica.
 11. CÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
 11.1 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregulari-
dades verificadas no curso da execução dos serviços, para que seja reparado ou corrigido;
 11.2 A notificar imediatamente a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade 
encontrada no fornecimento do objeto;
 11.3 Esclarecer todas as dúvidas necessárias e fornecer as informações quando 
solicitadas pela Contratada;
 11.4  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 
de servidor especialmente designado;
 11.5  Efetuar o pagamento no prazo previsto.
 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 12.1 Recusando-se o adjudicatário a assinar a ata de registro de preços no prazo 
estabelecido ou não comprovando as condições de habilitação, estará sujeito às seguintes sanções, 
assegurado o direito de ampla defesa:
 a) multa de 10% (dez por cento) do valor de sua proposição de preços; e
 b) impedimento em licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL e o descre-
denciamento do seu Cadastro de Fornecedores.
 12.2 Nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93 e suas alterações, pela inexecução total 
ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes penalidades: 
 a) multa de 5% (cinco por cento) do valor contratual nos casos de mora, exigível 
juntamente com o cumprimento das obrigações. A multa incidirá a cada novo período de 30 (trinta) 
dias de atraso em relação à data prevista para o fornecimento; 
 b) multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando por ação, omissão ou 
negligência a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais; 
 c) suspensão do direito de participar em licitações/contratos junto ao CONTRATAN-
TE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos quando, por culpa da CONTRATADA, deixar de entregar o 
objeto contratado, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento do fornecimento do 
objeto, fraudar a entrega, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, ocorrer a rescisão administrativa; 
 d) declaração de inidoneidade por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE, 
em conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA, observando-se o 
disposto no Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Os itens serão pagos através da(s) seguinte(s) dotação orçamentária: 
Reduzido Programática  Elemento Despesa Fonte
97 06.002.04.123.0002.2.307  3.3.90.35.00.00 1000
958 06.002.04.123.0002.2.307  3.3.90.35.00.00 1002
 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS
 14.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as dispo-
sições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, quando:
 14.1.1. Houver redução nos preços praticados no mercado, em relação aos preços 
registrados, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo a Contratante 
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
 14.1.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado, devendo o Município:
 14.1.2.1. Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e 
sua adequação ao praticado pelo mercado.
 14.1.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido. e
 14.1.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
 14.1.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o 
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, 
a Contratante poderá: 
 14.1.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da pena-
lidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 
ocorrer antes do pedido de prestação de serviços. e
 14.1.3.2. Convocar os demais prestadores visando igual oportunidade de negociação.
 14.1.4. Não havendo êxito nas negociações, a Contratante irá proceder à revogação 
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa à aquisição pretendida.
 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS.
 15.1. O fornecedor terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio 
de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa nos termos da 
cláusula 19 do edital:
 15.1.1. A pedido, quando:

 15.1.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as 
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior.
 15.1.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função 
da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.
 15.1.1.3 por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.
 15.1.2. Por iniciativa da Contratante, quando:
  I - Não cumprir as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços, a 
que estiver vinculado;
  II - Não retirar a respectiva nota de empenho e/ou não formalizar o contrato decorrente 
do Registro de Preços, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
  III - enquadrar-se nas hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste 
decorrente do registro de preços estabelecidos no art. 77 e seguintes da Lei n.º 8.666, de 1993;
  IV - Estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a Administração 
ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
 V - O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado.
 VI - O fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica 
exigida no processo licitatório.
 VII - Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.
 VIII - Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços.
 IX - O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os 
pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços.
 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO CONTRATO
 16.1. Cada NAD – Nota de Autorização de Despesa solicitando os itens registrados equivalerá 
a um contrato entre o licitante que tenha firmado a Ata de Registro de Preços e o Município de Primeiro de 
Maio, com a emissão da respectiva Nota de Empenho, nos termos do caput do art. 62, da Lei 8666/93.
 17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
 17.1 - Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata 
de Registro de Preço. 
 17.2 - Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos 
devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação 
inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II do caput e 
do § 5º do art. 65 da Lei n.º 8.666, de 1993. 
 17.3 - Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro, 
a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços 
inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas 
fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta 
e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 
 17.4 - A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, 
índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de 
mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser 
pago pela administração. 
 17.5 – O Município decidirá sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo. 
 17.6 - No transcurso da negociação de revisão de preços, ficará o fornecedor con-
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 OITAVA – 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 NONA – DO FORNECIMENTO DO OBJETO
 19.1. No fornecimento dos itens registrados e solicitados deverá ser observado o 
disposto no Edital de Pregão Eletrônico nº 23/2021, e seus anexos.
 20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - 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 VISÉSIMA PRIMEIRA - 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 VIGÉSIMA SEGUNDA – 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 13 de maio de 2021

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO - ME - Contratada
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