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PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2021
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 30/2021

 Contrato de fornecimento, que entre si celebram a Prefeitura de Primeiro de 
Maio e a empresa EDITORA GRANDES SERTÕES VEREDAS LTDA, na forma 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 Emílio Tonin, nº 08, Jardim do Lago, e
 CONTRATADA: EDITORA GRANDES SERTÕES VEREDAS LTDA, pessoa 
jurídica, com sede à Rua São Paulo, na cidade de Sertanópolis, Estado do Paraná, CEP 
86.170-000, inscrito no CNPJ nº. 04.321.967/0001-26, neste ato devidamente representado 
pela Srta. Fabiane Framarin Soares, portador da Cédula de Identidade RG nº. 8.290.980-0 
SSP/PR e do CPF/MF sob nº.038.910.669-02
 Cláusula I – DO OBJETO
 1) 1.1 - Constitui o objeto na contratação de empresa especializada na publi-
cação de Matérias Institucionais do município de Primeiro de Maio, conforme especificações 
que integram ao Processo Licitatório  Nº 26/2021.

 Cláusula II – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 2.1 – O preço total do objeto deste contrato é o apresentado na proposta da 
CONTRATADA, no valor de: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).
 2.2. – O valor global, inclui todas as despesas diretas e indiretas do serviço.
 2.3 – As despesas decorrentes do presente processo licitatório correrão por 
conta de dotação orçamentária própria e específica do orçamento do exercício corrente 
sob nºs. abaixo e no exercício seguintes nas dotações a estas correspondentes:
 721 - 20.001.04.122.0002.2.337.3.3.90.39.00.00. - 01000 - OUTROS SER-
VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cláusula III – DO REAJUSTE DOS PREÇOS
 3.1 - Não haverá reajuste de preços.
 3.1.1 – Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem 
fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, prejudiciais à 
execução do contrato, de efeitos extraordinários.
 3.2 - Havendo prorrogação do presente contrato, mediante pedido expresso 
da contratada e desde que respeitado o prazo previsto no art. 3º, § 1º da Lei 10.192/2001, é 
possível a celebração de aditivo para reajuste de preços, conforme índice de preços gerais, 
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados (IPC).
 Cláusula IV – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
 4.1. - O pagamento será efetuado após 30 dias após emissão de nota fiscal 
da emissão da respectiva Nota Fiscal com aceite da Secretaria responsável, comprovando 
a prestação dos serviços, acompanhada de certidão de regularidade fiscal junto ao FGTS e 
Certidão Negativa de Débitos Previdenciários, ficando assegurado a Contratante o prazo 
máximo de até 05 (cinco) dias para a emissão de tal manifestação.
 4.2. - 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.
 4.3. - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabili-
dades contratuais.
 Cláusula V - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE PRES-
TAÇÃO DOS SERVIÇOS
 5.1 – Os serviços/produtos deverão ser prestados/entregues em conformidade 
com o especificado no Termo de Referência, Anexo I do presente Edital.
 5.2 – O valor do contrato se refere à execução total dos serviços descritos 
no memorial descritivo, ficando sob inteira e exclusiva responsabilidade da executora o 
quantitativo de recursos necessários para a execução do serviço, inclusive humanos.
 5.3 - Caso algum serviço não corresponda ao exigido no instrumento con-
vocatório, a licitante deverá providenciar no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da 
data de notificação expedida pela contratante, a sua adequação ou substituição, visando 
o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no 
instrumento convocatório, na Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor.
 Cláusula VI - DO PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
 6.1. - O presente contrato terá início na data de sua assinatura e vigorará pelo 
período de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado dentro dos limites legais.
 Cláusula VII - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
 7.1. São obrigações da CONTRATANTE:
 7.1.1. Fiscalizar e acompanhar a prestação dos serviços licitados;
 7.1.2. Efetuar o pagamento ajustado, à vista das notas fiscais, devidamente 
atestadas pelo setor competente.
 7.2. São Obrigações do CONTRATADA:
 7.2.1. Prestar os serviços de acordo com as especificações e demais condições 
contratualmente avançadas e ainda, as constantes no Edital de Licitação e seus anexos.
 7.2.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ele assumidas e todas as condições de habitação e qualificação exigidas 
na licitação.
 7.2.3. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais, tributárias 
e previdenciárias eventualmente decorrentes da execução.
 7.2.4. Providenciar a imediata correção de deficiências e/ou irregularidades 
apontadas pela CONTRATANTE.
 7.2.5. Arcar com eventuais prejuízos causados a CONTRATANTE e/ou 
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade, cometida na execução do contrato.
 7.2.6. Aceitar, nas mesmas condições avençadas no presente Instrumento 
contratual, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, respeitados os limites 
legais, conforme dispõe o parágrafo 1º, do artigo 65, da Lei 8.666/93.
 7.2.7 A empresa vencedora deverá agendar uma reunião com a Secretaria de 
Obras e Engenharia entre o primeiro ao quinto dia após assinatura de contrato, para melhor 
compreender o programa de necessidades em questão e identificar as expectativas destes 
em relação ao empreendimento; 
 7.2.8 Obedecer às especificações constantes neste Termo;
 7.2.9 Será de inteira responsabilidade da empresa contratada realizar alte-
rações necessárias do projeto contratado até legalização definitiva dos mesmos;
 7.2.10 Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto 
/do contrato, compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, 
inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento 
necessários ao fornecimento do objeto deste Termo;
 7.2.11 Realizar a entrega/executar os serviços dentro do prazo estipulado;
 7.2.12 A empresa contratada e os respectivos profissionais responsáveis pelo 
projeto deverão ficar cientes de que os mesmos serão solicitados a qualquer momento pela 
Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, a prestar esclarecimentos e dizimar as dúvidas 
que por ventura apareçam sobre os projetos e especificações;
 7.2.13 Do reconhecimento da Administração, em caso de rescisão adminis-
trativa prevista no art. 77 desta Lei, nos termos do art. 55, IX da lei nº 8.666/93.
 Cláusula VIII - DAS SANÇÕES
 8.1 – O atraso ou o descumprimento das obrigações assumidas no presente 
contrato permitirão a aplicação das seguintes sanções pela CONTRATANTE:
 8.2.1 - advertência, que será aplicada sempre por escrito;
 8.2.2 – multas, que serão graduadas, em cada caso, de acordo com a gravidade 
da infração, observados os seguintes limites:
 8.2.2.1 – 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de 
atraso na entrega do objeto da licitação, sobre o valor do contrato;
 8.2.2.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso na 
entrega do objeto da licitação, superior a 30 (trinta) dias, com o consequente cancelamento 

do contrato.
 8.2.2.3 - O valor máximo das multas não poderá 
exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor do contrato.
 8.2.2.4 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à adquirente no 
prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado 
das Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente se 
julgar conveniente.
 8.2.3 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura 
Municipal de Primeiro de Maio.
 8.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRA-
ÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior 
a 5 (cinco) anos.
 8.3 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumu-
lativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à 
CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.
 8.4 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasio-
nados por motivo de força maior ou caso fortuito.
 8.5 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a 
Administração Pública poderá ser também aplicada aqueles que:
 8.5.1 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Adminis-
tração e;
 8.5.2 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.
 8.6. - A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no 
todo ou em parte, quando o atraso na entrega dos bens for devidamente justificado pela 
firma e aceito pela adquirente, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa 
execução das obrigações assumidas.
 Clausula IX- DA RESCISÃO
 9.1 - Constituem motivos para rescisão do contrato:
 9.1.1 - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos.
 9.1.2 - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou 
prazos.
 9.1.3 - O atraso injustificado no início de entrega dos produtos.
 9.l.4 - A paralisação de fornecimento de materiais ou serviços, sem justa causa 
e prévia comunicação à Administração.
 9.1.5 - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da exe-
cução do contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem 
como a fusão, cisão ou incorporação sociais, não admitidas no Edital do Pregão Eletrônico 
nº 26/2021 e neste Contrato.
 9.1.6 - O desatendimento das determinações regulares da autoridade desig-
nada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.
 9.1.7 - A decretação de falência da sociedade ou a insolvência civil da pessoa 
física contratada.
 9.1.8 - A dissolução da sociedade contratada. 
 9.1.9 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa, que prejudiquem a execução do contrato.
 9.1.10 – Perda das condições de habilitação, pela contratante, conforme 
exigido no Edital.
 9.1.11 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinado o contratante e exaradas em processo administrativo a que se refere o contrato.
 9.1.12 – Morte da pessoa física contratada ou do titular de empresa individual.
 Cláusula X – VALOR DO CONTRATO
 10.1 – As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de R$ 
R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), para todos os legais e jurídicos efeitos.
 Cláusula XI – DO FISCAL DO CONTRATO
 11.1 – Fica o servidor abaixo identificado responsável pela fiscalização do 
contrato:
 Nome: Braz Luiz Anizelli
 CPF:189.957.809-91
 Cláusula XII - DISPOSIÇÕES GERAIS
 12.1 - Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste contrato indica 
que tem pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as suas 
condições gerais e peculiares, não podendo invocar nenhum desconhecimento quanto às 
mesmas, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento deste contrato.
 12.2 - Este ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal nº 
8.666/93, inclusive com relação aos casos omissos do Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2021 
e do Contrato.
 12.3 - Fazem parte integrante deste contrato, o Edital de Licitação, os anexos 
e a proposta.
 12.4 - A contratada reconhece os direitos da CONTRATANTE e a possibilidade 
de rescisão administrativa do ajuste, nos casos legais.
 Fica eleito o foro do Município de Primeiro de Maio, para dirimir as eventuais 
controvérsias decorrentes do presente ajuste. 
 E, por estarem de acordo, foi lavrado o presente instrumento que, lido e achado 
conforme, vai assinado em 02 (duas) vias de igual teor pelas partes, na presença de duas 
testemunhas abaixo qualificadas. 
 Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio – PR, em 04 de maio de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
PREFEITO

EDITORA GRANDES SERTÕES VEREDAS LTDA 
CONTRATADA

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
 INEXIGIBILIDADE N° 02/2021 

 A Presidente da comissão permanente e membros da equipe de apoio, 
comunicam aos interessados na Licitação acima identificada que a mesma foi declarada 
DESERTA. 
 Primeiro de Maio/PR, 04 de Maio de 2021. 

Alexandra Sonsin Souza
Pregoeira 

Luis Henrique Hideki Amauki
Membro 

Beatriz Fernanda Artoni
Membro

PORTARIA Nº 5036, DE 30 DE ABRIL DE 2021
 Nomeia Comissão Permanente de Licitação, e dá outras providências.
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas, 
 RESOLVE:
 Artigo 1º. Nomear como membros da Comissão Permanente de Licitação para 
julgar e conduzir os processos licitatórios nas seguintes modalidades: Convite, Tomada de 
preços, Concorrência, Dispensa e Inexigibilidade, a contar de 30 de abril de 2021 a 30 de 
abril de 2022, os servidores abaixo relacionados:
 I – Presidente:
 Alexandra Sonsin Souza - CPF: 096.297.459-50
 II – Membros: 
 1. Magali de Oliveira Moreira 
 CPF: 051.994.299-06     
 2. Gisiane Coronado Gomes Effgen
 CPF: 045.654.409-70

Portaria 062/2021
 Alvorada do Sul PR, 05 de Maio de 2021    
 Súmula: Instaura sindicância administrativa para apuração de denúncia e 
nomeia comissão sindicante.     
 Considerando a denúncia ocorrida por telefone junto ao Hospital Municipal 
“Emilio Alves” de Alvorada do Sul, fica instaurada Sindicância Administrativa para fins de 
apurar eventual conduta vedada, praticada por motorista de Transporte Sanitário desta 
Fundação Municipal de Saúde, ocorrido na cidade de Londrina, entre as 5 [cinco] e 6 [seis] 
horas desta data 05-05-2021.
 Fica nomeado como membros dessa Comissão Sindicante os Servidores:
 Beatriz Fabiano 
 Tiago Medina
 Dionísio Spirandio.
 Requeiro que seja noticiada à Procuradoria Geral para acompanhar e asses-
sorar a tramitação da Sindicância.

Valteir Aparecido Bazzoni
Secretário de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO Nº  13/2021
Processo dispensa nº 8/2021

 PARTES: CONTRATANTE Fundação Municipal de Saúde de Alvorada do 
Sul - PR E A CONTRATADA  PESSOA JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA M. MICHELETTI 
DE OLIVEIRA - ME
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MANUTENÇÃO 
EM PULVERIZADORES PARA O SETOR DE ENDEMIAS
 VALOR: R$-5.400,00 Cinco Mil e Quatrocentos Reais
 Dotação:

DOTAÇÕES
Conta da despesa     Funcional programática     Fonte de recurso     Natureza da despesa      Grupo da fonte
4470        52.006.10.302.0022.2163         303         3.3.90.39.05.00               Do Exercício
 DURAÇÃO: 10/03/2021 – ATÉ   09/03/2022
 DATA DA ASSINATURA: 10/03/2021
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,10/03/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021 – PMAS

 O Município de  Alvorada do Sul - PR torna público que fará realizar, às 09:00 
horas do dia 24 de maio do ano de 2021, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, 
localizada na Praça Prefeito Antônio de Souza Lemos  n° 32,  em Alvorada do Sul , Paraná, 
TOMADA DE PREÇOS sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) 
seguinte(s) obra(s):

 A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, poderá ser adquirida no endereço acima indicado, no horário comer-
cial. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à 
Comissão de Licitação no endereço acima mencionado – Telefone (43) 3157-1006/1008 
- “e-mail” licitação@alvoradadosul.pr.gov.br.                 
 Alvorada do Sul, 05 de maio de 2.021.

Roberes Rivelino da Silva

 III - Suplentes
 1. João Gustavo Martelozo           
 CPF: 044.128.979-74
 2. Daiane Maris Rodrigues Gelain
 CPF: 029.681.619-11
 3. Beatriz Fernanda Artoni 
 CPF: 094.005.909-62
 4. Edson José Maranguelo
 CPF: 778.373.209-72
 5. Luís Henrique Hideki Amauki
 CPF: 083.661.699-52
 6.Paulo Teodoro Fernandes Júnior
 CPF: 031-179-299.59
 Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura de Primeiro de Maio, 
 Em 29 de abril de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5037, DE 30 DE ABRIL DE 2021
 Nomeia Pregoeiro e Membros da equipe de apoio, seus suplentes e dá outras 
providências.
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas, 
 RESOLVE:
 Artigo 1º. Nomear como Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio para julgar e 
conduzir os processos licitatórios na modalidade Pregão Presencial e Eletrônico, no período 
de 30 de abril de 2021 a 30 de abril de 2022, os servidores abaixo relacionados:
 I – Pregoeiro (a): 
 1. Alexandra Sonsin Souza - CPF: 096.297.459-50
 2. Renata Gomes Fernandes – CPF: 072.827.059-50
 II – Membros: 
 1. Marta de Cassia Esteves Vieira 
 CPF: 584.337.839-04
 2. Daiane Maris Rodrigues Gelain 
 CPF: 029.681.619-11 
 III - Suplentes
 1. Magali de Oliveira Moreira
 CPF: 051.994.299-06
 2. Beatriz Fernanda Artoni
 CPF: 094.005.909-62
 3. Natal do Nascimento
 CPF: 437.786.079-87
 4. Samanta Ferreira da Silva
 CPF: 048.749.339-71
 5. Ivan Nishikawa
 CPF: 675.338.769-20
 6. Braz Luiz Anizelli 
 CPF: 189.957.809-91
 7. Rosangela Capuano Paschoalino
 CPF: 018.502.849-70
 8. Carlos Gonçalves Dias 
 CPF: 438.655.779-20 
 Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura de Primeiro de Maio, 
 Em 30 de abril de 2021. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5.044, DE 04 DE MAIO DE 2021
 Instaura Processo de Sindicância, nomeia comissão e dá outras providências.
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições, e
 Considerando o contido no Ofício 133/2021, que trata do Parecer Jurídico n. 
569/2020 acerca da possibilidade de efetuar pagamento referente ao contrato n. 98/2019 
junto à empresa Gasparotti e cremonini Análises Laboratoriais - LTDA, no qual solicita a 
nomeação de Comissão para instauração de processo de sindicância para apuração de 
responsabilidade do servidor pela execução indevida;
 RESOLVE: 
 Art. 1º Determinar a instauração de Processo de Sindicância, para apuração de 
suposta infração administrativa ocorrida no processo de pagamento do Contrato n. 98/2019 
para a empresa GASPAROTTI E CREMONINI ANÁLISES LABORATORIAIS - LTDA.
 Art. 2° Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, a Comissão será 
composta pelos servidores: 
 a) Suellen Carla Gorris Lemes, ocupante do cargo de Enfermeiro, matrícula 
n°. 401531; 
 b) Thais de Souza, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, 
matrícula n°. 101554; 
 c) Gisiane Coronado Gomes Effgen, ocupante do cargo de Contador, matrícula 
n°. 401717;
 Art. 3º A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir 
da data da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, dando ciência ao 
Chefe do Poder Executivo.
 Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Em 05 de maio de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal 

PORTARIA Nº 5.045, DE 04 DE MAIO DE 2021
 Instaura Processo de Sindicância, nomeia comissão e dá outras providências.
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições, e
 Considerando o contido no Ofício 132/2021, que trata do Parecer Jurídico n. 
374/2020 acerca da possibilidade de efetuar pagamento referente ao contrato n. 20/2019 
para a Sra. Ivone Mary de Almeida Manenti, no qual solicita a nomeação de Comissão para 
instauração de processo de sindicância para apuração de responsabilidade do servidor 
pela execução indevida;
 RESOLVE: 
 Art. 1º Determinar a instauração de Processo de Sindicância, para apuração 
de suposta infração administrativa ocorrida no processo de pagamento do Contrato n. 
20/2019 para a Sra. Ivone Mary de Almeida Manenti.
 Art. 2° Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, a Comissão será 
composta pelos servidores: 

 a) Victor Mateus Pedrinelli Gelain, ocupante do cargo de Agente de Combate 
às Endemias I - ACE/I, matrícula n°. 101652; 
 b) Fabiane Favarão Federice Reis, ocupante do cargo de Enfermeiro, matrícula 
n°. 101272; 
 c) Natal do Nascimento, ocupante do cargo de Oficial Fazendário, matrícula 
n°. 403881;
 Art. 3º A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir 
da data da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, dando ciência ao 
Chefe do Poder Executivo.
 Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Em 05 de maio de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal 

PORTARIA Nº 5.046, DE 04 DE MAIO DE 2021
 Instaura Processo de Sindicância, nomeia comissão e dá outras providências.
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições, e
 Considerando o contido no Ofício 134/2021, que trata do Parecer Jurídico n. 
570/2020 acerca da possibilidade de efetuar pagamento referente ao contrato n. 104/2019 
junto à empresa LABCENTER-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, no qual 
solicita a nomeação de Comissão para instauração de processo de sindicância para apuração 
de responsabilidade do servidor pela execução indevida;
 RESOLVE: 
 Art. 1º Determinar a instauração de Processo de Sindicância, para apuração 
de suposta infração administrativa ocorrida no processo de pagamento do Contrato n. 
104/2019 para a empresa LABCENTER-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
 Art. 2° Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, a Comissão será 
composta pelos servidores: 
 a) Luciana de Cassia Xicareli, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, 
matrícula n°. 401318; 
 b) Samanta Ferreira da Silva, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços 
Administrativos, matrícula n°. 401721; 
 c) Ivan Nishikawa, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos, 
matrícula n°. 401706;
 Art. 3º A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir 
da data da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, dando ciência ao 
Chefe do Poder Executivo.
 Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Em 05 de maio de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal 

PORTARIA Nº 5.047, DE 04 DE MAIO DE 2021
 Instaura Processo de Sindicância, nomeia comissão e dá outras providências.
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições, e
 Considerando o contido no Ofício 135/2021, protocolo n° 1563/2020, que 
trata do Parecer Jurídico n. 302/2020 acerca da possibilidade de efetuar pagamento refe-
rente ao contrato 04/2019 junto à empresa Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio 
Paranapanema (CISMEPAR), no qual solicita a nomeação de Comissão para instauração 
de processo de sindicância para apuração de responsabilidade do servidor pela execução 
indevida;
 RESOLVE: 
 Art. 1º Determinar a instauração de Processo de Sindicância, para apuração de 
suposta infração administrativa ocorrida no processo de pagamento referente aos serviços 
prestados pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema (CISMEPAR).
 Art. 2° Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, a Comissão será 
composta pelos servidores: 
 a) Elizangela Souza Cruz, ocupante do cargo de Técnico em Higiene Dental, 
matrícula n°. 401352; 
 b) Renata Gomes Fernandes, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços 
Administrativos, matrícula n°. 401724; 
 c) Fabiane Favarão Federice Reis, ocupante do cargo de Enfermeiro, matrícula 
n°. 401272;
 Art. 3º A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir 
da data da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, dando ciência ao 
Chefe do Poder Executivo.
 Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Em 05 de maio de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021

 AOS 05 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, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE 
REGISTRO GERAL Nº 8.103.168-1/SESP/PR, EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ES-
TADO 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 ELE-
TRÔNICO N.º 17/2021, SOB O REGIME DE COMPRAS PELO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA REGISTRAR PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BANCOS E LIXEIRAS, 
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 futura e 
eventual aquisição e bancos e lixeiras, destinados ao uso de todas as Secretarias desta 
Administração Pública, conforme especificações deste termo de referência e seus anexos, 
sendo:

 2. DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado 
nesta Prefeitura, 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. a. Fornecedor GP MOBILIARIO SUSTEN-
TAVEL E URBANIZAÇÃO LTDA, CNPJ n.º 73.034.761/0001-38, com sede na Rua Manuel 

Cardoso, S/N, bairro Estância Trevo, na cidade de Cedral - SP 
CEP: 15.895-000, telefone: (17) 3021-1908, representada por seu representante legal, Sr. 
Osmar Gomes Filho, residente e domiciliado na Rua Redorno Maurutto,223, bairro Santa 
Cruz, CEP: 15.042.206, na cidade de São José do Rio Preto – SP, RG n.º 24.696.442-X 
SSP/SP, CPF n.º 121.527.688-50. 
 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 n.º 
07/2021. 
 3.1. O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprova-
do recebimento, pelo Fornecedor, da Nota de Empenho, decorrente desta Ata de Registro de 
Preços e do Edital de Pregão Eletrônico n.º 17/2021. 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 Em-
penho, 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 Em-
penho, 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 Presencial n° 17/2021
 4.1.2. Memorial descritivo.
 4.1.3. Proposta de Preços.
 4.1.4. Ata de julgamento do Pregão Presencial nº 17/2021
 5. CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS
 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 respon-
sabilidade dos servidores Stevie Wander Fernandes Dias, CPF: 052.906.549-50 e Joaquim 
Euzébio de Souza, CPF: 588.439.149-87, designado pela Portaria nº 5048 da Secretaria 
de Serviços Públicos e Urbanismo.
 7. CLÁUSULA SEXTA - 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 Administração, 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 quanti-
tativos 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 SÉTIMA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
 8.1. O Local de entrega do item e seus prazos serão repassados pela Prefei-
tura 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 OITAVA - 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 regu-
laridade 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 insti-
tuídos 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 à 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. 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 
ocorrências 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, traba-
lhistas 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, contri-
buições fiscais, previdenciárias, 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 03 (três) dias, 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 


