
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
09/07/21..................R$ 149,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
09/07/21..................R$ 84,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
09/07/21..................R$ 80,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Nesta sexta-feira, espera-se ainda 
pouca variação de nebulosidade em 
grande parte do Estado e tempera-
turas que deverão apresentar ligeira 
tendência de elevação, com a tarde 
um pouco mais aquecida. 
Mínima:  08°C em Curitiba
Máxima: 23°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

PORTARIA Nº 5109, DE 05 DE JULHO DE 2021
 Designa o servidor Sr. João Vitor Teixeira, 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. João Vitor Teixeira, matrícula n°. 401675, por-
tador da cédula de identidade RG n°. 14.158.302-6, CPF n°. 114.316.039-88, ocupante do cargo 
efetivo de Auxiliar de Serviços Administrativos, para acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata 
de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico n° 37/2021 cujo objeto consiste na aquisição 
de máscaras cirúrgicas descartáveis para os servidores desta municipalidade.
 I – Ata DE Registro de Preços n°.64/2021, firmado A.F.R DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS LTDA, CNPJ 34.813.172/0001-04.
 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 Preço, 
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 05 de julho de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PORTARIA Nº. 5110 DE 05 DE JULHO DE 2021
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO 
USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, À VISTA DO REQUERIMENTO 
DA SERVIDORA SONIA DE FÁTIMA ZAMIAN, DE 07/04/2021, E NA CONFORMIDADE COM O 
PARECER JURÍDICO Nº. 246/2021,
 R E S O L V E:
 Art. 1º Fica concedido a SONIA DE FÁTIMA ZAMIAN, matrícula nº. 401506, portadora da 
cédula de identidade RG nº. 4.321.576-0 SSP/PR, CPF nº 316.408.278-97, servidora desta Prefeitura 
Municipal, ocupante do cargo de Zelador, referência salarial “04”, grupo ocupacional serviços gerais 
do Plano de Cargos e Salários, 03 (três) meses de Licença Prêmio em Pecúnia Total, referente ao 
quinquênio de 03/09/2012 a 02/09/2017, de conformidade com os artigos 124 e 127, da Lei N.º 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 05 de julho de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5112, DE 08 DE JULHO DE 2021
 Designa o servidor Jocinei Pereira, para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato. 
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no 
Acórdão nº 1.094/2013 do Tribunal de Contas da União.
 RESOLVE: 
 Art. 1° Fica designado o servidor Jocinei Pereira, matrícula n°. 401600, portador 
da cédula de identidade RG n°. 4.372.714-1, CPF n° 006.362.139-86, ocupante do cargo efetivo 
de Fiscal de Obras Públicas, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, referente ao 
Pregão Eletrônico n° 30/2021 cujo objeto consiste na execução de reforma na sala da rodoviária 
para ocupação do departamento DETRAN.
 I – Contrato de Prestação de Serviços nº 52/2021, firmado com KM SOUZA CONS-
TRUÇÕES LTDA-EPP, CNPJ 28.004.401/0001-39.
 Art. 2º - Determinar que a fiscal ora designada deverá:
 I - Zelar pelo fiel cumprimento do Contrato, 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 Contrato, e durante o 
seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades 
legalmente estabelecidas;
 III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos 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 08 de julho de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

PORTARIA Nº 5113, DE 08 DE JULHO DE 2021
 Designa a servidora Michele Sayuri Hashimoto, para acompanhar e fiscalizar a 
execução deste Contrato. 
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no 
Acórdão nº 1.094/2013 do Tribunal de Contas da União.
 RESOLVE: 
 Art. 1° Fica designada a servidora Michele Sayuri Hashimoto, matrícula n°.401323, 
portadora da cédula de identidade RG n°. 7.594.665-1, CPF n° 038.594.649-06, ocupante do cargo 
efetivo de Advogado, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, referente a Inexigibilidade 
n° 05/2021 cujo objeto consiste na contratação de software para acesso à legislação do município.
 I – Contrato de Serviços nº 31/2021, firmado com LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, 
CNPJ 03.725.725/0001-35.
 Art. 2º - Determinar que a fiscal ora designada deverá:
  I - Zelar pelo fiel cumprimento do Contrato, 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 Contrato, e durante o 
seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades 
legalmente estabelecidas;
 III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos 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 08 de julho de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

 
PORTARIA Nº 5114, DE 08 DE JULHO DE 2021

 Designa a servidora Geisislaine Aparecida Rossi Reis, para acompanhar e fiscalizar 

a execução deste Contrato. 
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no 
Acórdão nº 1.094/2013 do Tribunal de Contas da União.
 RESOLVE: 
 Art. 1° Fica designada a servidora Geisislaine Aparecida Rossi Reis, matrícula 
n°.401522, portadora da cédula de identidade RG n°8.617.618-1, CPF n°040.274.849-24, ocupante 
do cargo efetivo de Nutricionista, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, referente 
a Dispensa n° 26/2021 cujo objeto consiste na aquisição de arroz.
 I – Contrato de Fornecimento nº 49/2021, firmado com D. S. ESTEVES & CIA LTDA, 
CNPJ n° 03.562.593/0001-78.
 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 Contrato, e durante o 
seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades 
legalmente estabelecidas;
 III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos 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 08 de julho de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

 
PORTARIA Nº 5115, DE 08 DE JULHO DE 2021

 Designa o servidor Luciano Lopes da Silva, para acompanhar e fiscalizar a execução 
deste Contrato. 
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no 
Acórdão nº 1.094/2013 do Tribunal de Contas da União.
 RESOLVE: 
 Art. 1° Fica designado o servidor Luciano Lopes da Silva, matrícula n°. 401487, portador 
da cédula de identidade RG n°. 8.895.746-6, CPF n° 038.887.749-93, ocupante do cargo efetivo de 
Motorista II, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, referente a Dispensa n° 27/2021 
cujo objeto consiste na contratação de empresa para a realização de avaliação mercadológica.
 I – Contrato de Prestação de Serviços nº 51/2021, firmado com JRV PROJETOS & 
ASSESSORIA EIRELI, CNPJ 28.486.680/0001-14.
 Art. 2º - Determinar que a fiscal ora designada deverá:
  I - Zelar pelo fiel cumprimento do Contrato, 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 Contrato, e durante o 
seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades 
legalmente estabelecidas;
 III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos 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 08 de julho de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PORTARIA Nº 5116, DE 08 DE JULHO DE 2021
 Designa os servidores para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato. 
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no 
Acórdão nº 1.094/2013 do Tribunal de Contas da União.
 RESOLVE: 
 Art. 1° Fica designado o servidor Edson José Maranguelo, matrícula n°. 401058, portador 
da cédula de identidade RG n°. 4.476.275-7, CPF n°. 778.373.209-72, ocupante do cargo efetivo de 
Auxiliar de Serviços Administrativos; Rodrigo Zanchetta Chicareli, matrícula n°. 401109, portador da 
cédula de identidade RG n°. 6.232.686-7, CPF n°.017.878.639-05, ocupante do cargo efetivo Continuo, 
para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, referente a Dispensa n° 28/2021 cujo objeto 
consiste na aquisição de placas numéricas para identificação dos túmulos do Cemitério Municipal de 
Primeiro de Maio.
 I – Contrato de Fornecimento n°.53/2021, firmado com NILTON CESAR KAIZER 
03448892971, CNPJ nº. 26.876.628/0001-49.
 Art. 2º - Determinar que a fiscal ora designada deverá:
  I - Zelar pelo fiel cumprimento do Contrato, 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 Contrato, e durante o 
seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades 
legalmente estabelecidas;
 III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos 
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 08 de julho de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

PORTARIA Nº 5117, DE 08 DE JULHO DE 2021
 Designa o servidor Edson José Maranguelo, 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 Edson José Maranguelo, matrícula n°. 401058, 
portador da cédula de identidade RG n°. 4.476.275-7, CPF n°. 778.373.209-72, ocupante do cargo 
efetivo de Auxiliar de Serviços Administrativos, para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de 
Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico n° 23/2021 cujo objeto consiste na 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.
 I – Ata de Registro de Preços n°.29/2021, firmado com L. FERNANDO MAZZA 
CURSOS E TREINAMENTO - ME, CNPJ 14.379.830/0001-86.
 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 08 de julho de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

PORTARIA Nº 5118, DE 08 DE JULHO DE 2021
 Designa a servidora Mayara Fernanda Todero Vicente, para acompanhar e fiscalizar 
a execução deste Contrato. 
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no 
Acórdão nº 1.094/2013 do Tribunal de Contas da União.
 RESOLVE: 
 Art. 1° Fica designada a servidora Mayara Fernanda Todero Vicente, matrícula 
n°.401720, portadora da cédula de identidade RG n°.5.652.335-9, CPF n°. 038.001.879-90, 
ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Administrativos, para acompanhar e fiscalizar a 
execução do Contrato, referente a Inexigibilidade n° 06/2021, cujo objeto consiste na contratação de 
empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de especificação de objetos, 
pesquisa de preços e elaboração de Termos de Referencia, bem como a negociação de preços 
com fornecedores.
 I – Contrato de Prestação de Serviços n°. NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TEC-
NOLÓGICA LTDA, CNPJ n.º 07.797.967/0001-95.
 Art. 2º - Determinar que a fiscal ora designada deverá:
  I - Zelar pelo fiel cumprimento do Contrato, 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 Contrato, e durante o 
seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades 
legalmente estabelecidas;
 III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos 
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 08 de julho de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PORTARIA Nº. 5119, DE 08 DE JULHO DE 2021
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
 R E S O L V E:
 Art. 1º Fica exonerada, a partir de 07/07/2021, KALYNE STEFANY BARBOSA, 
matricula nº. 500350, portadora da cédula de identidade RG nº. 12.477.699-6 SSP/PR, CPF nº. 
081.196.499-07, ocupante do cargo em comissão de Secretário de Meio Ambiente, grupo ocupacional 
assessoramento superior, do Plano de Cargos e Salários desta municipalidade.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições 
em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 08 de julho de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 5120, DE 08 DE JULHO DE 2021
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM A LEI Nº. 184/94, DE 23/09/1994 
E LEI Nº. 632/2016, DE 04/05/2016,
 R E S O L V E:
 Art. 1º Fica nomeado, NIVALDO RIBEIRO DE AMORIM, portador da cédula de 
identidade RG nº. 18.027.893 SSP/SP, CPF nº. 481.012.659-53, para exercer a partir de 08/07/2021, 
o cargo em comissão de Secretário de Meio Ambiente, percebendo o subsídio fixado em parcela 
única, de conformidade com o artigo 4º. e 13º. da Lei nº. 632/2016, de 04/05/2016.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições 
em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 08 de julho de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
 Por este instrumento administrativo de rescisão unilateral, o MUNICÍPIO DE PRI-
MEIRO DE MAIO, por sua representante legal, Bruna de Oliveira Casanova, Prefeita Municipal, na 
qualidade de CONTRATANTE, da obra de reforma do Centro de Referência de Assistência Social, 
no município de Primeiro de Maio, Paraná, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51/2020, 
através do presente e com fulcro no art. 77, 78, incisos I, II, III, V e XII, parágrafo único cumulado 
ao art. 79, inciso I, ambos da Lei 8.666/1993, sem prejuízo de outros expõe as seguintes razões: 
 CONSIDERANDO os princípios constitucionais princípios de legalidade, impesso-
alidade, moralidade, publicidade e eficiência; 
 CONSIDERANDO, a apuração em procedimento administrativo próprio, acerca de 
pontuais irregularidades na correta execução do contrato administrativo em tela tendo como CON-
TRATADA a pessoa jurídica S. KASPCHAK E CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 30.891.218/0001-44 
na pessoa do seu Representante Legal, Silvonei Kaspchak; 
 CONSIDERANDO o dever da Administração Pública em apurar eventuais fatos capazes 
de interferir na segurança de seus atos e na regularidade de seus contratos que viabilizam a prestação 
dos serviços públicos essenciais à coletividade, sem prejuízo do zelo administrativo em manter seus 
atos nos estribos dos princípios administrativos encartadas na Constituição Federal de 1988;   
 CONSIDERANDO o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos ou prazos, bem como a paralisação da obra sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração, com fulcro nos artigos 77, 78, incisos I, II, III, V e XII da Lei 8.666/1993, que justifica 
os prejuízos advindos de uma obra pública inconclusiva;
 CONSIDERANDO, que a cláusula décima segunda, alínea “c”, do contrato nº 51/2020 
prevê a possibilidade de rescisão contratual quando da incidência das hipóteses mencionadas no 
art. 78 da Lei 8.666/1993;
 CONSIDERANDO, ainda, as tentativas sem sucesso de resolução amigável imediata 
do caso através das notificações encaminhadas à empresa contratada;
 CONSIDERANDO que, apesar de regularmente NOTIFICADA, a CONTRATADA 
não retomou as obras ou sequer respondeu as NOTIFICAÇÕES enviadas via Correios no endereço 
físico e via e-mail no endereço eletrônico;
 RESOLVE:   
 CLÁUSULA PRIMEIRA – Rescindir unilateralmente o Contrato n⁰ 51/2020 para Obras 
de Reforma do Centro de Referência de Assistência Social, nos termos do Processo Licitatório 
TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020, celebrado entre o MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO/PR 
e a pessoa jurídica S. KASPCHAK E CIA LTDA - ME, na pessoa de seu Representante Legal, Sr. 
Silvonei Kaspchak, inscrita no CNPJ sob n.º 30.891.218/0001-44, com fulcro no art. 78, incisos I e 
V, parágrafo único cumulado ao art. 79, I, ambos da Lei 8.666/1993. 
 PARÁGRAFO ÚNICO – Pelo presente instrumento de rescisão unilateral, por razões 
esposadas nas considerações do preâmbulo do presente instrumento, fica a sua eficácia convalidada 
a contar da data de sua publicação no Diário Oficial do Município de Primeiro de Maio/PR.   
 CLÁUSULA SEGUNDA – Referendado pelo que dispõe a cláusula primeira, conside-
rando extintas as obrigações assumidas e convencionadas no contrato originário de nº 51/2020, sem 
prejuízo de que seja assegurado e garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 78, 
parágrafo único cumulado ao art. 109, §3º, ambos da lei n. 8.666/1993) quando da ciência do presente 
instrumento, pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento desta ou de sua publicação.
 PARÁGRAFO ÚNICO – Após o prazo informado no caput desta cláusula, poderão ser 
aplicadas as sanções/penalidades previstas no contrato de nº 51/2020, bem como na Lei 8.666/93, 
respeitados os princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa.
 Subscreve o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito, em 
presença das testemunhas abaixo.   
 Primeiro de Maio, 05 de julho de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita Municipal

Paraná ultrapassa marca de 1,5 
milhão de pessoas completamente 

imunizadas contra a Covid-19

 O Paraná tem mais de 1,5 milhão de pessoas 
completamente imunizadas contra a Covid-19. O nú-
mero alcançado nesta sexta-feira (9) representa 13% 
de toda a população paranaense, estimada em 11,5 
milhões pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), e 17,2% quando considerada apenas a 
fatia dos vacináveis, habitantes com 18 anos ou mais, 
formada por 8.736.014 pessoas.
 O quantitativo contempla quem recebeu as 
duas doses das vacinas (CoronaVac/Butantan, Pfizer/
BioNTech e AstraZeneca/Fiocruz) ou a dose única no 
caso da Janssen. O quadro avança conforme o intervalo 
solicitado pelos fabricantes e incluído no Plano Nacional 
de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19 
(PNO).
 De acordo com o Vacinômetro do Sistema 
Único de Saúde (SUS), são exatamente 1.525.194 
paranaenses com o esquema vacinal completo, aproxi-
madamente 6% do total do País (25,4 milhões). Curitiba, 
com 282 mil processos finalizados, lidera o ranking da 
imunização em números absolutos.

 “A segunda dose é estratégica, ela 
aumenta a proteção contra a Covid-19. E ainda 
estamos com mais vacinas que requerem duas 
doses. Por isso, é importante tomar a dose de 
reforço na data correta. Quem não completa o 
esquema vacinal está mais sujeito à infecção 
problemática em comparação com pessoas 
que recebem as duas doses”, destacou o se-
cretário de Estado da Saúde, Beto Preto.
 Os que já tomaram as duas doses 
pertencem a grupos prioritários: profissionais 
da saúde, idosos, indígenas, gestantes, forças 
de segurança e salvamento e quilombolas. Já 
a dose única foi aplicada, além da população 
em geral de 18 a 59 anos, em trabalhadores do 
transporte coletivo e do transporte ferroviário, 
caminhoneiros e profissionais da saúde.

META
 O Governo do Estado estabeleceu 
como meta imunizar 80%, ao menos com a 
primeira dose ou dosagem única, até o fim 
de agosto, e 100% 
deste grupo até o fim 
de setembro. Atual-
mente, cerca de 4,8 
milhões de parana-
enses, segundo o 
painel do SUS, estão 
nesta condição. Ou 
seja, 55% da parcela 
adulta da popula-
ção.
 Alguns municípios, inclusive, já atingiram esse 
objetivo. Segundo levantamento da Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa), três em cada quatro cidades 

paranaenses estão vacinando a população da faixa 
dos 40 anos contra a Covid-19.
 Números que vão ganhar um impulso importan-
te nos próximos dias. O Paraná começou a distribuir 
também nesta sexta mais 197.060 vacinas contra 
o coronavírus. São 173.160 doses do imunizante 
produzido pela Pfizer/BioNTech e outras 23.900 
da CoronaVac, da parceria Butantan/Sinovac, que 
darão continuidade à vacinação da população geral. 
Da CoronaVac, outras 
23.900 doses foram 
separadas para a se-
gunda dose por causa 
do prazo de aplicação 

(três semanas).
 Até agora, o Paraná aplicou um total 
de 6.311.693 doses de quatro diferentes imu-
nizantes: AstraZeneca (47,7%), CoronaVac 
(38,5%), Pfizer (11,5%) e Janssen (2,3%).

MUNICÍPIOS
 Ainda de acordo com o portal, os mu-
nicípios que mais vacinaram com a segunda 
dose ou dosagem única em números abso-

lutos foram Curitiba, com 282.876 aplicações, seguida 
por Londrina (89.688), Maringá (81.181), Cascavel 
(48.573), Ponta Grossa (37.760) e São José dos Pinhais 
(36.900).
 No Ranking da Vacinação, que faz o compara-
tivo com a população, Diamante do Norte, São Jorge 
D'Oeste, Nova Laranjeiras, Maringá, Miraselva, Terra 
Roxa e Capanema lideram a imunização completa de 
duas doses. A dose única chegou a 5,5% da população 
de Diamante do Norte, 4,24% de Guairaçá e 4,19% de 
Jardim Olinda.


