
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
24/08/21..................R$ 158,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
24/08/21..................R$ 95,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
24/08/21..................R$ 88,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Esta terça-feira no Paraná será mais 
um dia de calor e sensação de tempo 
bem abafado, pois, além da presença 
de sol, ventos de norte favorecem a 
incursão de um ar mais quente e um 
pouco mais úmido até a região. 
Mínima:  18°C em Curitiba
Máxima: 35°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

EXTRATO DE CONTRATO Nº  1921/2021
Processo dispensa nº 12/2021

 PARTES: CONTRATANTE Serviço Autônomo de Água e Esgoto  SAAE E A CONTRA-
TADA  PESSOA JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA EDSON INOJOSA DE CASTRO 04402218977
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇO DE HORA TECNICA DE MINI PA CARREGADEIRA.
 VALOR: R$-15.950,00 Quinze Mil, Novecentos e Cinqüenta Reais
 Dotação:

DOTAÇÕES
Conta da despesa    Funcional programática    Fonte de recurso   Natureza da despesa    Grupo da fonte
                    110            40.001.17.122.0002.2074                76             3.3.90.39.00.00                Do Exercício
 DURAÇÃO: 10/08/2021 – ATÉ   09/08/2022
 DATA DA ASSINATURA: 10/08/2021
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,10/08/2021

ERRATA 
 A Divisão de Licitações e Contratos desta Prefeitura, informa que retifica o edital 
Pregão Presencial nº 23/2021, publicado no diário eletrônico do município na página 06, edições 
1877 de 17 de agosto de 2021.Retifica – se:
 ONDE SE LÊ: 

ATO CONVOCATÓRIO
 A Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul, com sede na PRAÇA PREFEITO ANTONIO 
DE SOUZA LEMOS, 32 - CEP: 86150000 - BAIRRO:CENTRO CIDADE/UF: Alvorada do Sul/PR, 
torna público que fará realizar licitação, na modalidade PREGAO PRESENCIAL, do tipo “MENOR 
PREÇO POR LOTE”, Prioritariamente para Micro (ME) e Pequenas Empresas (EPP), conforme 
descrito neste Edital e seus anexos e em conformidade com as disposições contidas nas Leis Federais 
de números 8.666/93, 10.520/02, Lei Complementar nº. 123/2006, Lei complementar 147/2014 e 
Lei Municipal nº. 1481/2007.
 Os envelopes contendo as propostas de Preços e os Documentos de Habilitação 
definidos neste Edital e seus Anexos deverão ser entregues no local, data e horário acima definido. 
 LEIA – SÊ:

ATO CONVOCATÓRIO
 A Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul, com sede na PRAÇA PREFEITO AN-
TONIO DE SOUZA LEMOS, 32 - CEP: 86150000 - BAIRRO:CENTRO CIDADE/UF: Alvorada do 
Sul/PR, torna público que fará realizar licitação, na modalidade PREGAO PRESENCIAL, do tipo 
“MENOR PREÇO POR LOTE” POR EMPREITADA GLOBAL, Prioritariamente para Micro (ME) e 
Pequenas Empresas (EPP), conforme descrito neste Edital e seus anexos e em conformidade com 
as disposições contidas nas Leis Federais de números 8.666/93, 10.520/02, Lei Complementar nº. 
123/2006, Lei complementar 147/2014 e Lei Municipal nº. 1481/2007.
 Os envelopes contendo as propostas de Preços e os Documentos de Habilitação 
definidos neste Edital e seus Anexos deverão ser entregues no local, data e horário acima definido. 
 PUBLIQUE – SE
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, aos 23  de 
AGOSTO  de 2021.

ROBERES RIVELINO DA SILVA 
PRESIDENTE 

EXTRATO DE CONTRATO Nº  10421/2021
Processo dispensa nº 46/2021

 PARTES: CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul E A CONTRATADA  
PESSOA JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA COCAMAR - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE 
RAÇÕES PARA PEIXE
 VALOR: R$ 15.826,00 (Quinze oitocentos e vinte e seis reais)
 Dotação:

DOTAÇÕES
Conta da despesa    Funcional programática    Fonte de recurso    Natureza da despesa    Grupo da fonte
                  5670           22.002.04.695.0026.2048                0            3.3.90.30.00.00                  Do Exercício
                  5680           22.002.04.695.0026.2048             504            3.3.90.30.00.00                  Do Exercício
 DURAÇÃO: 23/07/2021 – ATÉ   22/07/2022
 DATA DA ASSINATURA: 23/07/2021
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,23/07/2021

EXTRATO PRIMEIRO TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 4220/2020 - 
OBJETO DA LICITAÇÃO Pregão Nº. 3/2020.

 CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORADA DO SUL - PR
 CONTRATADO: VILHENA & SUAVE LTDA INSCRITO SOB CNPJ Nº. 
13.154.330/0001-83
 PREGÃO:3/2020
 CONTRATO: 4220/2020

DOTAÇÕES
Conta da despesa    Funcional programática    Fonte de recurso    Natureza da despesa    Grupo da fonte
                  1610           52.001.10.301.0022.2095                1             3.3.90.30.00.00                 Do Exercício
                  1620           52.001.10.301.0022.2095             303             3.3.90.30.00.00                 Do Exercício
                  1630           52.001.10.301.0022.2095             318             3.3.90.30.00.00                 Do Exercício
                  1640           52.001.10.301.0022.2095             494             3.3.90.30.00.00                 Do Exercício
                  1950           52.001.10.301.0022.2158                1             3.3.90.30.00.00                 Do Exercício
                  1960           52.001.10.301.0022.2158             303             3.3.90.30.00.00                 Do Exercício
                  1970           52.001.10.301.0022.2158             318             3.3.90.30.00.00                 Do Exercício
                  1980           52.001.10.301.0022.2158             494             3.3.90.30.00.00                 Do Exercício
                  2290           52.001.10.301.0022.2159               1             3.3.90.30.00.00                 Do Exercício
                  2300           52.001.10.301.0022.2159            303             3.3.90.30.00.00                 Do Exercício

                  2310           52.001.10.301.0022.2159            318             3.3.90.30.00.00                 Do Exercício
                  2320           52.001.10.301.0022.2159            494             3.3.90.30.00.00                 Do Exercício
                  3040           52.003.10.302.0024.2099               1             3.3.90.30.00.00                 Do Exercício
                  3050           52.003.10.302.0024.2099            303             3.3.90.30.00.00                 Do Exercício
                  3060           52.003.10.302.0024.2099            494             3.3.90.30.00.00                 Do Exercício
                  3570           52.005.10.302.0022.2101               1             3.3.90.30.00.00                 Do Exercício
                  3580           52.005.10.302.0022.2101            303             3.3.90.30.00.00                 Do Exercício
                  3590           52.005.10.302.0022.2101            494             3.3.90.30.00.00                 Do Exercício
                  5450           52.011.10.301.0022.2160               1             3.3.90.30.00.00                 Do Exercício
                  5460           52.011.10.301.0022.2160            303             3.3.90.30.00.00                 Do Exercício
                  5470           52.011.10.301.0022.2160            318             3.3.90.30.00.00                 Do Exercício
                  5480           52.011.10.301.0022.2160            494             3.3.90.30.00.00                 Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do contrato 4220/2020 
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 
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato passará 
de nove dias de junho de 2021 para 31 de janeiro de 2022. 
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençado 
não alterado pelo presente Termo Aditivo. 
 DATA DE ASSINATURA: 09/06/2021 

PORTARIA N.º 128/2021
 SÚMULA: ENCERRAMENTO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
002/2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS;
 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei 
1463/2007 e alterações, e,
 CONSIDERANDO, o período inicial de inscrição dos candidatos de 23/07 a 11/08/2021; 
CONSIDERANDO, a dilação do prazo de inscrições dos candidatos até o dia 20/08/2021;
CONSIDERANDO, a ausência de candidatos inscritos,
 RESOLVE: 
 Art. 1º - Fica encerrado o Processo Seletivo Simplificado 002/2021, por ausência de 
candidatos inscritos.
 Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as 
disposições em contrário.
 Alvorada do Sul, 23 de agosto de 2021.

Valteir Aparecido Bazzoni
Diretor Superintendente

Maria Elena Cardoso Almondes
Presidente da Comissão Organizadora

PORTARIA Nº 5159, DE 17 DE AGOSTO DE 2021
 Designa o servidor para acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro 
de Preços. 
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no 
Acórdão nº 1.094/2013 do Tribunal de Contas da União.
 RESOLVE: 
 Art. 1° Fica designado o servidor Sr. Stevie Wander Fernandes Dias, matrícula n°. 
401684, portador da cédula de identidade RG n°. 8.343.628-0, CPF n°. 052.906.549-50, ocupante 
do cargo efetivo de Pedreiro, para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preço, 
referente ao Pregão Eletrônico n° 58/2021, cujo objeto consiste no registro de preço para eventual 
aquisição e instalação de vidros. 
 I – Ata de Registro de Preços n°. 73/2021, firmado com G. G. DE SOUZA, inscrito no 
CNPJ 11.202.435/0001-35.
 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 17 de agosto de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

PORTARIA Nº 5163, DE 18 DE AGOSTO DE 2021
 Designa as servidoras 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 a servidora Sra. Ivete Pedrinelli, matrícula n°.401334, portador 
da cédula de identidade RG n°. 6.023..049-8, CPF n°. 018.382.869-00, ocupante do cargo efetivo de 
Auxiliar de Farmácia; Sra. Juliane Marques Moreno Baldo, matrícula n°.101454, portador da cédula de 
identidade RG n°. 7.504.107-1, CPF n°. 047.733.269-21, ocupante do cargo efetivo de Enfermeiro, para 
acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico 
n° 52/2021 cujo o objeto consiste na aquisição Aquisição de Máscara tipo respirador N-95/PFF2 e 
Máscara Cirúrgica descartável para as Unidades acostadas a Secretaria Municipal de saúde. 
 I – Ata de Registro de Preços n°. 76/2021, firmado com AZULMED INSDUSTRIA E CO-
MÉRCIO DE PRODUTOS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR LTDA, inscrito no CNPJ:. 37.041.236/0001-86. 
 II – Ata de Registro de Preços n°. 77/2021, firmado com C. PARRA VIEIRA, inscrito 

no CNPJ: 10.641.724/0001-78. 
 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, até a data de 18/08/2022.
 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 Agosto de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

PORTARIA Nº 5164, DE 18 AGOSTO DE 2021
 Designa a servidora Sra. Célia Aparecida Gimenes, para acompanhar e fiscalizar a 
execução deste Contrato. 
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições, e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no Acórdão 
nº 1.094/2013 do Tribunal de Contas da União.
 RESOLVE: 
 Art. 1° Fica designada a servidora Sra. Célia Aparecida Gimenes, matrícula n°.401054, 
portadora da cédula de identidade RG n°5.048.705-9, CPF n° 901.059.079-87, ocupante do cargo 
efetivo de Auxiliar de Serviços Administrativos, para acompanhar e fiscalizar a execução deste 
Contrato, referente a dispensa n° 32/2021 cujo objeto consiste na aquisição de Epi’s para as Escolas, 
Cmeis e Transportes Escolares do Município de Primeiro de Maio – PR.
 I – Contrato n°.68/2021, firmado com R. A. MARTINS DISTRIBUIDORA ME, inscrito 
no CNPJ nº. 26.984.213/0001-99.
 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, até 18/08/2022.
 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 agosto de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PREGÃO ELETRÔNICO N° 57/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 85/2021

 AOS 19 DIAS DO MÊS DE AGOSTO 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, SE-
NHORA 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 ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO PARANÁ, E INS-
CRITO NO CPF (MF) SOB O Nº 053.332.629-00 DORAVANTE DENOMINADO CONTRATANTE, 
RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS DO FORNECEDOR ABAIXO ELENCADO, VENCEDOR 
DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º  57/2021, SOB O REGIME DE COMPRAS PELO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA  AQUISIÇÃO DE PLACAS DE NOMENCLATURA DE RUAS E TUBO 
DE AÇO GALVANIZADO, COM FIXAÇÃO DAS PLACAS E INSTALAÇÃO INCLUSA NOS LOCAIS 
PRÉ DEFINIDOS NO MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, 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 - DO OBJETO 
 1.1. O objeto do presente tem como objeto aquisição de placas de nomenclatura de 
ruas e tubo de aço galvanizado, com fixação das placas e instalação inclusa nos locais pré-definidos 
no município de Primeiro de Maio, atendendo as necessidades do Município, sendo: 

 2. DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado nesta Pre-
feitura, observada a ordem de classificação, os percentuais de desconto do fornecedor registrado a 
seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato 
convocatório. Fornecedor INGÁVIAS COMÉRCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA, inscrito 
no CNPJ n.º 30.952.569/0001-18, com sede na Rua Mario Monteschio, 218, Jardim Pioneiro III, na 

MUNICIPAL, SENHORA BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA, BRASILEIRA, CASADA, RESIDENTE 
E DOMICILIADO NESTA CIDADE E COMARCA DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARA-
NÁ, À RUA CINCO, 873, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE REGISTRO GERAL Nº 
8.103.168-1/SESP/PR, EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
DO PARANÁ, E INSCRITO NO CPF (MF) SOB O Nº 053.332.629-00 DORAVANTE DENOMINADO 
CONTRATANTE, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS DO FORNECEDOR ABAIXO ELENCADO, 
VENCEDOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 59/2021, SOB O REGIME DE COMPRAS PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO DIGITAL COM 
SISTEMA BIOMÉTRICO, SENHA E CARTÃO PROXIMIDADE PARA ATENDER A DEMANDA 
JUNTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, 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 objeto Registrar Preços para aquisição de Relógio 
Ponto Digital com Sistema Biométrico, senha e cartão proximidade para atender a demanda junto 
da administração pública do município de Primeiro de Maio.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38-2021 
AVISO DE REVOGAÇÃO 

 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, torna público para conhecimento de 
quantos possam interessar que fica REVOGADO o referido certame licitatório para fins de possível 
retificação do Instrumento Convocatório. 
 Primeiro de Maio/PR, 14 de junho de 2021. 

Bruna de Oliveira Casanova 
Prefeita 

PORTARIA Nº. 5170, DE 24 DE AGOSTO DE 2021
 Exonerar Heloisa Gimenes Velasco Fernandes do cargo em comissão de Diretor do 
Posto Municipal de Saúde.
 A Prefeita de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas,
 R E S O L V E:
 Art. 1º Fica exonerada, a partir de 23/08/2021, HELOISA GIMENES VELASCO 
FERNANDES, matrícula nº. 500352, portadora da cédula de identidade RG nº. 9.261.481-6 SSP/
PR, CPF n. 077.768.839-56, ocupante do cargo em comissão de Diretor do Posto Municipal de 
Saúde, referência salarial “75” 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 24 de agosto de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°197/2021

EDITAL RESUMIDO
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO - ESTADO DO PARANÁ, Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob nº. 76.245.059/0001-01, pela Secretaria Municipal de 
Obras e Engenharia, Secretaria Municipal de Viação e Transporte e Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos e Urbanismo, tendo Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 5037 de 
30/04/2021, com a devida autorização expedida pela Senhora Bruna de Oliveira Casanova – Prefeita, 
de conformidade com as condições estabelecidas no presente Edital e de acordo com a Lei nº 8.666/93, 
de 21 de junho de 1993, Lei Federal 10.520/02, Decreto Municipal nº 5.027/2020, suas alterações 
e demais legislações aplicáveis, torna público que fará realizar no dia  09 de setembro de 2021 as 
09h:00min, no endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, o recebimento das propostas 
conforme especificado na licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 77/2021, do tipo Menor Preço Por 
Item, para Registro de Precos, tendo por finalidade a aquisição de tubos de concreto armado. com 
valor máximo de R$ 610.270,00 ( seiscentos e dez mil, duzentos e setenta reais), de acordo com 
o que se encontra definido na especificação e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
O início do recebimento de proposta se dará a partir de 25 de agosto de 2021. O edital poderá ser lido 
e obtido acessando o site: www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.primeirodemaio.pr.gov.br, 
bem como o Portal da Transparência do Município. Esclarecimentos de dúvidas podem ser feitas no 
Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura de Primeiro de Maio, na Rua Onze, nº 674, das 
08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min ou encaminhadas ao e-mail: www.comprasgo-
vernamentais.gov.br ou  licitacao@primeirodemaio.pr.gov.br.
 Primeiro de Maio, 23 de agosto de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

 2. CLÁUSULA SEGUNDA - 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. Fornecedor – item 2 e 3: PASCOAL OLIVIO FELIZE ME, CNPJ n.º 
CNPJ: 81.722.829/0001-08, com sede na Rua Rene Taccola, nº 1096, quadra 88 – lote 18 -  Centro – 
Mandaguari - PR, CEP: 86.975-000, telefone: (44) 3233-2169, representada por seu representante legal, 
Sr. Pascoal Olívio Felize, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Manoel Antunes Pereira, nº 
326, centro – Mandaguari - PR, CEP: 86975-000, RG n.º 1.565.716 SSP/PR, CPF n.º 275.963.209-10. 
 3. CLÁUSULA TERCEIRA - 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 59/2021. 
 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 59/2021. 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 Abasteci-
mento, e da Vigilância Sanitária e demais normas e legislação pertinente e em vigência; 
 3.3. Se a DETENTORA DA ATA se recusar a retirar/aceitar a Nota de Empenho, a CONTRA-
TANTE 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° 59/2021
 4.1.2. Memorial descritivo.
 4.1.3. Proposta de Preços.
 4.1.4. Ata de julgamento do pregão Eletrônico nº 59/2021
 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 
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 
Secretaria de Administração do Município de Primeiro de Maio, sob a responsabilidade do servidor 
Braz Luiz Anizelli, inscrito no CPF nº 189.957.809-91, designado pela Portaria nº 5167 da Secretaria 
de Administração e Recursos Humanos.
 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 Educação, 
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 ou contratações adicionais a que se refere este item poderão 
exceder a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, desde 
que realizada por aditivo e apresentada justificativa pautada em fato superveniente.
 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), de-
monstrando 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 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 CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA
 10.1. Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência.
 10.2. Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste Termo de Referência, 
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa 
sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a direta ou 
indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE.
 10.3. Obter todas as autorizações, aprovações ou franquias necessárias à execução 
do objeto, pagando os emolumentos prescritos por lei, caso necessário, e observando as leis, 
regulamentos e posturas aplicáveis. É obrigatório o cumprimento de quaisquer formalidades e o 
pagamento, à sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, 
por força dos dispositivos legais, sejam atribuídas à Administração Pública.
 10.4. Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar 
na execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 
 10.5.  Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento 
do objeto, sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada anteriormente 
qualquer tipo de procedimento; 
 10.6. Prestar qualquer tipo de informação solicitada pela CONTRATANTE sobre 
os fornecimentos, bem como fornecer qualquer documentação julgada necessária ao perfeito 
entendimento do objeto deste processo.
 10.7. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 12 (doze) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com 
a devida comprovação; 
 10.8. Manter durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 
 10.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, o objeto deste processo em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou de materiais empregados.
 10.10. As obrigações recíprocas entre a CONTRATADA e esta municipalidade 
correspondem ao estabelecido no presente processo.
 10.11. A CONTRATADA é responsável por toda e qualquer despesa quanto o 
transporte dos equipamentos, devendo a mesma entregar dentro do prazo previsto neste Termo 
de Referência no local solicitado sem gerar ônus a administração pública.
 11. CLÁUSULA 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 CONTRATANTE, 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
Reduzido Programática   Elemento Despesa Fonte
69 05.002.04.122.0002.2.306  3.3.90.30.00.00 1511
70 05.002.04.122.0002.2.306  3.3.90.30.00.00 1000
87 05.002.04.361.0002.2.306  4.4.90.51.00.00 1000
155 05.002.12.361.0002.2.303  3.3.90.30.00.00 1103
156 05.002.12.361.0002.2.303  3.3.90.30.00.00 1104
173 05.002.12.361.0002.2.303  4.4.90.51.00.00 1103
174 05.002.12.361.0002.2.303  4.4.90.51.00.00 1104
383 10.003.10.302.0011.2.318  3.3.90.30.00.00 494
384 10.003.10.302.0011.2.318  3.3.90.30.00.00 1303
401 10.003.10.302.0011.2.318  4.4.90.52.00.00 518
402 10.003.10.302.0011.2.318  4.4.90.52.00.00 1303
610 14.002.15.451.0010.2.239  3.3.90.30.00.00 1510
611 14.002.15.451.0010.2.239  3.3.90.30.00.00 1511
612 14.002.15.451.0010.2.239  3.3.90.30.00.00 1000
628 14.002.15.451.0010.2.239  4.4.91.52.00.00 1000
670 16.002.26.782.0015.2.332  3.3.90.30.00.00 1511
672 16.002.26.782.0015.2.332  3.3.90.30.00.00 1000
685 16.002.26.782.0015.2.332  4.4.91.52.00.00 1000
 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 disposições 
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. 
 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. 
 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:
 u) Quando a sociedade contratada for dissolvida;
 v) Quando a contratada transferir no todo ou em parte, o contrato sem prévia anuência 
do contratante;
 w) Hipóteses mencionadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores,
 x) Demais hipóteses mencionadas na Lei 8666/93;
 y) 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 nº 59/2021, 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 VIGÉSIMA 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 19 de agosto de 2021.
              BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA                                    PASCOAL OLIVO FELIZE ME
                                           Prefeita                    Contratada


		2021-08-24T15:17:40-0300
	EDITORA GRANDES SERTOES VEREDAS LTDA:04321967000126




