
EXTRATO DE CONTRATO Nº  11121/2021
Processo dispensa nº 50/2021

 PARTES: CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul E A CONTRATADA  
PESSOA JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA ANTONIO ALBERTO RIBEIRO FERRO 01212240901
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇO DE SERRALHERIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES, NO GINÁSIO DE 
ESPORTES E ESTÁDIO MUNICIPAL ÁLVARO ALVES
 VALOR: R$-17.000,00 Dezessete Mil Reais
 Dotação:

DOTAÇÕES
Conta da despesa    Funcional programática    Fonte de recurso    Natureza da despesa    Grupo da fonte
                  6100           23.003.27.812.0016.2051                 0            3.3.90.39.00.00                Do Exercício
                  6110           23.003.27.812.0016.2051              504            3.3.90.39.00.00                Do Exercício
                  6190           23.004.27.812.0016.2052                 0            3.3.90.39.00.00                Do Exercício
                  6200           23.004.27.812.0016.2052              504            3.3.90.39.00.00                Do Exercício
 DURAÇÃO: 09/08/2021 – ATÉ   08/02/2022
 DATA DA ASSINATURA: 09/08/2021
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,09/08/2021

EXTRATO DE EDITAL Nº 09/2021
 ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ATENDER ÀS 
NECESSIDADES DE PESSOAL.
 O Município de Alvorada do Sul,  torna publico que estarão abertas, no período de 11 de agosto 
a 23  de agosto de 2021, as inscrições para provimento nas seguintes funções na Administração Indireta.

 * Não há reserva de vagas para candidatos com deficiência para provimento imediato 
devido ao quantitativo de vagas oferecidas, sendo mantido cadastro de reserva.
 Requisitos para inscrição :Poderão se inscrever os candidatos que preencherem os  
requisitos específicos constantes do Edital (quadro acima)
 Procedimento para inscrições:As inscrições, inteiramente gratuitas, serão realizadas 
somente via internet. 
 Informações complementares:Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
PMAS pelo email concurso@alvoradadosul.pr.gov.br. O Edital completo e seus anexos estarão 
disponíveis no quadro de Editais da Prefeitura Municipal, no site www.alvoradadosul.pr.gov.br  .   
 Alvorada do Sul, 09 de agosto de 2021. 

Jose Luiz Voltarelli e Leticia Brussolo

SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
11/08/21..................R$ 156,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
11/08/21..................R$ 95,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
11/08/21..................R$ 88,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• O sistema frontal causa muito 
mais aumento da nebulosidade do 
que propriamente a ocorrência de 
chuvas, principalmente na faixa norte 
paranaense.

Mínima:  08°C em Curitiba
Máxima: 28°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
009/2021

 ABRE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ATEN-
DER ÀS NECESSIDADES DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL.
 O SECRETÁRIO GERAL E A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL conjuntamente, no uso de 
suas atribuições legais, em conjunto com a Comissão Organizadora do Processo Seletivo PSS 09/2021, 
nomeada através da Portaria nº 091/2021, TORNA PÚBLICA a realização de Processo Seletivo Simplificado, 
sob o regime de contratação temporária, para provimento de vagas do seu quadro de pessoal.
 RESOLVE:
 Abrir inscrições no Processo Seletivo Simplificado – PSS 009/2021, para atender 
emergencialmente a necessidade de suprimento de pessoal da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
DE ALVORADA DO SUL E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALVORADA DO SUL, 
(órgão da Administração Indireta do Município de Alvorada do Sul-Pr). Divulgam e estabelecem 
normas específicas para abertura de Processo Seletivo Simplificado, de provas: escrita, titulos e 
prática, conforme a função, para contratação, por tempo determinado, sem caráter de concurso, 
para cargos de, PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, OPERADOR DE PROGRAMAS SOCIAS, 
ENTREVISTADOR SOCIAL, EDUCADOR SOCIAL, MOTORISTA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 
e com Formação de Cadastro Reserva, para atender necessidades Administração, observado o 
disposto no inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, nos termos da Lei Municipal nº. 1463/2007, 
bem como as normas contidas neste Edital.
 1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 1.1 – O Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção para cargo de PSICOLOGO, 
ASSISTENTE SOCIAL, MOTORISTA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, OPERADOR DE PROGRAMAS 
SOCIAIS, EDUCADOR SOCIAL E ENTREVISTADOR SOCIAL, para atender necessidades da DA 
PREFEITURA MUNICIPAL bem como da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA , na sede  
deste município de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, realizado sob execução direta, cuja organização 
e aplicação do Processo Seletivo Simplificado caberá a Comissão Especial constituída através da 
Portaria n n° 091/2021 de 26 de julho de 2021 da Prefeitura de Alvorada do Sul-Pr, endereço www.
alvoradadosul.pr.gov.br e correio eletrônico concurso@alvoradadosul.pr.gov.br .
 1.2 - O Processo Seletivo destina-se ao provimento de ocupação temporária de vagas 
e cargos apresentados na Tabela do Item 2.1 deste Edital e tem prazo de validade de 1 (um) ano a 
contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério do 
Poder Executivo Municipal.
 1.2.1 - A convocação para as vagas informadas na Tabela do item 2.1 deste Edital 
será feita de acordo com a necessidade e a conveniência do Poder Executivo Municipal, dentro do 
prazo de validade do Processo Seletivo.
 1.3 – As contratações serão feitas por um período de até 01 (um) ano, prorrogável, 
caso haja necessidade, e conveniência da Administração Pública.
 1.4 – A Prefeitura Municipal, bem como a Secretaria Municipal de Assistência Social 
ressaltam que o candidato aprovado no PSS não terá direito a nenhum tipo de ajuda de custo, 
incorporada à sua remuneração.
 1.5 – O preenchimento das vagas obedecerá à ordem de classificação dos candidatos 
aprovados no PSS.
 1.6 - As atribuições dos cargos estão relacionadas no Anexo II deste Edital.
 1.7 - A Comissão Organizadora não está obrigada a fornecer, por telefone ou e-mail, 
informações a respeito de datas, locais e horários de realização da prova escrita, de títulos e prática e 
demais eventos. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas 
neste Edital e demais publicações no endereço eletrônico www.alvoradadosul.pr.gov.br
 1.8 - O candidato aprovado no resultado final homologado do Processo Seletivo Sim-
plificado que recusar a 01 (uma) convocação poderá ser reposicionado, em caso de requerimento, 
no final da lista de convocação dos aprovados.
 1.9 - O contratado, a partir da data de admissão, terá o seu contrato inicial fixado em 
até 01 ano, podendo ser prorrogado por igual período, independente da validade do vencimento do 
edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS).
 2 - DOS CARGOS E REQUISITOS 
 2.1 - O cargo, a carga horária semanal, as vagas de ampla concorrência, as vagas 
para pessoa com deficiência (PcD), o cadastro de reserva, a remuneração inicial bruta, e os requisitos 
básicos para posse no cargo são os estabelecidos a seguir:

 * Não há reserva de vagas para candidatos com deficiência para provimento imediato 
devido ao quantitativo de vagas oferecidas, sendo mantido cadastro de reserva.
 ** Possuir registro no conselho de classe.
 *** Os demais aprovados fora da lista de convocação permanecerão em Cadastro 
de Reserva.
 2.1.a) Em hipótese alguma será realizada a readaptação ou readequação da função 
de servidor aprovado em Processo Seletivo, devendo o(a) mesmo(a) ficar atento às atribuições do 
ANEXO II do referido edital. Caso o candidato não consiga desempenhar as atribuições do cargo 
o(a) mesmo(a) poderá ter o seu contrato encerrado.
 2.1.b) Independente da escolaridade, as vantagens da carreira do servidor concursado 
não serão aplicadas aos contratados aprovados neste Processo Seletivo.
 2.1.c) O contratado terá garantido, por ocasião das férias, um adicional correspon-
dente a 1/3 da remuneração e 13º salário, proporcional ao período efetivamente trabalhado durante 
a vigência do contrato.
 2.1.d) Quando da contratação, a Prefeitura Municipal e a Secretaria Municipal de 
Assistência social irão determinar em qual setor o funcionário irá atuar, podendo ser na zona urbana 
ou distritos, conforme necessidade da entidade.
 2.1.e) O deslocamento ao local de trabalho é de responsabilidade do candidato, não 
cabendo ao município a obrigatoriedade de condução.
 2.2. - São requisitos básicos para o ingresso aos quadro de servidores, contratados  
especiais ou temporários :
 a) ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal;

 b) ter completado 18 (dezoito) anos;
 c) estar em pleno exercício dos direitos políticos;
 d) ser julgado APTO física e mentalmente para o exercício do cargo, em inspeção 
médica oficial, determinada pela Prefeitura.
 e) possuir a escolaridade exigida e demais requisitos para o exercício do cargo;
 f) declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública 
nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, Federal ou Municipal, para fins de 
verificação do acúmulo de cargos;
 g) a quitação com as obrigações eleitorais e militares;
 h) não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público;
 i) ter sido aprovado e classificado no Processo Seletivo;
 j) atender às demais exigências contidas neste Edital.
 2.3 – O candidato será contratado no regime especial de trabalho. 
 3 - DAS INSCRIÇÕES
 3.1 - A inscrição no Processo Seletivo implica, desde logo, o conhecimento e a 
tácita aceitação pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital. Não poderá o candidato 
questionar posteriormente qualquer item em que o candidato não impugnou em momento oportuno, 
configurando preliminarmente a intempestividade do requerimento e não será analisado seu mérito.
 3.2 - As inscrições para este Processo Seletivo serão realizadas somente via internet. 
Não serão aceitas inscrições efetuadas de forma diversa da estabelecida neste item.
 3.3 - O período para a realização das inscrições será o período estabelecido no ANEXO 
III - Cronograma, observado horário oficial de Brasília/DF,  através do endereço eletrônico www.alvorada-
dosul.pr.gov.br, ou seja, de 11/08/2021 a 23/08/2021. E deverá preencher os dados da ficha de cadastro 
na internet, pelo link  http://177.92.16.11:7474/stp/stpaberturaprocessoweb.edit.logic?e=350
 3.4 - Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá:
 3.4.1 - preencher o Formulário anexo VIII de Solicitação de Inscrição declarando estar 
ciente das condições exigidas para admissão no cargo e submetendo-se às normas expressas neste 
Edital, declarando ainda que está perfeita condiçoes de saúde para as tarefas do cargo que pretende;
 3.4.2 - preencher o Formulário anexos IX  de prova de titulo, respectivo ao cargo que 
pretende atuação. 
 3.4.3 - imprimir os formulários de inscrição e prova de títulos; 
 3.4.4 – preencher os dados da ficha de cadastro na internet, e enviar como anexo os 
formulários de incrição e prova de titulos (anexos VIII e IX) , juntamente com documentos pessoais 
(RG, CPF, Comprovante de Endereço, escolaridade e comprovação da habilitação ao cargo), e 
também para os casos de prova de titulos, o anexo com o formulario de pontuação anexo IX ou X)
 3.4.4 – preencher os dados da ficha de cadastro na internet, pelo link  
http://177.92.16.11:7474/stp/stpaberturaprocessoweb.edit.logic?e=350 e enviar como anexo os 
formulários de incrição e prova de título (anexos VIII e IX ), juntamente com documentos pessoais, 
comprovante de endereço e escolaridade abaixo descritos.
 3.4.4.1 – As lacunas a serem preenchidas no link acima, se reportam apenas ao 
protocolo da inscrição. Todas as informações necessárias a incrição, inclusive de cargo pretendido, 
são as contantes no anexo VIII, enviados no ato do protocolo. 
 3.4.4.2 – após o cadastro no link acima, obrigatoriamente deverão os candidatos 
enviar em anexo por PDF, a ficha de inscrição e documentos: (RG, CPF, Comprovante de Endereço, 
escolaridade e comprovação da habilitação ao cargo), e também para os casos de prova de titulos, 
o anexo com o formulario de pontuação anexo IX )
 3.4.5 - Em hipótese alguma, após finalizado o preenchimento da Ficha de Cadastro 
e solicitação de inscrição, será permitido ao candidato alterar o cargo para o qual se inscreveu.
 3.4.5.1 – Na hipótese de mais que uma inscrição, apenas será aceito a ultima incrição efetivada;
 3.4.6 - O candidato terá sua inscrição deferida mediante a correta realização de 
inscrição e envio dos documentos exigidos.
 3.4.7 - No caso de duas ou mais inscrições de um mesmo candidato será considerada 
a última inscrição realizada com data e horário mais recente, independente da opção realizada. As 
demais inscrições serão canceladas automaticamente, não havendo inscrição realizada para outro 
cargo. Não será permitida, em hipótese alguma, a inscrição para dois ou mais cargos, uma vez que 
as provas são todas no mesmo horário.
 3.4.8 - É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais 
informados no ato da inscrição.
 3.4.9 - Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Formulário de Solicitação 
de Inscrição, bem como a falsificação de declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na 
documentação, determinará o cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos dela decor-
rentes, implicando, em qualquer época, na eliminação automática do candidato sem prejuízo das 
cominações legais cabíveis. Caso a irregularidade seja constatada após a posse do candidato, o 
mesmo será exonerado do cargo.
 3.4.10 – Não haverá cobrança de taxa de inscrição; 
 3.4.11 – As incrições apenas deverão ocorrer no período de inscrição previsto neste 
edital. As inscrições realizadas após essa data não serão aceitas.
 3.4.12 - A Comissão Organizadora do PSS 009/2021 não se responsabiliza por 
solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, 
falhas de comunicação e/ou congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. Devendo o candidato certificar que 
sua inscrição foi realizada com sucesso.
 3.4.13 - Quanto ao indeferimento da solicitação de inscrição, caberá interposição 
de recurso, protocolado em formulário próprio (anexo VI), disponível no endereço eletrônico www.
alvoradadosul.pr.gov.br,   devendo ser encaminhando para o e-mail concurso@alvoradadosul.
pr.gov.br no período estipulado para interposição de recurso, explícita no ANEXO III - Cronograma, 
observado o horário oficial de Brasília/DF.
 3.5 – Fica disponibilizado, um servidor municipal munido de computador com internet 
e equipamento de escaner e impressão para auxiliar todo e qualquer candidato na sua inscrição. 
 3.5.1 – Todo e qualquer candidato que por qualquer motivo não queira ou não consiga 
realizar sozinho sua inscrição, já que é exclusivamente pela rede mundial de computadores, poderá, 
sem qualquer custo, se valer do apoio fornecido, que ocorrerá de segunda a sexta-feira das 8h  às 
11h 30 min e das 13h min às 15h 30 min, no local demoninado CRAS (antigo Clube do Irmão Caçula) 
Rua Rosa Imperatore Alves, 1250, portando os documentos exigidos para sua inscrição.
 3.6 -  ATENÇÃO - Poderá o candidato utilizar o link abaixo para efetivar a inscrição: 
http://177.92.16.11:7474/stp/stpaberturaprocessoweb.edit.logic?e=350
 ASSISTENTE SOCIAL : PREENCHER O CADASTRO DE PROTOCOLO DE 
INSCRIÇÃO NO LINK ACIMA E JUNTAR 03 ANEXOS EM PDF:
 1 -  ANEXO VIII – FICHA DE INSCRIÇÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDA
 2 – ARQUIVO ÚNICO CONTENDO: CÓPIAS DE RG, CPF, COMPROVANTE RESIDÊNCIA, 
ESCOLARIDADE E CARTEIRA DE CLASSE CRESS – CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL
 3 - FORMULÁRIO DE TÍTULOS – ANEXO IX DEVIDAMENTE PREENCHIDO. 
 PSICÓLOGO  : PREENCHER O CADASTRO DE PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO 
NO LINK ACIMA E JUNTAR 03 ANEXOS EM PDF:
 1 -  ANEXO VIII – FICHA DE 
INSCRIÇÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDA
 2 – ARQUIVO ÚNICO CONTEN-
DO: CÓPIAS DE RG, CPF, COMPROVANTE 
RESIDÊNCIA, ESCOLARIDADE E CARTEIRA 
DE CLASSE CRP 
 3 - FORMULARIO DE TITULOS 
– ANEXO IX DEVIDAMENTE PREENCHIDO. 
 OPERADOR DE PROGRAMAS 

SOCIAIS: PREENCHER O CADASTRO DE PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO NO LINK ACIMA E 
JUNTAR 03 ANEXOS EM PDF:
 1-  ANEXO VIII – FICHA DE INSCRIÇÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDA
 2– ARQUIVO ÚNICO CONTENDO: CÓPIAS DE RG, CPF, COMPROVANTE RESI-
DÊNCIA, ESCOLARIDADE NÍVEL SUPERIOR
 3- FORMULARIO DE TÍTULOS – ANEXO IX DEVIDAMENTE PREENCHIDO. 
 ENTREVISTADOR SOCIAL: PREENCHER O CADASTRO DE PROTOCOLO DE 
INSCRIÇÃO NO LINK ACIMA E JUNTAR 03 ANEXOS EM PDF:
 1-  ANEXO VIII – FICHA DE INSCRIÇÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDA
 2– ARQUIVO ÚNICO CONTENDO: CÓPIAS DE RG, CPF, COMPROVANTE RESI-
DÊNCIA, ESCOLARIDADE 
 EDUCADOR SOCIAL: PREENCHER O CADASTRO DE PROTOCOLO DE INS-
CRIÇÃO NO LINK ACIMA E JUNTAR 03 ANEXOS EM PDF:
 1 -  ANEXO VIII – FICHA DE INSCRIÇÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDA
 2 – ARQUIVO UNICO CONTENDO: COPIAS DE RG, CPF, COMPROVANTE RESI-
DENCIA, ESCOLARIDADE 
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO: PREENCHER O CADASTRO DE PROTOCOLO 
DE INSCRIÇÃO NO LINK ACIMA E JUNTAR 02 (DOIS) ANEXOS EM PDF:
 1 -  ANEXO VIII – FICHA DE INSCRIÇÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDA
 2 – ARQUIVO ÚNICO CONTENDO: CÓPIAS DE RG, CPF, COMPROVANTE RESI-
DÊNCIA, ESCOLARIDADE 
 MOTORISTA : PREENCHER O CADASTRO DE PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO 
NO LINK ACIMA E JUNTAR 02 (DOIS) ANEXOS EM PDF:
 1 -  ANEXO VIII – FICHA DE INSCRIÇÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDA
 2 – ARQUIVO ÚNICO CONTENDO: CÓPIAS DE RG, CPF, COMPROVANTE RESI-
DÊNCIA, ESCOLARIDADE E CARTEIRA DE HABILITAÇAO – CNH “D” 

Decreto  nº 5276/2021 de 10/08/2021
 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.
 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-
ções legais e das que lhe foram conferidas pela Lei  Orçamentária nº 768/2020 de 30/12/2020.
 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no Orçamento 
Geral do Município, no valor de R$ 405,75 (quatrocentos e cinco reais e setenta e cinco centavos), 
destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
 Suplementação
 10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
 10.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.003.10.301.0011.2.313. ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS 
DE SAÚDE (ACS)
 1020 - 3.3.90.39.00.00 32494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
 PESSOA JURÍDICA     235,95
 10.003.10.304.0011.2.320. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIASUS
 972 - 3.3.90.39.00.00 32494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
 PESSOA JURÍDICA     169,80
 Total Suplementação:     405,75
  Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do créd pelo artigo anterior, na forma do 
disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Superavit Financeiro;
 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na da publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio 
 Paraná, em  10 de agosto de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita Municipal

DESPACHO 
 Referência: Pregão Eletrônico n° 45/2021
 Assunto:  Recurso referente fase de habilitação. 
 Considerando os recursos apresentados, bem como as contrarrazões e Parecer da 
Procuradoria Jurídica, decido por: 
 a) ALTERAR a decisão de desclassificação do item 07 declarando como vencedoras 
as empresas RPF COMERCIAL LTDA, CNPJ: 03.217.016/0001-49. 
 Dessa forma, encaminhe-se aos interessados, bem como sigam os demais atos 
necessários a conclusão do certame. 
 Primeiro de Maio, 11 de agosto de 2021. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 189/2021

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 
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 apli-
cáveis, torna público que fará realizar no dia 25 DE AGOSTO de 2021 as 09h:00min, no endereço 
eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, o recebimento das propostas conforme especi-
ficado na licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 72/2021, do tipo Menor Preço Por Item, tendo 
por finalidade o REGISTRO DE PREÇO para eventual prestação de serviços de transporte 
de veículos e maquinas pesadas, através de caminhão prancha e horas máquinas de rolo 
compactador e escavadeira hidráulica, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado 
é de R$ 579.405,00 (quinhentos e setenta e nove mil, quatrocentos e cinco 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 12 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.
comprasgovernamentais.gov.br ou  licitacao@primeirodemaio.pr.gov.br.
 Primeiro de Maio, 11 de AGOSTO de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

portarias/2012/Portaria%20no%20251%2012%20de%20dezembro%20de%202012.pdf. 
 -Instrução Operacional SENARC/SNAS nº 07, de 22 de novembro de 2010.
 http://www.mds.gov.br/webarquivos/legislacao/bolsa_familia/instrucoes_operacio-
nais/2010/io_conjunta07%20_senarc.pdf.
 -Legislações sobre o Cadastro Único para Programas Sociais e o Programa Bolsa 
Família; Procedimentos para a gestão do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (Portaria MDS nº 177/2011).Disponível em:
 http://www.mds.gov.br/webarquivos/legislacao/bolsa_familia/portarias/2011/porta-
ria_177_consolidada.pdf.
 -Conhecimento sobre a operacionalização do sistema de benefícios ao cidadão 
- SIBEC; Disponível em: http://www.caixa.gov.br/Downloads/cidades-guia-acesso-sibec-para-
-municipios/Guia_acesso_SIBEC_para_Municipios.pdf
 Demais Legislações do Cadastro Único, disponível em: http://www.mds.gov.br/
webarquivos/publicacao/bolsa_familia/Cadernos/Coletanea_LegislacaoBasica.pdf 
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