
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
28/09/21..................R$ 159,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
28/09/21..................R$ 87,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
28/09/21..................R$ 89,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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•  O dia esta começando com tempo 
estável em todas as regiões para-
naenses. Neste início de manhã, as 
temperaturas estão variando entre 
24 ºC no noroeste e 14 ºC na Região 
Metropolitana de Curitiba.
Mínima:  16°C em Curitiba
Máxima: 34°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

EDITAL Nº016/2021.
 A Diretora Superintendente da Autarquia Municipal de Educação de Alvorada do Sul, 
Estado do Paraná, convoca  os candidatos aprovados no Processo de Seleção Simplificado – PSS, ,  
aberto pelo Edital n.º 001/2021 – de 09/08/2021, e  resultado final homologado pelo edital nº009/2021 
– de 13/09/2021,   abaixo descritos, com respectivo código de inscrição, para efetivar contratação.

 Os candidatos deverão comparecer a Divisão de Recursos    Humanos,  desta  Au-
tarquia Municipal de Educação, no prazo de 05(cinco)dias uteis para procedimentos de nomeação.
 EDIFICIO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA DO SUL, 
ESTADO DO PARANA, aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

JULIANA RIPOL MARTIN
Diretora Superintendente da  AMEAS
MARCOS  ANTONIO VOLTARELLI

Prefeito  Municipal

EXTRATO 1 TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 7521/2021 - 
OBJETO DA LICITAÇÃO Tomada de preços Nº. 1/2021.

 CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA DO SUL - PR
 CONTRATADO: SUPER K ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL E INCORPO-
RACAO - EIRELI INSCRITO SOB CNPJ Nº. 26.865.750/0001-10
 TOMADA DE PREÇOS:1/2021
 CONTRATO: 7521/2021

DOTAÇÕES
Conta da despesa    Funcional programática    Fonte de recurso    Natureza da despesa   Grupo da fonte
                  1820           62.002.12.361.0009.2116             102            4.4.90.51.00.00                Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a ampliação de meta modificação do 
projeto e especificações, para melhor adequação técnica e seus objetivos, em 11,81% do contrato 
7521/2021, celebrado entre as partes 09/07/2021, nos termos da legislação vigente.
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 65, inciso I “a”, 
da Lei nº. 8.666/93 e na Lei 9.069/95.
 CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
 Com a ampliação de meta modificação do projeto e especificações, para melhor ade-
quação técnica e seus objetivos, deste termo aditivo, o valor do contrato passará de R$ 169.754,90 
(cento e sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos) para R$ 
189.810,90 ( cento e oitenta e nove mil, oitocentos e dez reais e noventa centavos) esse valor 
refere-se a soma do valor original a desse 1º termo de aditivo.
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, 
não alterado pelo presente Termo Aditivo.
 DATA DE ASSINATURA: 16/09/2021

EXTRATO 5 TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 45/2017 - OBJETO DA LICITAÇÃO Proces-
so inexigibilidade Nº. 13/2017.

 CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA DO SUL - PR
 CONTRATADO: A T DOS REIS BORRACHARIA INSCRITO SOB CNPJ Nº. 
10.775.881/0001-76
 PROCESSO INEXIGIBILIDADE:13/2017
 CONTRATO: 45/2017

DOTAÇÕES
Conta da despesa    Funcional programática    Fonte de recurso    Natureza da despesa    Grupo da fonte
                  1240           61.006.12.361.0011.2097             102            3.3.90.39.00.00                 Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo de prazo e valor do contrato 45/2017 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, e 65 
inciso I "b" da Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações.
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E VALOR
 1 - Com prazo deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato passará de dois 
dias de setembro de 2021 para quinze dias de outubro de 2021.
 2 - Com o valor  deste termo aditivo, o valor do contrato passará de R$ 46.499,70 ( 
quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), para R$ 50.474,68 ( 
cinquenta mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), este valor refere - se 
a soma do valor do 3º a esse 5ºº termo de aditivo.
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençado 
não alterado pelo presente Termo Aditivo.
 DATA DE ASSINATURA: 02/09/2021

PORTARIA Nº. 012/2021
 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e que lhe são 
conferidas por Lei.
 R E S O L V E:
 CONCEDER, 15 (QUINZE) dias de Férias atinentes ao período de 2019-2020 (quinze 
dias – 1/2), ao (a) Servidor (a). CELIO MARTINS, Processo nº1026/2021, ocupante da Função do 
Cargo de TÉNICO EM CONTABILIDADE, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 
11 de agosto de 1997, regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Contabilidade, 
pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, entidade desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 23 de 
setembro de 2021 à 07 de outubro de 2021, devendo retornar em sua atividade no dia 08 de outubro 
de 2021, de acordo com o Estatuto dos Servidores Municipais de Alvorada do Sul Estado do Paraná.   
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO 
PARANÁ, aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

ANTONIO D. SANTOS FILHO
Divisão de Recursos Humanos

NATAL ALVES DA SILVA
Diretor Superintendente do S.A.A.E 

PORTARIA Nº. 149/2021
 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e que lhe são 
conferidas por Lei.
 R E S O L V E:
 CONCEDER, 90 (NOVENTA) dias de Licença Especial, ao (a) Sr. (a). MARY RUTH 
OVANDO PEDRÃO, Processo nº1032/2021, ocupante da Função do Cargo de ENFERMEIRO, 
pertencente ao quadro de Pessoal Permanente, admitido (a) em 01 de julho de 2005, regido (a) 
pelo Regime Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Posto de Saúde, pela Fundação Municipal 
de Saúde, entidade desta Prefeitura Municipal, por ter completado quinqüênio, ou seja, 05 (cinco) 
anos ininterruptos de efetivo exercício, referente ao período de 01 de julho de 2015 à 30 de junho 
de 2020 (noventa dias), de conformidade com o Estatuto dos servidores Municipais de Alvorada 
do Sul, Estado do Paraná, à partir de 27 de setembro de 2021 à 25 de dezembro de 2021, devendo 
retornar em sua atividade no dia 26 de dezembro de 2021.
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO 
PARANÁ, aos vinte e qüatro dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte e um.

ANTONIO D. SANTOS FILHO
Divisão de Recursos Humanos

VALTEIR APARECIDO BAZZONI
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO 1 TERMO DE ADITIVO  DE ANULAÇÃO DO ITEM 20 DO CONTRATO 1821/2021 - 
OBJETO DA LICITAÇÃO Pregão Nº. 2/2021.

 CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORADA DO SUL - PR
 CONTRATADO: J.RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA-ME INSCRITO SOB 
CNPJ Nº. 84.972.926/0001-39
 PREGÃO:2/2021
 CONTRATO: 1821/2021

DOTAÇÕES
Conta da despesa    Funcional programática    Fonte de recurso    Natureza da despesa     Grupo da fonte
                   1782           52.001.10.301.0022.2232            833           4.4.90.52.00.00                 Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
 Constitui objeto do presente Instrumento, a anulação do item 20, do contrato oriundo 
do Pregão Nº 2/2021, celebrado em 24/03/2021 entre a Fundação Municipal de Saúde de Alvorada 
do Sul - PR e J.RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA-ME.
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE ANULAÇÃO
 1- Constituem motivos para a anulação do presente contrato o não cumprimento de 
qualquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos nos art. 49 e seguintes da 
Lei 8.666/93, sem prejuízo das multas conforme art.86 § 1º cominadas na Cláusula Primeira.
 CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
 De conformidade com o disposto no parágrafo único do Artigo 61 da Lei 8.666/93, a 
presente anulação do item 20 do  contrato será publicada no Diário Oficial, na forma de extrato.
 DATA DE ASSINATURA: 22/06/2021

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO 40/2021
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa TOP MANTAS LTDA, celebram 
o presente aditamento ao Contrato original, conforme abaixo:
 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, pessoa jurídica de Direito 
Público, com sede à Rua Onze, 674, nesta cidade de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, inscrito no 
CNPJ sob o nº 76.245.059/0001-01, neste ato representado por sua Prefeita, Sra. Bruna de Oliveira 
Casanova, brasileira, casada, portadora do RG nº 8.103.168-1/PR, e do CPF nº 053.332.629-00, 
residente e domiciliado nesta cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua Oito, n2 873, Centro, e
 CONTRATADA: TOP MANTAS LTDA, pessoa jurídica, com sede à Rua Capitão João 
Ribas de Oliveira, 718, Guabirotuba, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81.510-350, 
inscrito no CNPJ nº. 27.552.233/0001-53, neste ato devidamente representada pela Sra. Fabiana 
Ferreira, portador da Cédula de Identidade RG nº. 6.052677-0 e do CPF/MF sob nº. 020.644.449-47.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Contrato nº 40/2021, que 
tem por objeto o fornecimento e instalação de manta asfáltica aluminizada, referente ao Processo 
Licitatório Pregão Eletrônico nº 24/2021, pelo presente instrumento vêm aditar a quantidade em 24,99%, 
conforme tabela abaixo, permanecendo inalteradas as demais disposições do contrato original.

 O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura.
 Primeiro de Maio - PR, 27 de setembro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

TOP MANTAS LTDA 
Contratada

PREGÃO ELETRÔNICO N° 64/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 91/2021

  AOS 24 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO 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 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 64/2021, SOB O REGIME DE COMPRAS PELO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA REGISTRAR PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR 
PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO/PR, 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 rouparia 
hospitalar para o hospital municipal de Primeiro de Maio/PR, sendo: 

 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: A BARRETOS INDUSTRIA E COMÉRCIO 
DE CONFECÇÕES EIRELI, CNPJ n.º 03.890.627/0001-53, com sede na Rua Machado Monteiro, 
n° 177, Uruguai, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, CEP: 40455-160, telefone: 3242-4590, 
representada por sua representante legal a Sra. Maria do Carmo Rezende Paes Barreto, RG n.º 
14.668.565-21 SSP/BA, CPF n.º 515.645.135 -72. 
 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 64/2021. 
 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 64/2021. O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos 
os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços. 
 3.2 A execução do objeto contratado deverá ser efetuada dentro dos requisitos de 
QUALIDADE e SEGURANÇA, em conformidade com as condições constantes desta Ata de Registro 
de Preços e seus anexos, obedecer às normas e padrões da ABNT e INMETRO, atender eficazmente 
às finalidades que dele naturalmente se esperam, conforme determina o Código de Defesa do 
Consumidor, atender às normas de SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, do MINISTÉRIO 
DO TRABALHO E EMPREGO, e, quando for o caso, às legislações específicas das Agências 
Reguladoras, do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e da 
Vigilância Sanitária e demais normas e legislação pertinente e em vigência; 
 3.3. Se a DETENTORA DA ATA recusar-se 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° 64/2021
 4.1.2. Memorial descritivo.
 4.1.3. Proposta de Preços.
 4.1.4. Ata de julgamento do pregão Eletrônico nº 64/2021
 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 das servidoras 
Aparecida Tomadon da Silva, inscrita no CPF nº 719.383.469-04 e Sonia Maria dos Santos Silva, 
inscrita no CPF n° 025.260.669-80, designado pela Portaria nº 5193 da Secretaria de Saúde.
 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 secre-
taria do Município de Primeiro de Maio, mediante manifestação de interesse junto ao Secretaria de 
Saúde, para que este autorize e indique os possíveis prestadores de serviços e respectivos preços 
a serem praticados, obedecendo à ordem de classificação, e desde que comprovada a vantagem.
 7.2. As aquisições não poderão exceder a 100% (cem por cento) dos quantitativos 
registrados nesta Ata de Registro de Preços.
 7.3. As secretarias que utilizarem esta Ata de Registro de Preços, deverão observar, 
quanto ao preço unitário, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão que a precedeu 
e integra o presente instrumento de compromisso.
 8. CLÁUSULA OITAVA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
 8.1. O Local de entrega do item e seus prazos serão repassados pela Prefeitura 
de Primeiro de Maio, por intermédio da Secretaria solicitante do serviço, devidamente indicado e 
identificado na respectiva NAD – Nota de Autorização de Despesa. 
 9. CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO
 9.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias após emissão de nota fiscal após a manifestação 
favorável da Secretaria solicitante, através de atestado na nota fiscal comprovando o recebimento dos bens, 
ficando assegurado a Contratante o prazo máximo de até 05 (cinco) dias para a emissão de tal manifestação.
 9.1.1. A CONTRATADA deverá comprovar via documento impresso a regularidade relativa 
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débito, ou Certidão Positiva 
com efeito negativo relativa ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), demonstrando situação regular 
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, como condição à percepção do valor faturado.
 9.2. Havendo erro na nota fiscal e/ou fatura ou descumprimento das condições 
pactuadas, a tramitação da nota fiscal e/ou fatura será suspensa para que a Contratada adote as 
providências necessárias 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 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, sem prévia 
e expressa anuência da administração;
 10.2 Entregar os produtos no prazo estabelecido e de acordo com o que foi solicitado;
 10.3 A eximir o Município de qualquer responsabilidade quanto a possíveis ocorrências que venham 
a causar acidentes pessoais a empregados da contratada ou de terceiros, relativamente à entrega do objeto;
 10.4 A responsabilizar-se por todas as despesas com tributos fiscais, trabalhistas e 

 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 Admi-
nistração 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 REGIS-
TRADOS: 
 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 
condicionado 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 nego-
ciação 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 independen-
temente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
 a) Quando a sociedade contratada for dissolvida;
 b) Quando a contratada transferir no todo ou em parte, o contrato sem prévia 
anuência do contratante;
 c) Hipóteses mencionadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores,
 d) Demais hipóteses mencionadas na Lei 8666/93;
 e) A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n.º 8.666/93.
 19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORNECIMENTO DO OBJETO
 19.1. No fornecimento dos itens registrados e solicitados deverá ser observado 
o disposto no Edital de Pregão Eletrônico nº 66/2021, e seus anexos.
 20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICIDADE
 20.1. A adjudicação e homologação equivale ao extrato da presente Ata de 
Registro de Preços que será publicado no Jornal Oficial do Município.
 21. CLÁUSULA VISÉSIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 21.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º 
10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis 
a espécie.
 21.2 Fica obrigado o contratado a manter, durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação.
 22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO
 22.1. O foro para dirimir questões relativas à presente Ata será o do Município 
de Primeiro de Maio, com exclusão de qualquer outro.
 Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 
(duas) vias.
 Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio – PR, em 28 de setembro de 2021

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
PREFEITO

EDUARDO PELEGRINI MOURA & CIA LTDA
CONTRATADA

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, atendendo 
ao dispositivo da legislação vigente, em especial a Lei Federal 10.520/2002 e 8.666/1993 
e suas modificações, adjudica e homologa os preços registrados na licitação modalidade 
Pregão nº 66/2021, declarando oficialmente vencedoras as empresas abaixo:

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 50.022,00 (Cinquenta 
mil e vinte e dois reais).
 Primeiro de Maio, 27 de setembro de 2021

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
DO TIPO MENOR PREÇO 

RETIFICAÇÃO I
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2021

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO - PR, através da Prefeita 
Municipal BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA, e da Secretaria Municipal de Educação, 
Secretaria Municipal Recursos Humanos e Administração, tornam pública a RETIFICA-
ÇÃO I do Edital, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, POR ITEM, para 
REGISTRO DE PREÇOS por meio da utilização de Recursos da Internet Sistema www.
comprasgovernamentais.gov.br. Fica retificado o descritivo do item 32. A data da abertura 
passa a ser no dia 15 de novembro de 2021, às 09:00 horas, nas condições fixadas neste 
edital e seus anexos. O presente certame licitatório reger-se-á pelas normas contidas na 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002; Decreto Municipal nº 2435/2009; Decreto 
Municipal nº 5.027/2020 e pelas disposições fixadas neste Edital, seus Anexos, aplicando-
-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores.
 Primeiro de Maio, 28 de setembro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita 

DESPACHO
 Referência: Pegão Presencial nº 43/2021
 Assunto: Recurso referente fase de habilitação.
 Considerando os recursos apresentados, bem como as contrarrazões e 
Parecer da Procuradoria Jurídica, decido por:
 a) REVER a decisão proferida, no dia 13 de agosto de 2021, para que seja 
declarada HABILITADA a empresa 6P TELECOM LTDA, nos moldes da fundamentação 
retro.
 Dessa forma, encaminhe-se aos interessados, bem como sigam os demais 
atos necessários a conclusão do certame.
 Primeiro de Maio, 21 de setembro de 2021.

Bruna de oliveira Casanova
Prefeita

Detran-PR orienta 
como obter desconto 
de 40% no pagamento 
das multas de trânsito
 O  D e t r a n - P R 
orienta os cidadãos para-
naenses a usufruírem do 
desconto de 40% nas mul-
tas de trânsito. Para isso, 
o proprietário do veículo 
deve aderir ao Sistema 
de Notificação Eletrônica 
(SNE), disponível no apli-
cativo Carteira Digital de 
Trânsito (CDT). Para ter 
acesso ao benefício basta 
entrar no site ou aplicativo 
e fazer a adesão. Somen-
te haverá desconto no 
pagamento antecipado 
às multas de infrações 
cometidas a partir do dia 
12 de abril de 2021.
 Este desconto 
está disponível ao pro-
prietário do veículo que 
optar pelo SNE (ele não 
receberá mais as notifica-
ções impressas e por via 
postal) e que reconhece o 
cometimento da infração, 
sem apresentar defesa 
prévia nem recurso.
 O cidadão precisa 
aderir ao sistema por meio 
do aplicativo e em data 
anterior ao cometimento 
da infração de trânsito. O 
pagamento deve ser feito 
até a data de vencimento 
da multa e o desconto 
depende da fase em que 
se encontra o auto de 
infração.
 Esta iniciativa do 
governo federal, por meio 
do Departamento Nacio-
nal de Trânsito (Denatran) 
e Serpro, é coordenada 
pelo Departamento de 
Trânsito do Paraná (De-
tran-PR) e está prevista 
no artigo 284 do Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB).
 “ A p r o x i m a d a -
mente 215 mil paranaen-
ses já fizeram a adesão 
ao SNE, mas perto do 
número de condutores ha-
bilitados no Estado, este 
número é ainda muito pe-
queno. Os paranaenses 

precisam saber que têm 
direito a este caminho”, 
comenta o diretor-geral do 
Detran, Wagner Mesquita.
 Para ter acesso 
ao sistema é necessário 
fazer um cadastro no por-
tal do governo federal ou 
ter um certificado digital. 
Depois disso, é só baixar 
o aplicativo Carteira Digi-
tal de Trânsito (CDT) no 
celular. Com a conclusão 
do cadastro, o usuário 
tem a possibilidade de 
inserir dados dos veículos 
em seu nome e, no menu 
“Preferências”, terá infor-
mações sobre a adesão 
de todos os veículos de 
sua propriedade.
 É possível, ain-
da, inserir ou excluir os 
veículos cadastrados a 
qualquer tempo.

DETRAN-PR
 O desconto só 
é possível se a multa for 
aplicada por órgão autua-
dor que aderiu ao Sistema 
de Notificação Eletrônica. 
O Detran-PR formalizou 
a adesão em 12 de abril 
e, portanto, multas apli-
cadas pela Polícia Militar 
do Paraná, que faz a fis-
calização do trânsito, são 
passíveis do desconto, 
desde que o proprietário 
também tenha aderido ao 
sistema.
 O sistema traz, 
eletronicamente, infor-
mações das notificações 
e penalidades dos órgãos 
autuadores que aderiram 
ao SNE.
 Em breve, estará 
disponível a apresentação 
de defesa prévia e recurso 
para os casos em que o 
condutor não reconhecer 
o cometimento da infração 
e não quiser usufruir do 
desconto, sendo dispen-
sável a apresentação de 
documentos.

Fonte: www.aen.pr.gov.br


