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PORTARIA Nº. 114/2021

 O PREFEITO MUNICIPAL 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, 10 (DEZ) dias de Férias atinente ao período de 2020-2021 
(dez dias – 2/2), Processo nº1107/2021, ao (a) Servidor (a). THIAGO DA SILVA COSTA, 
ocupante da Função do Cargo de CHEFE DE DIVISÃO OU DEPARTAMENTO (GINÁSIO 
DE ESPORTES), pertencente ao quadro de Pessoal Comissionado, admitido (a) em 01 de 
fevereiro de 2019 regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão da Esportes, 
pela Secretaria Municipal de Esportes, secretaria desta Prefeitura Municipal, à partir do 
dia 27 de outubro de 2021 à 05 de novembro de 2021, devendo retornar em sua atividade 
no dia 06 de novembro 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 seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

ANTONIO D. SANTOS FILHO
Divisão de Recursos Humanos

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 375.903,22 (Trezentos 
e setenta e cinco mil, novecentos três e vinte e dois centavos).

 Primeiro de Maio, 27 de outubro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

DESPACHO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

 Procedimento Administrativo nº 27/2021 – Pregão Presencial nº 41/2021 
 Objeto: Licitação de roçagem e capinas das áreas permeáveis, das praças, 
lago, vias e canteiros municipais, compreendendo os serviços de roçagem manual/meca-
nizada, capina manual, limpeza da área e transporte dos resíduos gerado por este serviço. 

 A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, no uso das suas atri-
buições e tendo como prerrogativas os regramentos previstos na Lei 8.666/1993, bem como: 

 Considerando a supremacia da Administração Pública na condução e encerra-
mento dos procedimentos licitatórios que tramitam em sua instância, com fundamento no teor 
do art. 49, caput, da Lei 8.666/1993 e nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 

 Considerando o Parecer Jurídico retro, onde foi verificado vícios no edital 
publicado e incorreções na planilha de composição de custos; 

 Considerando que a Administração Pública deve zelar pela legalidade dos 
procedimentos licitatórios; 

 DECIDE 
 ANULAR, por verificação de ilegalidade, o Procedimento Administrativo n. 
27/2021, para licitação de roçagem e capinas das áreas permeáveis, das praças, lago, vias e 
canteiros municipais, compreendendo os serviços de roçagem manual/mecanizada, capina 
manual, limpeza da área e transporte dos resíduos gerado por este serviço, conforme o 
contido nos autos do Pregão Eletrônico nº 41/2021, bem como a deflagração de um novo, 
já com as correções necessárias.

 REMETER ao setor de contratos para a devida publicidade. 

 Primeiro de Maio, 28 de outubro de 2021. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

São as nossas escolhas, mais do 
que as nossas capacidades, que 
mostram quem realmente somos


