
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
23/11/21..................R$ 157,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
23/11/21..................R$ 76,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
23/11/21..................R$ 88,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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•  No Paraná, mudam os ventos principal-
mente no leste do estado e não se descar-
ta alguma chuva isolada entre o Estado 
e Santa Catarina, a partir das áreas de 
divisas. Um aumento maior de nuvens 
ocorre no setor da tarde para noite.
Mínima:  17°C em Curitiba
Máxima: 34°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

EXTRATO DE CONTRATO
 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO 
PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa à Rua Dez, nº 610, inscrita 
no CNPJ sob o nº 95.561.965.0001-60, neste ato representado pelo Senhor VANDER EMANOEL 
DIAS COELHO, Presidente da Câmara – Biênio 2.021/2.022, brasileiro, casado, inscrito no CPF 
sob o nº 027.250.189-19, portador da cédula de identidade RG nº 7.587.765-0 SSP/PR, residente 
e domiciliado na Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, - Distrito do Ibiací.
 CONTRATADA: ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA , inscrita no CNPJ sob nº. 
80.896.194/0001-94, contrato social com sede localizada à Rua Tupã, nº 1643, Recanto dos Magnatas, 
CEP: 87.060-510 – município de Maringá, Estado do Paraná, representada por seu proprietário – Senhor 
MARCO AURELIO CASTALDO ANDRADE, administrador, brasileiro, inscrita no CPF sob o nº 708.899.709-
63 e portador da cédula de identidade RG nº 3.310.446-4 SSP/PR, com endereço comercial na rua Tupã, 
nº 1643, Recanto dos Magnatas  CEP: 87.060-510 – município de Maringá, Estado do Paraná.
 OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento, mediante locação, de sistemas 
para gestão pública compreendendo: Sistema de Gestão de Contabilidade Pública Orçamentária 
e Financeira; Sistema de Gestão de Planejamento Orçamentário ( PPA, LDO, LOA); Sistema de 
Gestão e Controle de Compras, Licitações e Contratos; Sistema de Gestão do Controle de Patrimonial 
dos Bens Moveis e Imóveis; Sistema de Gestão de Portal Transparência; Sistema de Gestão de 
Controle Interno; Sistema de Gestão e Controle da Frota; Sistema de Gestão de Controle de Obras; 
Sistema de Gestão de R.H., Folha de Pagamento; Sistema de Prestação de Contas; Legislação; 
E-SOCIAL; Controle de Protocolo; Portal do Servidor; Recrutamento e Seleção; Provimento de Data 
Center – Eloweb; Serviço de migração, implantação e treinamento para os usuários.
 VALOR GLOBAL: R$ 90.600,00 (noventa mil e seiscentos reais), pelo período de 
365 dias, ou seja, 12 meses, valor mensal de R$ 7.050,00 (sete mil, cinquenta reais).
 VIGÊNCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
 FISCAIS DO CONTRATO: CRISLEE MITHEE SILVA PRADO E EDGAR ANTUNES
 REFERÊNCIA: Processo de Inexigibilidade 03/2021.
 Publique-se.
 Primeiro de Maio – PR, 12 de novembro de 2021.

VANDER EMANOEL DIAS COELHO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 121/2021
 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, 30 (TRINTA) dias de Férias atinente aos períodos de 2019-2020 (dez 
dias – 3/3) e 2020-2021 (vinte dias – 1/2), Processo nº1173/2021, ao (a) Servidor (a). DAIANE TOSI 
DE CAMPOS RUOTULO, ocupante da Função do Cargo de CHEFE DE DIVISÃO OU DEPAR-
TAMENTO (OBRAS E PROJETOS), 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 22 de novembro de 2021 à 21 de dezembro de 2021, devendo retornar em sua atividade no dia 
22 de dezembro 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 dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

ANTONIO D. SANTOS FILHO
Divisão de Recursos Humanos

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal

DECRETO nº 287/2021
 SÚMULA: Dispõe sobre a aceitação do LOTEAMENTO NELSON DE VIDIS.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
 DECRETA:
 ART. 1º - Fica, nos termos do Despacho Prévio de Loteamento Urbano expedido em 
17/11/2021, e a requerimento da parte interessada, a ACEITAÇÃO do LOTEAMENTO “LOTEAMENTO 
NELSON DE VIDIS”, com área de 46.725,00 metros quadrados, de propriedade do Jose Armando De Vidis, 
possuidor do CPF nº 207.138.279-04, residente neste município, na Rua Maria Ribeiro Canhim, n 470.
 ART. 3º - Fica autorizado o Cartório de Registro e Imóveis da Comarca a proceder 
com as devidas anotações e aberturas de matrículas.
 ART. 3º - Revoga-se o Decreto Municipal nº 228/2020.
 ART. 4º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas dispo-
sições contrárias.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, aos dezenove 
dias do mês de novembro de 2021.

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI 
Prefeito Municipal

Pregão Eletrônico nº 09/2021
 O município de Alvorada do Sul- Pr comunica: pregão eletrônico nº 09/2021 com objeto: 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE QUATRO ONIBUS PARA ATENDI-
MENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL PR. Informações  www.
alvoradadosul.pr.gov.br, e no sitio eletrônico http://bll.org.br.informações (43) 3157-1006 ou 3157-1008 email: 
licitação@alvoradadosul.pr.gov.br. Serão respeitas as prerrogativas das leis complementares 123/2006 e 
147/2014. Abertura em seção pública conforme edital no endereço eletrônico http://bll.org.br.
 22 de novembro de 2021.

Roberes Rivelino da Silva
pregoeiro 02/2021

PORTARIA Nº. 175/2021
 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVO-
RADA 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 atinente ao período de 2019-2020 (quinze dias 
– 2/2), ao (a) Servidor (a). ADRIANA CRISTINA CAVALARO, Processo nº035/2021 (Saúde), ocupante da 
Função do Cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, 
admitido (a) em 02 de março de 2015, regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de 
Hospital, pela Fundação Municipal de Saúde, entidade desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 20 de 
novembro de 2021 à 04 de dezembro de 2021, devendo retornar em sua atividade no dia 05 de dezembro 
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 dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

ANTONIO D. SANTOS FILHODivisão de Recursos Humanos
VALTEIR APARECIDO BAZZONI - Secretário Municipal de Saúde 

EXTRATO 1 TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 10120/2020 - 
OBJETO DA LICITAÇÃO Processo inexigibilidade Nº. 18/2020.

 CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORADA DO SUL - PR
 CONTRATADO: ALINE SILVIEN DE SOUZA FERNANDES SERVICOS DE DIAG-
NOSTICOS INSCRITO SOB CNPJ Nº. 39.789.308/0001-01
 PROCESSO INEXIGIBILIDADE:18/2020
 CONTRATO: 10120/2020

DOTAÇÕES
Conta da despesa    Funcional programática    Fonte de recurso    Natureza da despesa    Grupo da fonte
                    3783           52.005.10.302.0022.2220           91019             3.3.90.39.05.00                Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do contrato 10120/2020 
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 E VALOR
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato passará 
de oito dias de dezembro de 2021 para oito dias de dezembro de 2022.
 2 - Com prorrogação deste termo aditivo, o valor do contrato passará de R$ 27.540,00 
(vinte e sete mil, quinhentos e quarenta reais), para R$ 55.080,00 (cinquenta e cinco mil e oitenta 
reais), este valor refere - se a soma do valor original com a deste 1º 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: 17/11/2021

EXTRATO 1 TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 8120/2020 - 
OBJETO DA LICITAÇÃO Processo inexigibilidade Nº. 17/2020.

 CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORADA DO SUL - PR
 CONTRATADO: L. MACHADO CRUZ - SERVICOS DE DIAGNOSTICOS - ME 

INSCRITO SOB CNPJ Nº. 28.715.359/0001-64
 PROCESSO INEXIGIBILIDADE:17/2020
 CONTRATO: 8120/2020

DOTAÇÕES
Conta da despesa    Funcional programática    Fonte de recurso    Natureza da despesa    Grupo da fonte
                   3670           52.005.10.302.0022.2101             303             3.3.90.39.00.00                 Do Exercício
                   3680           52.005.10.302.0022.2101             494             3.3.90.39.00.00                 Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do contrato 8120/2020 
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 EXECUÇÃO E DO  VALOR
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato passará 
de vinte e quatro dias de novembro de 2021 para  vinte e cinco dias de novembro de 2022.
 2 - Com prorrogação deste termo aditivo, o valor do contrato passará de R$ 27.540,00 
(vinte e sete mil, quinhentos e quarenta reais), para R$ 55.080,00 (cinquenta e cinco mil e oitenta 
reais), este valor refere - se a soma do valor original com a deste 1º 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: 12/11/2021

EXTRATO 1 TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 8020/2020 - 
OBJETO DA LICITAÇÃO Processo inexigibilidade Nº. 16/2020.

 CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORADA DO SUL - PR
 CONTRATADO: SERGIO PININGA MONTEIRO - SERVICOS DE DIAGNOSTICOS 
- ME INSCRITO SOB CNPJ Nº. 27.723.448/0001-90
 PROCESSO INEXIGIBILIDADE:16/2020
 CONTRATO: 8020/2020

DOTAÇÕES
Conta da despesa    Funcional programática    Fonte de recurso    Natureza da despesa    Grupo da fonte
                   3670           52.005.10.302.0022.2101             303           3.3.90.39.00.00                   Do Exercício
                   3680           52.005.10.302.0022.2101             494           3.3.90.39.00.00                   Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do contrato 8020/2020 
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 E VALOR
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato passará 
de vinte e quatro dias de novembro de 2021 para  vinte e cinco dias de novembro de 2022.
 2 - Com prorrogação deste termo aditivo, o valor do contrato passará de R$ 27.540,00 
(vinte e sete mil, quinhentos e quarenta reais), para R$ 55.080,00 (cinquenta e cinco mil e oitenta 
reais), este valor refere - se a soma do valor original com a deste 1º 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: 12/11/2021

Decreto  nº 5366/2021 de 18/11/2021
 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$ 56.650,00 (cinqüenta e seis mil seiscentos e cinqüenta reais), 
destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
 Suplementação
 06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE FAZENDA
 06.002.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE FAZENDA
 06.002.04.123.0002.2.307. SECRETARIA DE FAZENDA
 95 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO  420,00
 10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
 10.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.003.10.301.0011.2.310. PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS
 266 - 3.1.71.70.00.00 01303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM 
   CONSÓRCIO PÚBLICO   110,00
 10.003.10.302.0011.2.318. MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
 387 - 3.3.90.32.00.00 01303 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
   DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                 5.500,00
 394 - 3.3.90.39.00.00 01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
   PESSOA JURÍDICA                           46.000,00
 10.003.10.305.0011.2.321. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGIASUS
 431 - 3.3.90.30.00.00 494 MATERIAL DE CONSUMO  320,00
 11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 11.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 11.003.08.244.0014.2.324. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBFI, PPAS, 
   IGDBOLSA, PROG. ATEND. A FAMÍLIA, 
   CRAS, SCFV
 515 - 3.3.90.36.00.00 934 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
   PESSOA FÍSICA                              4.300,00
   Total Suplementação:                            56.650,00
 Artigo 2º - Para Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, 
conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº  4.320/64.
 Redução
 10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
 10.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.003.10.301.0011.2.311. ATENÇÃO BÁSICA - MANUTENÇÃO DAS 
   UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
 284 - 3.3.90.30.00.00 01303 MATERIAL DE CONSUMO                56.650,00
   Total Redução:                           56.650,00
 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na da publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio do Paraná, em  18 de novembro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 5367 DE 18 DE NOVEMBRO EM 2021 
 Regulamenta os procedimentos para o encerramento do exercício 2021 e dá outras 
providências. 
 Bruna de Oliveira Casanova, Prefeita Municipal, no uso da atribuição que lhe confere 
a Lei Orgânica do Município, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 
1964 e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, decreta: 
 Dos Empenhos, Liquidações e Pagamentos 
 Art. 1º Com o intuito de promover o encerramento Orçamentário, Financeiro e Patri-
monial do exercício de 2021, os Órgãos da Administração Direta do Poder Executivo, Secretarias e 
Departamentos deverão fazer as suas solicitações de empenhos até o dia 06/12/2021, com vistas a 
garantir a manutenção das atividades fins até o final do exercício corrente, possibilitando tempo hábil 
para a geração dos empenhos, a liquidação dos mesmos e promover os respectivos pagamentos; 
 § 1º Todas as despesas são reconhecidas e empenhadas pelo regime de competência, 
devendo o encerramento do exercício contemplar referida situação em 31/12/2021 em observância 
ao princípio da anualidade orçamentária.  
 § 2º Não se aplica o disposto no caput deste artigo às despesas: 
 I – relativas à folha de pagamento e respectivas obrigações patronais; 
 II – necessárias à aplicação mínima de recursos constitucionalmente vinculados à 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e às Ações e Serviços Públicos de Saúde; 
 III – custeadas com recursos recebidos oriundos de Transferências Voluntárias da 
União e do Estado, bem como as suportadas com recursos provenientes de Operações de Crédito, 
com receita efetivamente arrecadada; 
 IV – decorrentes de sentenças judiciais e respectivas custas, cujo pagamento tenha 
que ser efetuado até o final do exercício, na forma do art. 100 da Constituição da República; 
 V – as descritas no inciso IV, do art. 24, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, desde que expressamente autorizadas pelo Prefeito Municipal; VI – as decorrentes de juros, 
encargos e amortização da dívida; 
 VII – aquelas que, em caráter excepcional, forem expressamente autorizadas pelo 
Ordenador de Despesa e Secretário de Fazenda, observado o disposto no inciso II do art. 50 da Lei 
Complementar federal nº 101, de 2000. 
 Art. 2º Os responsáveis por processar a liquidação das despesas de cada Secretaria, 
deverão fazê-lo até a data de 15/12/2021, mediante toda a documentação necessária.  
 Parágrafo Único. As despesas empenhadas dentro do exercício e não liquidadas até 
15/12/2021, deverão ser anuladas por suas respectivas secretarias, de acordo com o § 1º do artigo 1º. 
 Dos Restos a Pagar 
 Art. 3º As Secretarias Municipais através do Secretário, Diretor e demais membros 
serão os responsáveis por conferir e encaminhar relatório ao Departamento de Contabilidade de todos 
os empenhos a serem inscritos em restos a pagar no exercício corrente que estiverem em seu poder.  
 Parágrafo Único. Os empenhos que não foram liquidados (Não Processados) até 
31/12/2021, deverão passar por análise minuciosa para decidir se serão inscritos em Restos a 
Pagar, com o objetivo de alcançar o princípio do Equilíbrio Financeiro/Orçamentário. 
 Art. 4º As despesas inscritas em Restos a Pagar em exercícios anteriores, e não 
realizadas ou liquidadas até a data de 30/11/2021, deverão ser canceladas pelo Departamento de 
Contabilidade através de Decreto Municipal, observado a legislação pertinente. 
 Parágrafo Único. A Controladoria Interna do Município fica incumbida da observância 
e adoção das providências previstas no caput deste artigo.  
 Do Fechamento Mensal e Anual 
 Art. 5º Compete aos Secretários e aos Departamentos responsáveis, encaminhar 

 9. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata será 
divulgada no portal do Município www.primeirodemaio.pr.gov.br e no imprensa oficial. 
 10. DOS RECURSOS FINANCEIROS: As despesas decorrentes da contratação 
correrão por conta das dotações orçamentárias nº: 

 11. DO FORO: As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro de 
Primeiro de Maio, estado do Paraná, com renúncia de qualquer outro. 
 E, por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam 
este instrumento o Município de Primeiro de Maio, e o fornecedor registrado, na pessoa do seu 
representantes legais, que vai assinada em 02 (duas) vias de igual e teor e forma.
 Primeiro de Maio, 22 de novembro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Contratante
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Contratada

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2021

 Aos 22 dias do mês de novembro de 2021, o Município de Primeiro de Maio, pessoa 
jurídica de direito público, com sede à Rua Onze, 674, inscrita no CNPJ/MF nº 76.245.059/0001-01, 
neste ato representada por sua prefeita municipal, senhora Bruna de Oliveira Casanova, brasileira, 
casada, residente e domiciliada 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, e inscrita 
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 80/2021, sob o 
regime de compras pelo sistema de registro de preços para futura aquisição de bens, conforme 
especificações constantes do respectivo Edital e seus Anexos, parte integrante deste instrumento, 
observadas as disposições contidas nas Leis n.º 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520/2002; 
Decreto Municipal nº 2435/2009 e Decreto Municipal nº 5.027/2020.
 1- OBJETO: A presente licitação tem como objeto Registro de Preços para futura aquisição 
de material permanente, conforme especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste processo.

 2. DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica registrado neste 
Município, 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. 
 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 05.684.135/0001-37, com 
sede na Avenida Presidente Vargas, 602, Sala 01, Bairro Lucas Araújo, CEP: 99070-000, Passo Fundo/
RS, representada por Marcelo Santos Morsch, residente e domiciliado na Rua Aníbal Venturini, 53, 
Bairro Lucas Araújo, CEP: 99074-220, Passo Fundo/RS, RG n.º 4069938233, CPF n.º 812.085.370-91
 3. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado 
será formalizado pelo Município, mediante emissão da respectiva Nota de Empenho, observadas 
as disposições contidas no Edital do Pregão n.º 80/2021.
 3.1. O compromisso de entrega estará caracterizado mediante o recebimento, pelo Fornecedor, 
da Nota de Empenho, decorrente desta Ata de Registro de Preços e do Edital de Pregão Eletrônico n.º 80/2021
 O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante 
a validade desta Ata de Registro de Preços. 
 4. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Município adotará a prática de todos 
os atos necessários ao controle e administração da presente ata inclusive o órgão competente deverá nomear 
gestor especifico para acompanhar em todos os seus termos a presente ata de sistema de registro de preços.
 4.1. Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores 
da Ata serão divulgados em meio eletrônico. 
 5. DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: A qualquer tempo, o preço registrado 
poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Município, 
através dos órgãos envolvidos, convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.
 5.1. Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Município 
poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas 
propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim. Durante o período de validade 
da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de 
normas aplicáveis à espécie. O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor 
da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Município à época da abertura da proposta, bem 
como, eventuais descontos por ela concedidos, serão sempre mantidos. 
 6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: O fornecedor registrado 
terá o seu registro cancelado pela autoridade competente quando: 
 a) descumprir as condições do Edital; 
 b) não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 
 c) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores 
aos praticados no mercado; 
 d) houver razões de interesse público. 
 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório 
e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente. 
 O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço 
na ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovados. 
 7. DO PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: O 
fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da confirmação do recebimento da respectiva 
Nota de Empenho, para efetuar a entrega dos materiais e/ou iniciar a execução dos serviços. 
 8. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade 
de 12 (doze) meses.
 9. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata será 
divulgada no portal do Município www.primeirodemaio.pr.gov.br e no imprensa oficial. 
 10. DOS RECURSOS FINANCEIROS: As despesas decorrentes da contratação 
correrão por conta das dotações orçamentárias nº: 

 11. DO FORO: As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro de 
Primeiro de Maio, estado do Paraná, com renúncia de qualquer outro. 
 E, por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam 
este instrumento o Município de Primeiro de Maio, e o fornecedor registrado, na pessoa do seu 
representantes legais, que vai assinada em 02 (duas) vias de igual e teor e forma.
 Primeiro de Maio, 22 de novembro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Contratante
VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA  - Contratada

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2021

 Aos 22 dias do mês de novembro de 2021, o Município de Primeiro de Maio, pessoa 
jurídica de direito público, com sede à Rua Onze, 674, inscrita no CNPJ/MF nº 76.245.059/0001-01, neste 
ato representada por sua prefeita municipal, senhora Bruna de Oliveira Casanova, brasileira, casada, 
residente e domiciliada 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, e inscrita 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 80/2021, sob o regime de compras pelo sistema de 
registro de preços para futura aquisição de bens, conforme especificações constantes do respectivo Edital e 
seus Anexos, parte integrante deste instrumento, observadas as disposições contidas nas Leis n.º 8.666/93 
e suas alterações, Lei nº 10.520/2002; Decreto Municipal nº 2435/2009 e Decreto Municipal nº 5.027/2020.
 1- OBJETO: A presente licitação tem como objeto Registro de Preços para futura aquisição 
de material permanente, conforme especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste processo.

 2. DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica registrado neste 
Município, 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. 
 ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 82.476.144/0001-83, com sede na Rua 
Tenente Lagos, S/Nº, Quadra 33, Lote 33, Cara-Cara, CEP: 84043-754, Ponta Grossa/PR, represen-
tada por Rozilda Aparecida de Freitas, residente e domiciliado na Rua Professor Antonio Daros, 300, 
Contorno, CEP: 84052-430, Ponta Grossa/PR, RG n.º 5761175-8 SSP/PR, CPF n.º 030.463.499-98. 
 3. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado 
será formalizado pelo Município, mediante emissão da respectiva Nota de Empenho, observadas 
as disposições contidas no Edital do Pregão n.º 80/2021.
 3.1. O compromisso de entrega estará caracterizado mediante o recebimento, pelo Fornecedor, 
da Nota de Empenho, decorrente desta Ata de Registro de Preços e do Edital de Pregão Eletrônico n.º 80/2021
 O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante 
a validade desta Ata de Registro de Preços. 
 4. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Município adotará a prática de todos 
os atos necessários ao controle e administração da presente ata inclusive o órgão competente deverá nomear 
gestor especifico para acompanhar em todos os seus termos a presente ata de sistema de registro de preços.
 4.1. Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores 
da Ata serão divulgados em meio eletrônico. 
 5. DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: A qualquer tempo, o preço registrado 
poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Município, 
através dos órgãos envolvidos, convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.
  5.1. Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Município 
poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas 
propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim. Durante o período de validade 
da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de 
normas aplicáveis à espécie. O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor 
da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Município à época da abertura da proposta, bem 
como, eventuais descontos por ela concedidos, serão sempre mantidos. 
 6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: O fornecedor registrado 
terá o seu registro cancelado pela autoridade competente quando: 
 a) descumprir as condições do Edital; 
 b) não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 
 c) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores 
aos praticados no mercado; 
 d) houver razões de interesse público. 
 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e 
a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente. 
 O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na 
ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovados. 
 7. DO PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: O 
fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da confirmação do recebimento da respectiva 
Nota de Empenho, para efetuar a entrega dos materiais e/ou iniciar a execução dos serviços. 
 8. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade 
de 12 (doze) meses.
 9. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata será 
divulgada no portal do Município www.primeirodemaio.pr.gov.br e no imprensa oficial. 
 10. DOS RECURSOS FINANCEIROS: As despesas decorrentes da contratação 
correrão por conta da(s) dotação(ões) orçamentária(s) nº: 

 11. DO FORO: As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro de 
Primeiro de Maio, estado do Paraná, com renúncia de qualquer outro. 
 E, por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam 
este instrumento o Município de Primeiro de Maio, e o fornecedor registrado, na pessoa do seu 
representantes legais, que vai assinada em 02 (duas) vias de igual e teor e forma.
 Primeiro de Maio, 22 de novembro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Contratante
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA  - Contratada

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2021

 Aos 22 dias do mês de novembro de 2021, o Município de Primeiro de Maio, pessoa 
jurídica de direito público, com sede à Rua Onze, 674, inscrita no CNPJ/MF nº 76.245.059/0001-01, 
neste ato representada por sua prefeita municipal, senhora Bruna de Oliveira Casanova, brasileira, 
casada, residente e domiciliada 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, e inscrita 
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 80/2021, sob o 
regime de compras pelo sistema de registro de preços para futura aquisição de bens, conforme 
especificações constantes do respectivo Edital e seus Anexos, parte integrante deste instrumento, 
observadas as disposições contidas nas Leis n.º 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520/2002; 
Decreto Municipal nº 2435/2009 e Decreto Municipal nº 5.027/2020.
 1- OBJETO: A presente licitação tem como objeto Registro de Preços para futura aquisição 

 2. DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica registrado neste 
Município, 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. 
 ARAUJO MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 23.206.565/0001-25, com sede 
na Rua Antonio Amboni, 199, Parque Industrial, CEP: 85877-000, São Miguel do Iguaçu/PR, repre-
sentada por Gustavo Costa Araújo, residente e domiciliado na Rua Benjamim Welter, 1230, Centro, 
CEP: 85877-000, São Miguel do Iguaçu/PR, RG n.º  8116084-8 SSP/PR, CPF n.º 045.760.509-07. 
 3. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado 
será formalizado pelo Município, mediante emissão da respectiva Nota de Empenho, observadas 
as disposições contidas no Edital do Pregão n.º 80/2021.
 3.1. O compromisso de entrega estará caracterizado mediante o recebimento, pelo Fornecedor, 
da Nota de Empenho, decorrente desta Ata de Registro de Preços e do Edital de Pregão Eletrônico n.º 80/2021
 O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante 
a validade desta Ata de Registro de Preços. 
 4. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Município adotará a prática de todos 
os atos necessários ao controle e administração da presente ata inclusive o órgão competente deverá nomear 
gestor especifico para acompanhar em todos os seus termos a presente ata de sistema de registro de preços.
 4.1. Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores 
da Ata serão divulgados em meio eletrônico. 
 5. DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: A qualquer tempo, o preço registrado 
poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Município, 
através dos órgãos envolvidos, convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.
 5.1. Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Município 
poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas 
propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim. Durante o período de validade 
da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de 
normas aplicáveis à espécie. O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor 
da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Município à época da abertura da proposta, bem 
como, eventuais descontos por ela concedidos, serão sempre mantidos. 
 6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: O fornecedor registrado 
terá o seu registro cancelado pela autoridade competente quando: 
 a) descumprir as condições do Edital; 
 b) não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 
 c) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores 
aos praticados no mercado; 
 d) houver razões de interesse público. 
 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório 
e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente. 
 O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço 
na ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovados. 
 7. DO PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: O 
fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da confirmação do recebimento da respectiva 
Nota de Empenho, para efetuar a entrega dos materiais e/ou iniciar a execução dos serviços. 
 8. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade 
de 12 (doze) meses.
 9. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata será 
divulgada no portal do Município www.primeirodemaio.pr.gov.br e no imprensa oficial. 
 10. DOS RECURSOS FINANCEIROS: As despesas decorrentes da contratação 
correrão por conta da(s) dotação(ões) orçamentária(s) nº: 

 11. DO FORO: As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro de 
Primeiro de Maio, estado do Paraná, com renúncia de qualquer outro. 
 E, por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam 
este instrumento o Município de Primeiro de Maio, e o fornecedor registrado, na pessoa do seu 
representantes legais, que vai assinada em 02 (duas) vias de igual e teor e forma.
 Primeiro de Maio, 22 de novembro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Contratante

ARAÚJO MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA 
Contratada

de material permanente, conforme especificações constantes do Anexo I, parte 
integrante deste processo.


		2021-11-23T16:12:38-0300
	EDITORA GRANDES SERTOES VEREDAS LTDA:04321967000126




