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TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº 113/2021

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO

 CONTRATADO: STEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA.

 OBJETO: Execução de adequação na iluminação pública do município de 
Primeiro de Maio.

 VALOR: R$ 1.121.729,74 (um milhão cento e vinte um mil setecentos e vinte 
e nove reais e setenta e quatro centavos).

 VIGENCIA: 12 (doze) meses.

 REFERÊNCIA: Tomada de Preços nº 03/2021

 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.

 FISCAL DO CONTRATO:  Stevie Wander Fernandes Dias
                                                                             
 Publique-se.    

 Primeiro de Maio, 10 de novembro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

PORTARIA Nº 5214, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021

 Designa o servidor para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato.

 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. Rodrigo Zanchetta Chicarelli, matrícula 
n°. 401109, portador da cédula de identidade RG n°. 62326867, CPF n°. 017.878.639-
05, ocupante do cargo efetivo de Continuo, para acompanhar e fiscalizar a execução do 
Contrato, referente a Dispensa n° 49/2021, cujo objeto consiste na confecção, impressão 
e fechamento de carnês de IPTU, exercício 2022. 

 I – Contrato de Fornecimento n°. 114/2021, firmado com M AMALIA TEIDER 
MENDES EDITORA E GRAFICA LTDA, inscrito no CNPJ 11.216.356/0001-83.
 
 Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

 I - Zelar pelo fiel cumprimento 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.

 Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

 Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, PR 

 Em 09 de novembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

PORTARIA Nº 5215, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021

 Designa o servidor para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato. 

 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 do 
Contrato, referente a Tomada de Preços n° 03/2021, cujo objeto consiste na execução de 
adequação na iluminação pública do município de Primeiro de Maio.

 I – Contrato n°. 113/2021, firmado com STEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA, 
inscrito no CNPJ 07.248.071/0001-57.

 Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado 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.

 Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

 Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, PR 

 Em 09 de novembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

DISPENSA Nº 49/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº 114/2021

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO

 CONTRATADO: M AMALIA TEIDER MENDES EDITORA E GRAFICA LTDA

 OBJETO: Confecção, impressão e fechamento de carnês de IPTU, exercício 
2022

 VALOR: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

 VIGENCIA: 06 (seis) meses.

 REFERÊNCIA: Dispensa nº 49/2021

 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.

 FISCAL DO CONTRATO: Rodrigo Zanchetta Chicarelli
                                                                             
 Publique-se.    

 Primeiro de Maio, 09 de novembro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

7° EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES – CONSELHO TUTELAR
Gestão 2020/2024

 A Prefeita de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e conforme previsto na Lei Municipal nº. 313/2008, de 22/12/2008, que dispõe sobre a 
política municipal dos direitos da criança e do adolescente, regulando o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar,

 Considerando o Ofício nº. 127, de 22/09/2021, do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, que definiu a escala de férias para a convocação de 
suplente;

 Considerando a concessão de férias das conselheiras Flavia Eduarda Gazzola, 
período de 16/11/2021 a 15/12/2021; Luzia do Carmo de Souza Celestrim, de 16/12/2021 
a 14/01/2022; Sueli Gonçalves de Lima Martins, de 14/01/2022 a 12/02/2022; 

 CONVOCA a Conselheira Tutelar Suplente SUELLEN CAROLINE DA SILVA 
ANDREATO - 2º Suplente, RG nº 10.025.240-6 SSP/PR, CPF nº 072.875.179-81, para o 
suprimento das férias, durante o período da data de posse do suplente até 12/02/2022.
 
 A Conselheira Tutelar Suplente, convocada neste ato, deverá comparecer no 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, sito à 
Rua Dez, 607, no dia 11/11/2021, das 8h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min, 
munida dos seguintes documentos:

 a) Carteira de Trabalho e Previdência Social;
 b) Carteira de identidade (original e cópia);
 c) Cartão de cadastro de pessoa física – CPF (original e cópia);
 d) Comprovante de situação cadastral no CPF (http://www.receita.fazenda.
gov.br);
 e) Cartão de cadastro de pessoa física CPF dos dependentes para IRRF 
(original e cópia);
 f) Certidão de casamento ou nascimento (original e cópia);
 g) Título de eleitor (original e cópia);

 h) Certidão de quitação eleitoral (http://www.tse.jus.br);
 i) Certificado de Reservista ou Alistamento Militar, quando 
do sexo masculino (original e cópia);
 j) Cartão do PIS/PASEP;
 k) Diploma registrado ou certificado de conclusão do grau de escolaridade 
reconhecido pelo MEC (original e cópia);
 l) 2 (duas) fotos 3X4;
 m) Comprovante de residência (comprovante de água, luz, telefone ou contrato 
de locação) (original e cópia);

 O não comparecimento no prazo estabelecido, para a entrega da documen-
tação e os procedimentos administrativos necessários à posse, fica o convocado ciente 
de que retornará para a listagem de suplência e será convocado o próximo suplente para 
assumir o exercício da função, com vistas a garantir que não haja prejuízos no atendimento 
do Conselho Tutelar do Município de Primeiro de Maio. 

 Findo o prazo de substituição, será garantida a permanência do Conselheiro 
Tutelar Suplente na ordem de suplência homologada pelo CMDCA, após o processo de 
eleição dos Conselheiros Tutelares.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio - PR, em 10 de novembro 
de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 171-2021

EDITAL RESUMIDO

 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização 
da Prefeita Bruna de Oliveira Casanova e da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e 
Urbanismo, Secretaria Municipal de Viação e Transporte, Secretaria Municipal da Saúde, 
Secretaria Municipal de Recursos Humanos e Administração e Secretaria municipal de 
Educação, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar 
licitação, na modalidade de PREGÃO, na forma eletrônico, nas condições fixadas neste edital 
e seus anexos, no dia 26 de novembro de 2021, às 09:00 horas, onde serão recebidas as 
propostas de preços e habilitação por meio da utilização de Recursos da Internet Sistema 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Sendo do tipo Menor Preço por item (maior percentual 
de desconto), tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação 
de empresa especializada para executar futuras e eventuais manutenções preven-
tivas e corretivas nos veículos e maquinários da frota municipal, conforme descrito 
no Anexo III. O valor máximo estimado é de R$ 1.469.500,00 (um milhão, quatrocentos e 
sessenta e nove mil e quinhentos reais). O presente certame licitatório reger-se-á pelas 
normas contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, Lei nº 13.979/2020, pelo 
Decreto Municipal nº 2.435/2009, pelo 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. 
O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e/ou e-mail licitacao@primeirodemaio.pr.gov.br. 

 Primeiro de Maio/PR, 09 de novembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 246-2021

EDITAL RESUMIDO

 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização 
da Prefeita Bruna de Oliveira Casanova e da Secretaria Municipal de Educação, torna público 
para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar licitação, na modalidade 
de PREGÃO, na forma eletrônico, nas condições fixadas neste edital e seus anexos, no dia 
25 de novembro de 2021, às 09:00 horas, onde serão recebidas as propostas de preços e 
habilitação por meio da utilização de Recursos da Internet Sistema www.comprasgover-
namentais.gov.br. Sendo do tipo Menor Preço por item (maior percentual de desconto), 
tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de Mobiliário 
Escolar e Equipamentos diversos para os Centro de Educação Infantil e Escolas do 
Município, conforme descrito no Anexo III. O valor máximo estimado é de R$ 251.671,88 
(duzentos e cinquenta e um mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos). 
O presente certame licitatório reger-se-á pelas normas contidas na Lei Federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2.002, Lei nº 13.979/2020, pelo Decreto Municipal nº 2.435/2009, pelo 
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. O Edital e seus Anexos poderão ser 
obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.
gov.br e/ou e-mail licitacao@primeirodemaio.pr.gov.br. 

 Primeiro de Maio/PR, 09 de novembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2021

 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 Eletrônico nº 86/2021, declarando oficialmente vencedoras as empresas abaixo:

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: 553.976,35 (quinhentos 
e cinquenta e três mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

 Primeiro de Maio, 10 de novembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2021

 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 Eletrônico nº 87/2021, declarando oficialmente vencedoras as empresas abaixo:


