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PORTARIA Nº 13, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2.021.
 EMENTA: Estabelece horário para a sessão ordinária a ser realizada em 22 
de novembro de 2021.
 O Presidente da Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, 
SENHOR VANDER EMANOEL DIAS COELHO, nos termos da lei orgânica municipal e das 
prerrogativas que lhe são conferidas pelo Regimento Interno desta Casa: 
 Considerando a necessidade de viagem de 6 (seis) vereadores para Brasília, 
no Distrito Federal, no dia 22 de novembro de 2021, a fim de realizar atos concernentes ao 
desempenho da função que desempenham nesta Casa de Leis;
 RESOLVE:
 Art. 1º A Sessão Ordinária do dia 22 de novembro de 2021 será realizada às 08h00.
 Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Câmara Municipal de Primeiro de Maio, 18 de novembro de 2.021.

VANDER EMANOEL DIAS COELHO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

BIÊNIO 2021/2022

PREFEITURA DE PRIMEIRO DE MAIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2021
 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autori-
zação da Prefeita Bruna de Oliveira Casanova e da Secretaria Municipal de Saúde, 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 03 de dezembro de 2021, às 09:00 horas, onde serão recebidas as propos-
tas de preços e habilitação por meio da utilização de Recursos da Internet Sistema www.
comprasgovernamentais.gov.br. Sendo do tipo Menor Preço Global, tendo por finalidade 
a aquisição de Equipamento Cardiotocógrafo Portátil, para Unidades de Atenção 
Primária do Município de Primeiro de Maio, está regulamentado pela Resolução SESA/
PR nº 773/2019, conforme Termo de Adesão 001/2021. O valor máximo estimado é de R$ 
48.866,68 (quarenta e oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta 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, 18 de novembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

Quanto mais difícil for a caminhada, 
maior ainda será sua recompensa ao 

final dela!


