
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
24/11/21..................R$ 158,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
24/11/21..................R$ 77,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
24/11/21..................R$ 88,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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•  No Paraná, os ventos principalmen-
te no leste do estado, contribuem para 
o aumento de nebulosidade e diminui-
ção média das temperaturas máximas 
no setor. No interior do estado segue 
mais quente e abafado e sem chuvas.
Mínima:  15°C em Curitiba
Máxima: 34°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

COMPONENTES NECESSARIOS E MÃO DE OBRA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL POR 
EMPREITADA GLOBAL informações  www.alvoradadosul.pr.gov.br, e .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. 
 23 de novembro de 2021.

Roberes Rivelino da Silva
Pregoeiro 02/2020. 

EXTRATO 4 TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 64/2019 - OBJETO DA LICITAÇÃO 
Concorrência Nº. 2/2019.

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL
 CONTRATADO: CONSTRUTORA TECNICA ANGRA LTDA INSCRITO SOB CNPJ 
Nº. 77.436.624/0001-80
 CONCORRÊNCIA:2/2019
 CONTRATO: 64/2019

DOTAÇÕES
Conta da despesa    Funcional programática    Fonte de recurso    Natureza da despesa    Grupo da fonte
                    4380          18.003.20.608.0020.2040                  0              4.4.90.51.00.00              Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo de prazo de 180 dias  e de aniversario tem por objetivo 
alterar o valor em  aproximadamente  7,0962... % do contrato 64/2019, celebrado entre as partes 
12/06/2019, nos termos da legislação vigente.
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 40, inciso "XI ", 
e no art. 57 inciso "II" da Lei nº. 8.666/93 e art. 1º, 2º 3º  na Lei 10.192/20010.
 CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E DO VALOR
 1- Com o este aditivo de prazo de 180 dias a data do contrato passará de quatro dias 
de outubro de 2021, para trinta e um dias de março de 2022.
 2- Com este termo de aditivo de aniversário de R$ 32.633,63 (trinta e dois mil, seis-
centos e trinta e três reais e sessenta e três centavos), o valor do contrato passará de R$ 409.863,06 
(quatrocentos e nove mil, oitocentos e sessenta e três reais e seis centavos) para R$ 442.496,69 ( 
quatrocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos) 
esse valor refere-se ao valor original a soma deste 4º 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: 04/10/2021

MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2021

(Processo Administrativo n.º 280/2021)
 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da 
Prefeita Bruna de Oliveira Casanova e da Secretaria de serviços Públicos e Urbanismo, tornam 
público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar licitação, na modalida-
de de PREGÃO ELETRÔNICO, nas condições fixadas neste edital e seus anexos. No dia 08 de 
dezembro 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, tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS, para aquisição 
de Automóveis Zero Km, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 642.387,19 
(seiscentos e quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos). O presente 
certame licitatório reger-se-á pelas normas contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2.002, Decreto Federal nº 10.024/2019, pelo Decreto Municipal nº 2.435/2009, 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, em 23 de novembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2021

 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 mo-
dificações, adjudica e homologa os preços registrados na licitação modalidade Pregão Eletrônico 
nº 88/2021, declarando oficialmente vencedoras as empresas abaixo:

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 596.897,20 (Quinhentos e 
noventa e seis mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte centavos).
 Primeiro de Maio, 23 de novembro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

LEI Nº 785/2021
 Súmula: Dispõe sobre a alteração transitória do limite máximo de descontos em folha 
de pagamento nos termos da Lei nº 647/2016 acrescendo 5% (cinco por cento) ao percentual máximo 
para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 
31 de dezembro de 2021 no âmbito do Município de Primeiro de Maio, e dá outras providências.
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições conferidas por Lei, faz saber que a Câmara do Município de Primeiro de Maio, Estado 
do Paraná, aprovará, e o Executivo Municipal, sancionará o seguinte:
 LEI
 Art. 1º. Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas 
hipóteses previstas no inciso IV do Art. 2º e no Art. 4º da Lei nº 647 de 23 de novembro de 2016 será 
de 35% (trinta e cinco por cento).
 Art. 2º. A partir de 1º de janeiro de 2022, na hipótese das consignações contratadas 
nos termos e nos prazos previstos no Art. 1º ultrapassarem, isoladamente ou quando combinadas 
com outras consignações anteriores, os limites previstos inciso IV do Art. 2º e no Art. 4º da Lei nº 
647 de 23 de novembro de 2016:
 I – Ficam mantidos os percentuais de desconto previstos no Art. 1º para as operações 
já contratadas; e 
 II – Fica vedada a contratação de novas obrigações.
 Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Gabinete da Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, aos vinte e 
três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

LEI Nº 786/2021
 Súmula: Dispõe sobre a alteração do artigo 5º da Lei 647/2016 que trata sobre as 

Aplicativo que permite pesquisa de 29 milhões de preços 
ajuda a economizar na Black Friday

 A Black Fr iday 
está chegando. Esse é o 
momento em que muitos 
consumidores costumam 
realizar compras a par-
tir de boas ofertas. Para 
ajudar os paranaenses o 
Governo do Estado indica 
o aplicativo Menor Preço, 
fruto de uma parceria en-
tre a Celepar e a Secreta-
ria de Estado da Fazenda. 
A ferramenta, um desdo-
bramento do Nota Paraná, 
permite comparação de 
quanto custa um mesmo 
produto em diversos es-
tabelecimentos.
 “Neste momento 
da inflação em alta temos 
essa ferramenta, o Menor 
Preço, que presta o auxílio 
nas buscas por produtos 
com preços mais adequa-
dos, frente às variações 
econômicas no mercado 
financeiro“, esclareceu o 
secretário da Fazenda, 
Renê Garcia Junior.  
 De acordo com 
o presidente da Celepar, 

Leandro Moura, o app 
é um grande aliado do 
cidadão na hora de reali-
zar as compras. "Ele une 
tecnologia e economia. 
Estamos próximos a uma 
Black Friday, momento 
que aquece o mercado e 
o consumo, e quem não 
gosta de gastar menos 
pra adquirir um produto 
específico? Portanto, uti-
lize essa ferramenta a seu 
favor", disse.
 Com o aplicativo, 

disponível na web e nas 
plataformas Android e 
iOS, a consumidor pode 
pesquisar aproximada-
mente 29 mi lhões de 
preços de produtos, que 
são atualizados sema-
nalmente por cerca de 
100 mil estabelecimentos 
varejistas. A plataforma 
utiliza como base informa-

ções de milhões de Notas 
Fiscais de Consumidor 
Eletrônica (NFC-e) que 
são emitidas diariamente 
no Estado.
 Os preços são 
atualizados em tempo 
real, de acordo com os re-
gistros das notas. O con-
sumidor pode consultar 
os valores em um raio de 

até 20 quilômetros, por 
meio do código de barras 
do item ou pelo nome do 
produto. Após selecionar 
o estabelecimento dese-
jado, o aplicativo ainda 
disponibiliza um mapa 
com o caminho mais curto 
até o local.
 O Menor Preço-
-Nota Paraná permite 
também a criação de lis-
tas para que o consumi-
dor verifique onde cada 
produto de suas compras 

está mais barato. Com 
a lista salva, é possível 
procurar todos ao mes-
mo tempo. Essa opção, 
porém, só está disponível 
para quem possui cadas-
tro no programa Nota Pa-
raná.

PRÊMIOS
 Por seus benefí-
cios e caráter inovador, o 
Menor Preço-Nota Paraná 
conquistou o Prêmio Ex-
celência em Governo Ele-
trônico (e-Gov 2017) da 
Associação Brasileira das 
Empresas de TIC (Abep), 
e também o Top de Ma-
rketing, da Associação 
dos Dirigentes de Ven-
das e Marketing do Brasil 
(ADVB-Seção Paraná). 
A qualidade do serviço 
oferecido aos cidadãos 
pelo Menor Preço chamou 
a atenção também de 
outros estados, como Es-
pírito Santo e Pernambu-
co, que contrataram esta 
solução com a Celepar e 
a Sefa/PR.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

consignações em folha de pagamento dos servidores públicos do Município 
de Primeiro de Maio.
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições conferidas por Lei, faz saber que a Câmara do Município de Primeiro de Maio, Estado 
do Paraná, aprovará, e o Executivo Municipal, sancionará o seguinte:
 LEI
 Art. 1º. Dá nova redação ao artigo 5º da Lei 647/2016, passando a vigorar nos moldes 
da redação abaixo.
 Art. 5°. As consignações estarão limitadas a 120 (cento e vinte) parcelas. 
 Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Gabinete da Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, aos vinte e 
três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 51/2021
 Ratifico a presente dispensa com fundamento no art. 24, Inciso XXVI da Lei 
8.666/1993, em favor do CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE, inscrito no CNPJ 
nº 03.273.207/00001-28, referente ao rateio de despesas administrativas entre os consorciados 
para o ano de 2019, em atendimento à Secretaria de Saúde, no valor anual de R$ 3.445,35 (Três 
mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e  trinta e cinco centavos), vigente de 01/01/2022 até 
31/12/2022. Presente o constante dos autos, face ao disposto no art. 26 da Lei nº. 8.666/93, vez 
que o processo se encontra devidamente instruído.
 Publique-se.
 Primeiro de Maio, 23 de novembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

DECISÃO
Pegão Eletrônico nº 99/2021

 Recorrente: MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA 
 I. RESUMO.
 Trata-se que processo licitatório instaurado pela Prefeitura do Município de Primeiro 
de Maio, que visa a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Mobiliário Escolar e 
Equipamentos diversos para os Centro de Educação Infantil e Escolas do Município, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
 Na oportunidade, a empresa MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
ESCOLARES LTDA encaminhou pedido de impugnação tempestivamente ao Departamento de 
licitação, questionando a ausência da exigência de Certificado de Conformidade com o INMETRO 
e as especificações da qualificação dos itens 1 e 2. 
 É o resumo.
 II. FUNDAMENTO.
 Atendendo as orientações feitas pela Secretaria de Educação, esclareço que em 
relação a exigência do Certificado de Conformidade com o INMETRO e a alteração do descritivo 
dos itens 1 e 2 não serão realizadas modificações e portanto não será retificado o Edital.
 III. DECISÃO.
 Frente as exposições realizadas, decido por recomendação da secretaria solicitante, 
manter os termos do Edital. 
 Primeiro de Maio, 24 de novembro de 2021.

Renata Gomes Fernandes
Pregoeira

ERRATA
 1. A Pregoeira Oficial do Município de Primeiro de Maio, em detida análise do Edital 
de Pregão Eletrônico n.º 099/2021, para Aquisição de Mobiliário Escolar e Equipamentos diversos 
para os Centro de Educação Infantil e Escolas do Município, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, verificou a necessidade de realizar a seguinte 
alteração no Edital:
 ONDE LÊ-SE:
 A Pregoeira Oficial do Município de Primeiro de Maio, em detida análise do Edital de 
Pregão Eletrônico n.º 099/2021, para aquisição e locação de enfeites de ornamentação alusivos 
ao Natal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, 
verificou a necessidade de realizar a seguinte alteração no Edital:
 LEIA-SE:
 A Pregoeira Oficial do Município de Primeiro de Maio, em detida análise do Edital 
de Pregão Eletrônico n.º 099/2021, para Aquisição de Mobiliário Escolar e Equipamentos diversos 
para os Centro de Educação Infantil e Escolas do Município, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, verificou a necessidade de realizar a seguinte 
alteração no Edital:
 Assim, o objeto do Edital a ser considerado deverá ser Aquisição de Mobiliário Escolar 
e Equipamentos diversos para os Centro de Educação Infantil e Escolas do Município.
 No entanto, uma vez que referida alteração/inclusão não altera requisitos de creden-
ciamento, habilitação ou classificação, PERMANECE INALTERADA A DATA PARA ABERTURA DO 
PROCEDIMENTO.
 2. Abra-se vista aos interessados.
 3. Encaminhe-se para as providências legais. 
 Primeiro de Maio, 24 de novembro de 2021.

Renata Gomes Fernandes
Pregoeira Oficial


