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Acórdão nº 1.094/2013 do Tribunal de Contas da União.
 RESOLVE: 
 Art. 1° Fica designadas as servidoras Sras. Ana Paula Pedrinelli, matrícula n°. 
401052,ocupante do cargo efetivo de Telefonista, Flavia Cristina Marestoni Silva, matrícula nº 
401412, ocupante do cargo efetivo de Recepcionista Ivy Carla Angelo, matrícula nº 401223,  ocu-
pante do cargo efetivo de Recepcionista para acompanhar e fiscalizar a execução dos Termos de 
Credenciamento, referente a Inexigibilidade n°10/2021, cujo objeto consiste no Credenciamento 
de pessoa jurídica para prestação de serviços complementares na área da Saúde. 
 I -  Termo de Credenciamento nº 02/2021 -  WALDNER LIMA DE OLIVEIRA – SER-
VIÇOS MÈDICOS
 CNPJ: 42.783.870/0001-24;
 II -  Termo de Credenciamento nº 03/2021 -  ALC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
 CNPJ: 19.220.004/0001-03;
 III -  Termo de Credenciamento nº 04/2021 -  CLINICA MÉDICA ZEPEDA S/S LTDA  
 CNPJ: 09.568.811/0001-68
 Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado deverá:
 I - Zelar pelo fiel cumprimento do Termo de Credenciamento, 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 for-
necidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do Termo de Credenciamento, 
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 19 de novembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2021

EXCLUSIVO MEI/ME/EPP
(Processo Administrativo n.° 235/2021)

 1.1. 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 06 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 contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de prestação de serviços de lavanderia 
hospitalar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 51.840,00 (Cinquenta 
e Um Mil Oitocentos e Quarenta Reais.). 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 19 de novembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2021

EXCLUSIVO MEI/ME/EPP
(Processo Administrativo n.° 207/2021)

 1.2. 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 modalidade de 
PREGÃO ELETRÔNICO, nas condições fixadas neste edital e seus anexos. No dia 07 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 rações 
para caninos e felinos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 
e seus anexos, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 86.642,81 (oitenta e 
seis mil, seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e um 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 19 de novembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita


