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ANEXO II
FISIOTERAPEUTA

 LÍNGUA PORTUGUESA
 ARTE DE AMAR
 Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. A alma é que estraga o 
amor. Só em Deus ela pode encontrar satisfação. Não noutra alma. Só em Deus - ou fora do mundo. 
As almas são incomunicáveis. Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo. Porque os corpos 
se entendem, mas as almas não. 
 Manuel Bandeira
 01- “Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma.” O emprego da vírgula 
no período acima se fez necessário para: 
 A) Isolar o aposto. 
 B) Isolar o vocativo. 
 C) Separar uma oração condicional da principal. 
 D) Introduzir uma negação. 

 02- “Porque os corpos se entendem, mas as almas não.” O que a conjunção sublinhada 
expressa em relação à oração anterior? 
 A) Alternância.
 B) Oposição.
 C) Adição.
 D) Conclusão.

 03- O poeta refere-se frequentemente ao papel da alma no amor. Para ele, a alma: 
 A) Não existe em nenhum âmbito da vida do homem. 
 B) É sinônimo de felicidade e deve ser fator principal no amor. 
 C) É sinônimo de um amor caridoso, na qual os corpos podem unir-se para sempre. 
 D) Não deve ser considerada no envolvimento amoroso. 

 04- Na oração “As almas são incomunicáveis” o trecho em destaque refere-se:
 A) Sujeito indeterminado + verbo transitivo direto + objeto direto.
 B) Sujeito composto+ verbo de ligação + objeto direto.
 C) Sujeito simples+ verbo de ligação+ predicativo do sujeito.
 D) Sujeito composto+ verbo transitivo indireto+ objeto indireto.

 05- Qual convenção gramatical explica a escrita de privilégio com G? 
 A) Forma verbal terminada em AR. 
 B) Diferenciar um substantivo de uma forma verbal. 
 C) Palavras de origem árabe.
 D) Palavra terminada em –égio. 

 06- Assim como heroicos, não acentuamos o ditongo em: 
 A) Assembleia.
 B) Bau.
 C) Paraguai.
 D) Saude .

 07- Considere as frases a seguir, que são reconstruções da frase de Mafalda no texto acima:
 1. Qual é o porquê de tendermos a amar os objetos e a usar as pessoas, se os objetos 
foram feitos para serem usados e as pessoas para serem amadas?
 2. Tendemos a amar os objetos e usar as pessoas, por que? Se os objetos foram 
feitos para serem usados e as pessoas para serem amadas.
 3. Por que tendemos a amar os objetos e usar as pessoas, se os objetos foram feitos 
para serem usados e as pessoas para serem amadas?
 Assinale a alternativa correta quanto ao uso dos porquês (porque, por que, por quê, 
porquê):
 A) Somente a construção 1 está correta.
 B) Somente a construção 2 está correta.
 C) Somente a construção 3 está correta.
 D) Somente as construções 1 e 3 estão corretas.

 08- Observe as frases abaixo quanto ao uso da crase: 
 I – Tenho muito à colaborar com a empresa.
 II – Ele oferecia seus produtos à todas pessoas. 
 III – Ele era fiel à esposa. 
 O uso correto está em:
 A) Apenas o item I.
 B) Apenas o item II e III.
 C) Apenas o item III .
 D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

 09- Leia as frases abaixo:
 1 - Assisti ao ________ da Orquestra Sinfônica do Paraná.
 2 - Daqui ______ pouco vão dizer que ______ vida em Plutão.
 3 - As _________ da câmara de vereadores acontecem todas as segundas-feiras.
 4 - ___________ dias que não falo com Ester.
 Escolha a alternativa que oferece a seqüência correta de vocábulos para as lacunas 
existentes:
 A) concerto – há – a – cessões – há.
 B) conserto – a – há – sessões – a.
 C) concerto – a – há – seções – a.
 D) concerto – a – há – sessões – há.

 10- Assinale a alternativa que apresenta o termo do trecho 
abaixo responsável que exige  a preposição sublinhada, devido à sua regência:
 “ A ciência poderia prever a criação de uma nova vacina.”
 A) prever.
 B) criação.
 C) uma.
 D) vacina.

 MATEMÁTICA
 11- Paulo e Cleiton partem do ponto O, no mesmo instante, cada um em seu auto-
móvel. Paulo segue pela estrada x à velocidade de 60 Km/h, enquanto Cleiton vai pela estrada y à 
velocidade de 80Km/h.

 Depois de duas horas, a distância em linha reta percorrida entre eles é igual a:
 A) 1000 km. 
 B) 800 km.
 C) 100 km.
 D) 200 km. 

 12- Luiz partiu de sua cidade em uma viagem de 345 km. Sabendo que o consumo 
médio de combustível do carro de Luiz é de 12,5 km/l e que o litro de gasolina na época de sua 
viagem custava R$ 3,79, quanto Luiz gastará com gasolina?
 A) R$ 16,99.
 B) R$ 100,00.
 C) R$ 104,60.
 D) R$ 34,50.

 13- Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa, que 
seria dividido entre elas em cotas iguais. Verificou-se ao final que, para arcar com todas as despesas, 
faltavam R$ 510,00 e que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto foi decidido que 
a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia ainda contribuído 
pagaria a sua parte, e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais R$ 7,00.
 De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final 
para cada uma das 55 pessoas?
 A) R$ 17,00.
 B) R$ 22,00.
 C) R$ 32,00.
 D) R$ 57,00.

 14- Uma editora utiliza 3 máquinas para produzir 1.800 livros num certo período. 
Quantas máquinas serão necessárias para produzir 5.400 livros no mesmo período?
 A) 6.
 B) 7.
 C) 8.
 D) 9.
 15- Em uma embalagem de farinha, encontra-se a receita de um bolo, sendo parte 
dela reproduzida a seguir:

INGREDIENTES
- 640g de farinha (equivalente a 4 xícaras)

-16g de fermento biológico (equivalente a 2 colheres de medidas).
 Possuindo apenas a colher medida indicada na receita, uma dona de casa teve que 
fazer algumas conversões para poder medir com precisão a farinha. Considere que a farinha e o 
fermento possuem densidades iguais.
 Cada xícara indicada na receita é equivalente a quantas colheres medidas?
 A) 20.
 B) 40.
 C) 80.
 D) 320.

 16- Em um supermercado, houve uma promoção relâmpago do pacote de arroz, que 
passou a ser vendido pela metade do preço, mas com limite máximo de cinco unidades por cliente. 
Supondo que todo cliente que comprou arroz nesse supermercado levou o limite máximo permitido 
pela promoção e que foram vendidos 4850 pacotes, quantos clientes compraram arroz nesse dia?
 A) 950 clientes.
 B) 970 clientes.
 C) 990 clientes.
 D) 1001 clientes.

 17- Um capital foi aplicado a juros simples com taxa de 5% ao mês, durante cinco meses. 
Se no fim desse período o juro produzido foi de R$ 152,25, qual foi o montante ao término da aplicação?
 A) R$ 761,25.
 B) R$590,75.
 C) R$609,00.
 D) R$706,12.

 18- Uma empresa utiliza um índice de massa corporal inventado por ela própria, no 
qual divide por dois a soma entre altura e peso dos funcionários. Qual é o índice de massa corporal 
de Rhuan, sabendo que sua altura é 1,78 m e seu peso é 72,3 kg?
 A) 74,08.
 B) 37,04.
 C) 37,4.
 D) 37.
 19- O gráfico a seguir diz respeito aos resultados obtidos por uma turma de alunos 
de um curso preparatório específico para professor de educação básica.
 Resultados dos professores no curso preparatório:

 Para continuar no mercado, é necessário que esse curso aprove pelo menos 70% 
de seus alunos, que, por sua vez, são professores especializando-se. Sabendo que os aprovados 
são apenas aqueles que obtiveram resultado ótimo ou excelente, pode-se afirmar que esse curso 
continuará no mercado?
 A) Sim, pois o percentual de professores aprovados foi, aproximadamente, 70%.
 B) Sim, pois o percentual de professores aprovados foi, aproximadamente, 80%.
 C) Não, pois o percentual de professores aprovados foi, aproximadamente, 50%.
 D) Não, pois o percentual de professores aprovados foi, aproximadamente, 40%.

 20- Dois lotes, I e II, ambos quadrados e de mesmas medidas, encontram-se um ao 
lado do outro e foram conectados por um portão HD, formando assim um novo lote ABCDEFGH 
conforme mostra a figura.

 A) 246 calçados.
 B) 492 calçados.
 C) 500 calçados.
 D) 546calçados.

 15- João possui R$ 5000,00 em sua poupança. Foi necessário fazer um reparo em 
seu carro, pago com dinheiro da poupança, no valor de R$ 485,00. Depois, foram feitos outros 
reparos em sua casa, também pagos com dinheiro da poupança, no valor de R$ 1800,00. Ao final 
de todos esses reparos, quanto sobrou na poupança de João?
 A) R$ 2715,00.
 B) R$ 1725,00.
 C) R$ 1615,00.
 D) R$ 715,00.

 16- Um fazendeiro mediu sua terra, de formato retangular, para cercá-la inteiramente 
com uma cerca de madeira. Quantos metros de cerca ele deverá fazer para sua fazenda que possui 
1500 metros de largura por 2789 metros de comprimento?
 A) 8000 metros.
 B) 4289 metros.
 C) 8578 metros.
 D) 9000 metros.

 17- Terminada sua viagem, que se iniciou em Goiânia e findou em São Paulo, Joelmir 
percebeu que havia gasto exatamente 95 litros de gasolina para percorrer os 950 km que separam 
essas duas cidades. Qual é o consumo médio do carro de Joelmir?
 A) 110 km/h.
 B) 100 km/h.
 C) 9,0 km/l.
 D) 10,0 km/l.

 18- Na promoção de uma loja de eletrodomésticos, um aparelho de som que custava 
R$ 400,00 teve um desconto de 12%. Quanto o cliente que decidir comprar o equipamento pagará?
 A) R$ 372,00.
 B) R$ 342,00.
 C) R$ 362,00.
 D) R$ 352,00.

 19-  Observe o gráfico abaixo que revela o total de acidentes fatais em uma capital brasileira:

 Pelo gráfico, é possível concluir que houve
 A) uma redução pela metade em 2017 em comparação com o ano anterior.
 B) uma estabilidade de acidentes fatais nos últimos 4 anos.
 C) um redução de acidentes graves e fatais nos últimos anos.
 D) um aumento de acidentes graves e fatais a cada ano.

 20- Gustavo estava treinando pênaltis caso precisasse na final dos jogos de futebol escolares. 
Sabendo que de 14 chutes ao gol ele acertou 6, qual a razão do número de acertos para o total de chutes?
 A) 3/5.
 B) 3/7.
 C) 7/3.
 D) 5/3.

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 21- É proibido utilizar buzina entre que horários? 
 A) Das 21 horas às 6 horas. 
 B) Das 22 horas às  4 horas.
 C) Das 22 horas às 7 horas.
 D) Das 22 horas às 6 horas horas.

 22- Como é chamado o local onde há a mistura de ar com gasolina:  
 A) Carburador.
 B) Bomba de gasolina.
 C) Tanque de gasolina.
 D)  Radiador.

 23- De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, Art. 162. Dirigir veículo com 
Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria diferente da do veículo que 
esteja conduzindo gera: 
 A) Infração - grave; Penalidade – multa e recolhimento do documento de habilitação.
 B) Infração - gravíssima; Penalidade - multa (três vezes) e apreensão do veículo até 
apresentação do condutor habilitado. 
 C) Infração - gravíssima; Penalidade - multa (duas vezes). 
 D) Infração - gravíssima; Penalidade - multa (cinco vezes) e apreensão do veículo.

 24- Observe: Art. 220. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível 
com a segurança do trânsito: 
 I - quando se aproximar de passeatas, aglomerações, cortejos, préstitos e desfiles. 
 II -nos locais onde o trânsito não esteja sendo controlado pelo agente da autoridade 
de trânsito, mediante sinais sonoros ou gestos. 
 III- nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque 
de passageiros ou onde haja intensa movimentação de pedestres.
 Indique em quais destas situações gera-se Infração – gravíssima e Penalidade – multa: 
 A) I e III.
 B) I,II e III.
 C) II e III.
 D) nenhuma das alternativas. 

 25- De acordo com o disposto no Art. 145, para conduzir ambulâncias, o candidato 
deverá comprovar treinamento especializado, nos termos da normatização do Contran.  e reciclagem 
em cursos específicos a cada: 
 A) 2 anos.
 B) 5 anos.
 C) 4 anos.
 D) 10 anos.

 26- De acordo com o Artigo 29 da Lei 9503 de 23 de setembro de 1997 (CBT) os 
veículos que gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de 
policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições:
 A) destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização 
e operação de trânsito e as ambulâncias.
 B) cargas com animais ou alimentos perecíveis.
 C) somente o SAMU.

 D) nenhum tipo de veículo.

 27- Qual a primeira atitude a ser tomada em caso de acidente de trânsito? 
 A) Sair de perto do acidente para procurar um telefone e chamar o serviço médico. 
 B) Tentar remover a vítima do local. 
 C)  Sinalizar o local imediatamente com as luzes de alerta do carro e com o triângulo 
de segurança posicionado em distância segura e telefonar para um serviço médico.
 D) Manter tudo como está até a chegada da polícia. 

 28- Comumente encontrado nos painéis de instrumentos dos veículos, qual o 
significado da sigla RPM?
 A) Rotações por minuto.
 B) Revolução por minuto.
 C) Rotações por metro. 
 D) Redirecionamento por metro. 

 29- Ao avistar tal placa, entende-se que:

 
 A) passagem obrigatória.
 B) siga em frente ou à direita.
 C) sentido de circulação da via ou pista.
 D) ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita.

 30- Dentre as alternativas abaixo, o que pode ser considerado uma atitude correta 
no momento de realizar os primeiros socorros a um acidente de trânsito com vítima?
 A) Arrastar as vítimas para a beira de um rio e dar-lhes água. 
 B) Manter a calma e tentar acalmar as vítimas, caso essas estejam conscientes. 
 C) Tentar retirar as vítimas do veículo. 
 D) Verificar se há fraturas expostas e fazer um torniquete.

 31- No veículo, qual a função do odômetro?
 A) Indica a pressão de óleo do veículo. 
 B) Indica a distância percorrida. 
 C) Indicar a rotação do motor por minuto.
 D) Indica quantos quilômetros o veículo consegue ir com determinada quantia de 
combustível.

 32- Com base na Lei Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, qual o significado da 
sigla CONTRAN? 
 A) Conselho Nacional de Trânsito.
 B) Departamento Nacional de Trânsito. 
 C) Código de Trânsito Brasileiro. 
 D) Circunscrição Regional de Trânsito.

 33- Quais ferramentas são necessárias para realizar a troca de um pneu? 
 A) Macaco, pneu reserva e martelo.
 B) Macaco, pneu reserva e alicate de pressão.
 C) Macaco, pneu reserva e chave de roda. 
 D) Macaco, pneu reserva e marreta.

 34- A manutenção preventiva é a forma mais econômica de manter o carro em bom 
estado. Levando em consideração essa afirmação, dentre outros, quais os principais itens que 
devemos revisar periodicamente para evitar problemas?
 A) Sistema de freios, troca de óleo, sistema de arrefecimento, filtro de ar, filtro de 
combustível, alinhamento e balanceamento e velas. 
 B) Sistema de freio, troca de óleo, sistema de arrefecimento e pintura.
 C) Sistema de freio, troca de óleo, bancos e carpetes. 
 D) Bancos, carpetes, pintura e calotas.

 35- Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, o veículo automotor de transporte 
coletivo com capacidade para até vinte passageiros é denominado:
 A) Micro-ônibus.
 B) Van.
 C) Ônibus.
 D) Perua.
 E) Lotação.

 CONHECIMENTOS GERAIS
 36- São planetas que compõem o Sistema Solar:
 A) Terra, Vênus, Saturno, Urano, Júpiter, Marte, Netuno e Mercúrio.
 B) Júpiter, Marte, Netuno, Urano, Mercúrio, Plutão, Terra, Saturno e Vênus.
 C) Vênus, Saturno, Urano, Júpiter, Marte, Netuno e Mercúrio.
 D) Júpiter, Marte, Netuno, Urano, Mercúrio, Plutão, Terra, Saturno, Sol e Vênus.

 37- Qual o maior animal terrestre atualmente:
 A) Baleia azul.
 B) Dinossauro.
 C) Elefante africano.
 D) Girafa.

 38- Segundo a Bíblia Sagrada, quais os nome dos três reis magos:
 A) Gaspar, Nicolau e Natanael.
 B) Belchior, Gaspar e Baltazar.
 C) Belchior, Gaspar e Nataniel.
 D) Gabriel, Miguel e Rafael.

 39- Quem foi o primeiro homem a pisar na Lua:
 A) Yuri Gagarin, 1961.
 B) Buzz Aldrin, 1969.
 C) Neil Armstrong, 1969.
 D) Charles Duke, 1971.

 40- Qual opção contem somente doenças sexualmente transmissíveis:
 A) Aids, tricomoníase, ebola.
 B) Chikungunya, Aids e herpes genital.
 C) Gonorréia, clamídea e sífilis.
 D) Hepatite B, febre tifóide, hanseníase.

EXTRATO DE CONTRATO INCLUSO ITEM 26  Nº  7321/2021
Pregão nº 18/2021

 PARTES: CONTRATANTE Fundação Municipal de Saúde de Alvorada do Sul - PR 
E A CONTRATADA  PESSOA JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA ZEUS COMERCIAL EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS 
NOVOS, PRIMEIRA VIDA, (CERTIFICADO PELO INMETRO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
 VALOR: R$-55.156,00 Cinqüenta e Cinco Mil, Cento e Cinqüenta e Seis Reais
 Dotação:

DOTAÇÕES
Conta da despesa    Funcional programática    Fonte de recurso    Natureza da despesa    Grupo da fonte
                   5400           52.009.10.302.0022.2165                 1            3.3.90.30.00.00                Do Exercício
                   5410           52.009.10.302.0022.2165              303            3.3.90.30.00.00                Do Exercício
                   5420           52.009.10.302.0022.2165              494            3.3.90.30.00.00                Do Exercício
                   5421           52.009.10.302.0022.2165            1029            3.3.90.30.00.00                Do Exercício
 DURAÇÃO: 28/06/2021 – ATÉ   27/06/2022
 DATA DA ASSINATURA: 28/06/2021
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,28/06/2021

EXTRATO 1 TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 7920/2020 - OBJETO DA LICITAÇÃO 
Processo inexigibilidade Nº. 15/2020.

 CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORADA DO SUL - PR
 CONTRATADO: D. DA SILVA MENESES - SERVICOS DE DIAGNOSTICOS INS-
CRITO SOB CNPJ Nº. 35.852.280/0001-40
 PROCESSO INEXIGIBILIDADE:15/2020
 CONTRATO: 7920/2020

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 7920/2020 
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 EXECUÇÃO 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 quatro 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 AVISO DE LICITAÇÃO

 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2021
 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da 
Prefeita Bruna de Oliveira Casanova e da Secretaria Municipal de Saúde, torna público para conhe-
cimento 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 21 de dezembro de 2021, 
às 13:30 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 a aquisição de aquisição de equipamentos/ material permanente 
para Unidade Básica de Saúde (Centro de Saúde de Primeiro de Maio- CNES 2727420) Primeiro 
de Maio - Pr, Proposta nº 08648.246000/1170-05, esta que trata-se de  incentivo financeiro de 
investimento para aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária, do Programa 
de Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde. O valor máximo estimado é de 
R$ 106.108,81 (cento e seis mil, cento e oito 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, 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, 06 de dezembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 257-2021

EDITAL RESUMIDO
RETIFICAÇÃO I

 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da 
Prefeita Bruna de Oliveira Casanova e da Secretaria Municipal de Saúde, torna público para conhe-
cimento de quantos possam interessar que foi RETIFICADO o edital de licitação, na modalidade 
de PREGÃO, na forma eletrônico, nas condições fixadas neste edital e seus anexos, 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 eventual aquisição de equipamentos/material permanente para 
Unidade Básica de Saúde (Centro de Saúde de Primeiro de Maio- CNES 2727420) Primeiro 
de Maio - PR, Proposta nº 08648.246000/1170-05, esta que trata-se de  incentivo financeiro de 
investimento para aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária, do Programa 
de Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde, na modalidade Fundo a Fundo, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. O valor 
máximo estimado é de R$ 35.906,13 (trinta e cinco mil, novecentos e seis reais e treze centavos). 
Fica retificada a data de abertura que passa a ser no dia 21 de dezembro de 2021, as 09h00min. 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, 06 de dezembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

Decreto  nº 5383/2021 de 06/12/2021
 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$ 60.300,00 (sessenta mil trezentos reais), destinado ao reforço 
das seguintes Dotações Orçamentárias.
 Suplementação
 04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
 04.002.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
 04.002.04.121.0002.2.305. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
 51 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO  300,00
 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
 100 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
   PESSOA JURÍDICA                          10.000,00
 10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
 10.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.003.10.302.0011.2.318. MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
 384 - 3.3.90.30.00.00 01303 MATERIAL DE CONSUMO                  50.000,00
   Total Suplementação:                            60.300,00
 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
 10.003.10.301.0011.2.310. PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS
 266 - 3.1.71.70.00.00 01303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM 
   CONSÓRCIO PÚBLICO                           10.000,00
 267 - 3.3.71.70.00.00 01303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM 
   CONSÓRCIO PÚBLICO                           18.300,00
 268 - 3.3.72.32.00.00 01303 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA


