
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
01/02/22..................R$ 176,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
01/02/22..................R$ 92,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
01/02/22..................R$ 90,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• O dia está começando com tempo 
estável nas diversas regiões do Pa-
raná. As temperaturas encontram-
-se em elevação e neste início de 
manhã.

Mínima:  19°C em Curitiba
Máxima: 29°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2022

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: SEMATRANS SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPOR-
TES EIRELI
 OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de roçagens e capinas das áreas permeáveis, das praças, lago, vias e canteiros municipais, 
compreendendo os serviços de roçagem manual/mecanizada, capina manual, limpeza da 
área e transporte dos resíduos gerados por este serviço, para os locais pré-estabelecidos 
pela CONTRATANTE.
 VALOR: R$ 281.451,40 (duzentos e oitenta e um mil, quatrocentos e cinquenta 
e um reais e quarenta centavos).
 VIGÊNCIA: 28/01/2022 a 28/01/2023
 REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico nº 94/2021
 FISCAIS:  Sebastião Soares
                  Luciano Lopes da Silva
                Rodrigo de Melo Moreira
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 Publique-se. 
 Primeiro de Maio, 28 de janeiro de 2022.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita

PORTARIA Nº 5326, DE 28 DE JANEIRO DE 2022
 Designa os servidores 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 os servidores Srs. Sebastião Soares, matrícula n°. 
400767, ocupante do cargo efetivo de Destroçador de pedras, Luciano Lopes da Silva, 
matrícula nº 401487, ocupante do cargo efetivo de Motorista II e Rodrigo de Melo Moreira, 
matrícula n°. 401537, ocupante do cargo efetivo de operário, para acompanhar e fiscalizar 
a execução do Contrato, referente Pregão Eletrônico n° 94/2021, cujo objeto consiste na 
prestação de serviços de roçagens e capinas.
 I -  Contrato Nº 10/2022 -  SEMATRANS SERVICOS MANUTENCAO E 
TRANSPORTES EIRELI
 CNPJ: 14.893.216/0001-38;
 Art. 2º - Determinar que os fiscais ora designados deverão:
 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 pela CON-
TRATADA, 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, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.
 Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados 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 28 de janeiro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita 

PORTARIA Nº 5327, DE 31 DE JANEIRO DE 2022
 Designa as servidoras 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 as servidoras Sras. Sonia Maria dos Santos Silva, 
matrícula n°. 401336, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais e Apare-
cida Tomadom da Silva, matrícula n°. 401118, ocupante do cargo efetivo de Zelador, para 
acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, referente Pregão Eletrônico n° 103/2021, 
cujo objeto consiste na prestação de serviços de lavanderia hospitalar.
  I -  Contrato Nº 01/2022 -  S.V. LAVANDERIA LTDA, CNPJ/MF sob o nº 
24.258.674/0001-59
 Art. 2º - Determinar que as fiscais ora designadas deverão:
 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 pela CON-
TRATADA, 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, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.
 Art. 3º - Dê-se ciência as servidoras designadas 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 31 de janeiro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita 

PORTARIA Nº 5328, DE 31 DE JANEIRO DE 2022
 Designa o servidor para acompanhar e fiscalizar a execução destas Atas de 
Registro de Preços. 
 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. Braz Luiz Anizelli, matrícula n°. 400876, 
ocupante do cargo efetivo de Assistente de Recursos Humanos, para acompanhar e fis-
calizar a execução da Ata de Registro de Preço, referente Pregão Eletrônico n° 75/2021, 
cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para manutenção corretiva 
e preventiva de relógio ponto.
  I -  Ata de Registro de Preços Nº 12/2022 -  PASCOAL OLIVIO FELIZE ME - 
CNPJ: 81.722.829/0001-08.
 Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado deverá:
 I - Zelar pelo fiel cumprimento da Ata de Registro de Preços, 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/materiais fornecidos 
pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto da Ata de Registro de Preços 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 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 31 de janeiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita 

 AVISO DE LICITAÇÃO
 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2021 - 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 Educação e Secre-
taria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 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 17 de fevereiro 
de 2022, 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 aquisição de extintores, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
O valor máximo estimado é de R$ 16.917,41 (dezesseis mil, novecentos e dezessete reais 
e quarenta e um centavos). Fica retificado o item 9 (onde consta extintor passa a constar 
carga de extintor). 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, 28 de janeiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova  -  Prefeita

ERRATA
 O Município de Primeiro de Maio, através da Senhora Bruna de Oliveira Ca-
sanova, Prefeita Municipal, informa a quem possa interessar que na edição 2533 do Jornal 
da Cidade do dia 30 de dezembro de 2021, pág. 3 na publicação referente a Ata de Registro 
de Preços 171/2022 da empresa Habitus Digital – Comércio e Serviços de Informática Ltda., 
referente ao Pregão Eletrônico nº 101/2021:
 “Onde se lê”:
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 171/2021
  “Leia-se”:
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2021
 Primeiro de Maio, 28 de janeiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

TERMO DE ADITAMENTO Nº 05 AO CONTRATO Nº 02/2019
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa ELOTECH INFORMATICA 
E SISTEMAS LTDA, celebram o presente aditamento ao Contrato original, conforme abaixo:
 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, Estado do Paraná, 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua onze, 674, inscrito no CNPJ nº 
76.245.059/0001-01, neste ato devidamente representado pela Prefeita Municipal, em pleno 
exercício de seu mandato e funções, Sra. BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA, brasileira, 
solteira, portadora do RG nº 8.103.168-1/PR, e do CPF nº 053.332.629-00, residente e 
domiciliado nesta cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua Cinco, nº 873, Centro.
 CONTRATADA: ELOTECH INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA, com sede à 
Rua Prof. Giampero Monacci, 14, Jardim Novo Horizonte, na cidade de Maringá, Paraná, 
inscrita no CNPJ nº 80.896.194/0001-94, neste ato representado pelo Sr. MARCO AURÉLIO 
CASTALDO ANDRADE, portador do CPF nº 708.899.709-63.
 Utilizando-se do permissivo 
contido na Lei nº 8666/93 e o Contrato nº 
02/2019, que tem por objeto a prestação de 
serviços de locação de sistemas integrados 
de gestão pública ao Município de Primeiro 
de Maio, celebrado entre as partes em 01 
de fevereiro de 2019, referente ao Pregão 
Presencial nº 90/2018, pelo presente instru-
mento vêm aditar o contrato original por 12 
(doze) meses, passando a vigorar ate a data 
de 01/02/2023, passando o valor mensal 

para R$ 13.998,77 (treze mil, novecentos e noventa e oito mil e setenta e sete centavos).
 Primeiro de Maio/PR, 28 de janeiro de 2022.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
ELOTECH INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA,  - Contratada

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2022

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: SEMATRANS SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPOR-
TES EIRELI
 OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de roçagens e capinas das áreas permeáveis, das praças, lago, vias e canteiros municipais, 
compreendendo os serviços de roçagem manual/mecanizada, capina manual, limpeza da 
área e transporte dos resíduos gerados por este serviço, para os locais pré-estabelecidos 
pela CONTRATANTE.
 VALOR: R$ 281.451,40 (duzentos e oitenta e um mil, quatrocentos e cinquenta 
e um reais e quarenta centavos).
 VIGÊNCIA: 28/01/2022 a 28/01/2023
 REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico nº 94/2021
 FISCAIS:  Sebastião Soares
  Luciano Lopes da Silva
  Rodrigo de Melo Moreira
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 28 de janeiro de 2022.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita

Decreto nº 5446/2022 de 27/01/2022
 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.
 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 5446/2022 de 27/01/2022.
 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, 
no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 67.044,00 (sessenta e sete mil e quarenta 
e quatro reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
 Suplementação
03.000.00.000.0000.0.000.  PROCURADORIA JURÍDICA
03.001.00.000.0000.0.000.  PROCURADORIA JURÍDICA
03.001.02.061.0002.2.004.   Procuradoria Jurídica
653 - 3.3.90.67.00.00 03000  DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS              14.544,00
06.000.00.000.0000.0.000.  SECRETARIA DA FAZENDA
06.001.00.000.0000.0.000.  SECRETARIA DE FAZENDA
06.001.04.123.0002.2.007.  Secretaria de Fazenda
652 - 4.4.90.52.00.00 03000  EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
   PERMANENTE                                                  50.500,00
10.000.00.000.0000.0.000.  SECRETARIA DE SAÚDE
10.001.00.000.0000.0.000.  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.001.10.304.0010.2.015.  Vigilância Sanitária
654 - 3.3.90.30.00.00 3494  MATERIAL DE CONSUMO                            1.000,00
10.001.10.305.0010.2.016.  Vigilância Epidemiológica
655 - 3.3.90.30.00.00 3494  MATERIAL DE CONSUMO                               1.000,00
   Total Suplementação:                                   67.044,00
 Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, 
na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Superavit Financeiro.
 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio , Estado do Paraná, em 
27 de janeiro de 2022.

LETICIA SALGADO CHICARELLI - Controle Interno
ROBERTO GALIARDO COSTA - Diretor de Fazenda

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA  -  Prefeita Municipal

Decreto nº 5447/2022 de 28/01/2022
 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.
 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 794/2021 de
21/12/2021.
 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, 
no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 164.454,90 (cento e sessenta e quatro 
mil quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e noventa centavos), destinado ao reforço das 
seguintes Dotações Orçamentárias.
 Suplementação
05.000.00.000.0000.0.000.  SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
   RECURSOS HUMANOS
05.001.00.000.0000.0.000.  SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
   RECURSOS HUMANOS
05.001.04.122.0002.2.006.  Secretaria de Administração e Recursos Humanos
656 - 3.3.90.39.00.00 03504  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
   PESSOA JURÍDICA                         73.618,80
07.000.00.000.0000.0.000.  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
07.001.00.000.0000.0.000.  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 11.5 Efetuar o pagamento no prazo previsto.
 12. CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 12.1 Recusando-se o adjudicatário a assinar a ata de registro de preços no 
prazo estabelecido ou não comprovando as condições de habilitação, estará sujeito às 
seguintes sanções, assegurado o direito de ampla defesa:
 a) multa de 10 % (dez por cento) do valor de sua proposição de preços; e
 b) impedimento em licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL e o 
descredenciamento do seu Cadastro de Fornecedores.
 12.2 Nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93 e suas alterações, pela inexe-
cução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, 
as seguintes penalidades: 
 a) multa de 5% (cinco por cento) do valor contratual nos casos de mora, exigível 
juntamente com o cumprimento das obrigações. A multa incidirá a cada novo período de 30 
(trinta) dias de atraso em relação à data prevista para o fornecimento; 
 b) multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando por ação, omissão 
ou negligência a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais; 
 c) suspensão do direito de participar em licitações/contratos junto ao CON-
TRATANTE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos quando, por culpa da CONTRATADA, deixar 
de entregar o objeto contratado, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento do 
fornecimento do objeto, fraudar a entrega, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, ocorrer a rescisão administrativa; 
 d) declaração de inidoneidade por prazo a ser estabelecido pelo CONTRA-
TANTE, em conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA, 
observando-se o disposto no Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
 13. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido Programática  Elemento Despesa Fonte
283 10.003.10.301.0011.2.311  3.3.90.30.00.00 494
284 10.003.10.301.0011.2.311  3.3.90.30.00.00 1303
285 10.003.10.301.0011.2.311  3.3.90.30.00.00 5494
302 10.003.10.301.0011.2.311  4.4.90.52.00.00 1303
383 10.003.10.302.0011.2.318  3.3.90.30.00.00 494
384 10.003.10.302.0011.2.318  3.3.90.30.00.00 1303
385 10.003.10.302.0011.2.318  3.3.90.30.00.00 5494
946 10.003.10.302.0011.2.318  3.3.90.30.00.00 31020
947 10.003.10.302.0011.2.318  3.3.90.30.00.00 31023
949 10.003.10.302.0011.2.318  3.3.90.30.00.00 31024
402 10.003.10.302.0011.2.318  4.4.90.52.00.00 1303
 14. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS
 14.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as 
disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, quando:
 14.1.1. Houver redução nos preços praticados no mercado, em relação aos 
preços registrados, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo 
a Contratante promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
 14.1.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, 
tornar-se superior ao preço praticado no mercado, devendo o Município:
 14.1.2.1. Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços 
e sua adequação ao praticado pelo mercado.
 14.1.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido. e
 14.1.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação.
 14.1.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados 
e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, a Contratante poderá: 
 14.1.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 
comunicação ocorrer antes do pedido de prestação de serviços. e
 14.1.3.2. Convocar os demais prestadores visando igual oportunidade de 
negociação.
 14.1.4. Não havendo êxito nas negociações, a Contratante irá proceder à 
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa à aquisição pretendida.
 15. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS.
 15.1. O fornecedor terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por inter-
médio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa 
nos termos da cláusula 19 do edital:
 15.1.1. A pedido, quando:
 15.1.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, 
por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior.
 15.1.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em 
função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.
 15.1.1.3 Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.
 15.1.2. Por iniciativa da Contratante, quando:
 I - Não cumprir as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de 
Preços, a que estiver vinculado;
 II - Não retirar a respectiva nota de empenho e/ou não formalizar o contrato 
decorrente do Registro de Preços, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
 III - enquadrar-se nas hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento 
de ajuste decorrente do registro de preços estabelecidos no art. 77 e seguintes da Lei n.º 
8.666, de 1993;
 IV - Estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a Admi-
nistração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
 V - O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado.
 VI - O fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação 
técnica exigida no processo licitatório.
 VII - Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.
 VIII - Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços.
 IX - O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, 
os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços.
 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTRATO
 16.1. Cada NAD – Nota de Autorização de Despesa solicitando os itens re-
gistrados equivalerá a um contrato entre o licitante que tenha firmado a Ata de Registro de 
Preços e o Município de Primeiro de Maio, com a emissão da respectiva Nota de Empenho, 
nos termos do caput do art. 62, da Lei 8666/93.
 17. DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
 17.1 - Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência 
da Ata de Registro de Preço. 
 17.2 - Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para 
menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento 
da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do 
inciso II do caput e do § 5º do art. 65 da Lei n.º 8.666, de 1993. 
 17.3 - Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do 

registro, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da ele-
vação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de 
preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos 
à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do 
pedido. 
 17.4 - A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de 
dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das 
condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de 
preço máximo a ser pago pela administração. 
 17.5 – O Município decidirá sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 
30 (trinta) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo. 
17.6 - No transcurso da negociação de revisão de preços, ficará o fornecedor condicionado 
a atender as solicitações de fornecimento dos órgãos ou entidade usuários nos preços 
inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor negociado para os 
produtos já entregues, em caso do reconhecimento pela administração do rompimento do 
equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
 17.7 - Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado 
no mercado, caberá ao Município promover as necessárias negociações com o fornecedor, 
mediante as providências seguintes: 
 I - Convocar o fornecedor primeiro classificado, visando a estabelecer nego-
ciação para redução dos preços originalmente registrados e a sua adequação ao praticado 
no mercado;
 II - Liberar o fornecedor primeiro classificado do compromisso assumido, se 
frustrada a negociação com o mesmo;
 III - convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, 
visando a promover igual negociação.
 18. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO DO CONTRATO
 18.1 O Contratante se reserva o direito de rescindir o contrato independente-
mente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
 a) Quando a sociedade contratada for dissolvida;
 b) Quando a contratada transferir no todo ou em parte, o contrato sem prévia 
anuência do contratante;
 c) Hipóteses mencionadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores,
 d) Demais hipóteses mencionadas na Lei 8666/93;
 e) A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n.º 8.666/93.
 19. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO DO OBJETO
 19.1. No fornecimento dos itens registrados e solicitados deverá ser observado 
o disposto no Edital de Pregão nº 45/2021, termo de referência e seus anexos.
 19.2. A empresa somente deverá fornecer o objeto / prestar o serviço, quando 
solicitado através da NAD, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência, con-
tados da data de emissão do respectivo documento, sem custos adicionais;
 19.3. Os objetos solicitados por esta secretaria deverão ser entregues pela 
contratada em remessa única, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, com 
prazo de entrega não superior a 15 (quinze) dias corridos, contados após o recebimento da 
Nota de Autorização de Despesa-NAD, acompanhadas dos documentos fiscais respecti-
vos, deve conter obrigatoriamente, a, especificação do item, marca, fabricante, modelo, 
quantidade entregue, prazo de garantia no endereço solicitado, sem custos adicionais;
 19.4. O envio da NAD à contratada poderá ser efetivado via e-mail ou qualquer 
outro meio de comunicação;
 20. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE
 20.1. A adjudicação e homologação equivale ao extrato da presente Ata de 
Registro de Preços que será publicado no Jornal Oficial do Município.
 21. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 21.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes 
da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais 
normas aplicáveis a espécie.
 21.2 Fica obrigado o contratado a manter, durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação.
 22. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
 22.1. O foro para dirimir questões relativas à presente Ata será o do Município 
de Primeiro de Maio, com exclusão de qualquer outro.
 Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 
(duas) vias.
 Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio – PR, em 31 de janeiro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita
VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS EIRELI - Contratada

3º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO Nº. 001/2021

 A Prefeita de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e de acordo com o Edital de Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2021, CONVOCA 
os  candidatos aprovados e classificados especificados abaixo, para que compareçam de 
02/02/2022 até 04/02/2022 no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 
de Primeiro de Maio, das 8h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min, para dar início 
ao processo de admissão, bem como o agendamento dos exames admissionais, munidos 
de documento de identidade original, ou qualquer documento oficial para identificação. Os 
candidatos deverão fazer a retirada da lista de documentos necessários para admissão.

ENFERMEIRO
Classificação  Candidato   RG/UF
4º  MAURÍCIO DOS SANTOS FERNANDES 

PSICÓLOGO
Classificação  Candidato   RG/UF
2°  KAROLINE MARTINS CARMEZINI 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Classificação  Candidato   RG/UF
1°  ELSIMARA CASSIANE RODRIGUES 

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio - PR, em 01 de fevereiro 
de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL

42º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
EDITAL N° 001/2016

 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais e conforme previsto nas Leis Municipais n.º 183/94 e 184/94, de 
23/09/1994, que dispõem sobre o provimento de cargos públicos do quadro de pessoal, e 
ainda, de acordo com o Edital nº 01/2016, em observância ao princípio constitucional da 
Publicidade estabelecido no Artigo 37 da Constituição Federal, TORNA PÚBLICO o Edital 
de divulgação do resultado da avaliação de aptidão física e mental, e a Convocação dos 
candidatos aprovados e classificados dentro do número limite de vagas existentes no Con-
curso Público n°. 001/2016, para comparecerem no Departamento de Recursos Humanos, 
sito à Rua Dez, 607 de 02/02/2022 até 08/02/2022, das 08:00min às 11:00min e 13:00min 
às 16:30min, para provimento de cargo público, afixados no átrio da Prefeitura Municipal, 
sito à Rua Onze, 674, Centro- Primeiro de Maio PR, à disposição dos interessados para 

consulta, a partir de 01/02/2022.
 1. RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA E 
MENTAL:

ADVOGADO
Clas. Candidato   RG Resultado
8º FABIO ALEXANDRE LEAL DOS SANTOS 6.446.007-2 APROVADO

ARQUITERO
Clas. Candidato   RG Resultado
5º PATRICIA SANTINI FRASSON ALVES 3.269.967-2 NÃO COMPARECEU

ENGENHEIRO CIVIL
Clas. Candidato   RG Resultado
5º LETÍCIA CATANACE DA COSTA 12.637.160-8 NÃO COMPARECEU

PROFESSOR
Clas. Candidato   RG Resultado
44º CLEIDEMAR CARDOSO AGUIAR 4.613.924-0 APROVADO
45º GRAZIELLE NAIARA DE SOUZA 10.627.130-5 APROVADO
46º FLÁVIA DANIELA FANTIN PISSINATI 7.062.427-3 NÃO COMPARECEU
47º JANAINA FERNANDES DA SILVA 14.350.260-0 APROVADO
48º MARIELY HELOISA FERREIRA DE SOUZA OMURA 8.534.713-6 APROVADO
49º MAGALI DE OLIVEIRA MOREIRA 8.422.390-5 APROVADO
50º ROSIMEIRE APARECIDA TONIN QUASNE VELLA 5.859.522-7 APROVADO
51º DANNÚBIA SAMANTHA PEREIRA REINALDO 10.418.146-5 APROVADO

 1.1 Os candidatos reprovados ou que não compareceram ao Departamento 
de Recursos Humanos para dar início a admissão e avaliação de aptidão física e mental, 
ficam eliminados do Concurso.
 1.2 Os candidatos aprovados para o cargo público de Advogado e Professor, 
ficam convocados para comparecerem no Departamento de Recursos Humanos, sito à 
Rua Dez, 607, no período de 02/02/2022 a 08/02/2022, das 08h00min às 11h00min horas 
e das 13h00min às 16h30min horas, para provimento dos cargos.
 1.3 Para provimento dos cargos os candidatos aprovados deverão apresentar 
ao Departamento de Recursos Humanos, os seguintes documentos:
 a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (xerox da folha de qualificação 
civil, frente e verso);
 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 
exigido para o cargo, reconhecido pelo MEC (original e cópia);
 l) Registro no órgão de classe correspondente, acompanhado de certidão 
comprovante de quitação das obrigações junto ao mesmo, quando couber;
 m) 2 (duas) fotos 3X4;
 n) Comprovante de residência (comprovante de água, luz, telefone ou contrato 
de locação) (original e cópia);
 o) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
 p) Declaração de vacina dos filhos menores de 5 anos;
 q) Certidão de antecedentes criminais devendo apresentar certidão emitida 
pelo cartório criminal;
 r) Atestado de sanidade física e mental e resultados dos exames admissionais 
emitidos pela Perícia Médica do Município.
 1.4 O Departamento de Recursos Humanos verificará através de consulta 
qualificação social, se o Cadastro de Pessoa Física – CPF e o número de identificação 
social – PIS/PASEP, estão aptos para serem utilizados no eSocial, no caso de divergências 
nos dados informados, os candidatos deverão proceder a correção.
 1.5 A documentação solicitada deverá ser entregue no Departamento de 
Recursos Humanos, sob pena de eliminação do concurso.
 1.6 Os candidatos deverão firmar, no ato do provimento:
 a) Declaração de que não ocupa outro cargo ou emprego público em qualquer 
das esferas do governo, bem como não percebe benefício proveniente de regime próprio 
de previdência social ou do Regime Geral de Previdência Social relativo a emprego público 
(art. 37, § 10 da CF), salvo se tratar das exceções previstas no art. 37, inciso XVI e XVII, da 
Constituição Federal, hipótese nas quais deverá ser observada a carga horária semanal, a 
compatibilidade de horários e a atenção aos limites remuneratórios estipulados pelo inciso 
XI do art. 37 da CF. Neste caso deverá o candidato declarar o acúmulo de cargos e quanto 
ganha em cada, um sob pena de desclassificação;
 b) Declaração/Termo de conhecimento dos direitos e deveres assinalados na 
Lei Municipal nº 183/94, que dispõe sobre o regime jurídico único e o estatuto dos servidores 
públicos municipais de Primeiro de Maio, Lei Municipal nº 184/94, que dispõe sobre o plano de 
cargos e salários em sistema de carreira, Lei Municipal nº 135/2003, que cria o plano de cargos, 
carreira, salários e valorização do magistério do Município de Primeiro de Maio, e alterações 
posteriores, e o compromisso de fiel cumprimento das atribuições inerentes ao cargo.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 01 de fevereiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova 
Prefeita Municipal

43° EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
Edital n° 001/2016

 A Prefeita de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo com o Edital de Concurso Público n.º 001/2016 de 22 de junho de 2016 e 
aos candidatos que não atenderam ao 42º Edital de Convocação de 24/01/2022,  CONVOCA 
os candidatos aprovados e classificados especificados abaixo, para que compareçam de 
02/02/2022 até 08/02/2022 no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 
de Primeiro de Maio, das 8h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min, para dar início 
ao processo de admissão, bem como o agendamento dos exames admissionais, munidos 
de documento de identidade original, ou qualquer documento oficial para identificação. Os 
candidatos deverão fazer a retirada da lista de documentos necessários para admissão. 

ARQUITETO
Classificação  Candidato    RG
6º  RENATO APARECIDO CHAGAS MAZZINI          9.870.123-0

ENGENHEIRO CIVIL
Classificação  Candidato    RG
6º  JOEL RUBENS DA SILVA FILHO            10.537.437-2

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio - PR, em 01 de fevereiro 
de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova 
Prefeita Municipal
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