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Pregão Nº 36/2019
EXTRATO DE CONTRATO Nº 81/2019

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: DK7 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - ME
 OBJETO: Prestação integrada de serviços de assistência técnica em informática (Nivel II)
 VALOR: R$ 34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais)
 VIGENCIA: 12 (doze) meses
 REFERÊNCIA: Pregão nº 36/2019
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 FISCAL DO CONTRATO: João Vitor Teixeira
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 12 de agosto de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA 
Prefeita

RETIFICAÇÃO AO EDITAL N° 002/2016 DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO N°. 
001/2016 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA EXAMES DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL, 

9º EDITAL DE CONVOCAÇÃO
	 A	Prefeita	de	Primeiro	de	Maio,	torna	público	a	retificação	no	Edital	de	convocação	para	
exames de aptidão física e mental – 9º Edital de Convocação, datado de 06 de agosto de 2019, confor-
me segue:
 “O aprovado e convocado neste Edital, deverá comparecer na POLICLÍNICA, localizado 
à Rua Dez, nº 461 – Primeiro de Maio no dia 15/08/2019, das 07hs às 10hs, munido de carteira de 
identidade para realização de exames laboratoriais”
 Permanecem inalteradas as demais disposições deste Edital.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio - PR, em 13 de agosto de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova 
Prefeita

ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO 
PREGÃO nº 54/2019

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, atendendo ao dispo-
sitivo	da	legislação	vigente,	em	especial	a	Lei	Federal	10.520/2002	e	8.666/1993	e	suas	modificações,	
adjudica e homologa os preços registrados na licitação modalidade Pregão nº 54/2019, declarando 
oficialmente	vencedoras	as	empresas	abaixo:
 FORNECEDOR: BIO - LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 
CNPJ: 06.175.908/0001-12
 Valor Total do Fornecedor: 21.730,80 (vinte e um mil, setecentos e trinta reais e oitenta 
cen-tavos).

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 55.462,20 (cinquenta e cinco mil, 
quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte centavos)
 Primeiro de Maio, 12 de agosto de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
PREFEITA

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2019

 O Município de Primeiro de Maio, torna público para conhecimento dos interessados, que 
SUSPENDEU o Pregão nº 59/2019 SRP, que tem como objeto contratação de empresas para realiza-
ção de exames laboratoriais.
 Primeiro de Maio, 12 de Agosto de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04/2019
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa SERVIÇO DE APOIO AS MICRO 
E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA - SEBRAE/PR, celebram o presente aditamento ao Contrato 
original, conforme abaixo:
 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, pessoa jurídica de Direito Pú-
blico, com sede à Rua Onze, 674, nesta cidade de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, inscrito no 
CNPJ sob o nº 76.245.059/0001-01, neste ato representado por sua Prefeita Sra. Bruna de Oliveira 
Casanova, brasileira, solteira, portadora do RG nº 8.103.168-1/PR, e do CPF nº 053.332.629-00, resi-
dente e domiciliado nesta cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua Cinco, nº 873, Centro, e
 CONTRATADA: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARA-
NA - SEBRAE/PR, pessoa jurídica, com sede à Rua Caete, 150, Prado Velho, na cidade de Curitiba, 
Estado do Paraná, CEP 80.220-300, inscrito no CNPJ nº. 75.110.585/0001-00, neste ato devidamente 
representado pelo seu Gerente, Sr. Fabricio Pires Bianchi, brasileiro, portador da CI/RG nº 256749668, 
expedida pela SSP/SR, e inscrito no CPF sob o nº 279.002.778-11, e por seu Consultor, Sr. Heverson 
Feliciano, brasileiro, portador da CI/RG nº 36399384 da SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 561.563.919-
91.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Contrato nº 04/2019, que tem 
por objeto orientação e acompanhamento de comitê de desenvolvimento econômico do município de 
Primeiro	de	Maio,	firmado	entre	as	partes	em	25	de	janeiro	de	2019,	referente	a	Dispensa	nº	46/2019,	
pelo presente instrumento vêm aditar a Cláusula 01 incluindo o Item 02 que trata do cronograma de 
execução para atingimento dos objetivos do item 01, passando o termo original a ter a seguinte reda-
ção:
 2) Cronograma de execução:

 

 Primeiro de Maio - Pr, 02 de agosto de 2019.
BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA

Prefeita
SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA - SEBRAE/PR 

Contratada

Governo projeta 
economia de 

R$ 16 milhões com 
fusão de autarquias

 O Governo do Para-
ná deu início à segunda eta-
pa da reforma administrativa, 
que tem como foco a junção 
e reestruturação de autar-
quias. Nesta segunda-feira 
(12), o chefe da Casa Civil, 
Guto Silva, protocolou na As-
sembleia Legislativa três pro-
jetos de lei. O mais complexo 
trata da redução do Sistema 
Estadual de Agricultura, que 
deverá gerar uma economia 
de R$ 16 milhões anuais com 
a redução de cargos e de es-
trutura.
 A proposta prevê a 
fusão do Instituto Parana-
ense de Assistência técnica 
e Extensão Rural (Emater), 
do Centro de Referência em 
Agroecologia (CPRA) e do 
Instituto Agronômico do Pa-
raná (Iapar) num único órgão, 
que passa a chamar Instituto 
de Desenvolvimento Rural 
do Paraná, e a liquidação 
da sociedade de economia 
mista Companhia de Desen-
volvimento Agropecuário do 
Paraná (Codapar), que será 
extinta por incorporação, com 
as atribuições e servidores 
passando ao novo órgão.
 “Um dos legados do 
governo Carlos Massa Ra-
tinho Junior será a reforma 
do Estado. Estamos promo-
vendo uma grande e consis-
tente reestruturação que vai 
modernizar o Paraná, dar 
velocidade à gestão e fazer 
com que os resultados che-
guem aos paranaenses de 
forma	mais	efetiva”,	afirmou	
Silva.

OUTROS PROJETOS
 As outras duas pro-
postas entregues à Assem-
bleia Legislativa fazem mo-
dificações	 na	 finalidade	 e	
estrutura organizacional do 
Serviço Social Autônomo Pa-
raná Projetos e do Simepar, 
que passa ser vinculado à 
Secretaria de Estado do De-
senvolvimento Sustentável e 
do Turismo e recebe o nome 
de Sistema de Tecnologia e 
Monitoramento Ambiental do 

Paraná.
 O presidente da As-
sembleia Legislativa, Ademar 
Traiano,	afirmou	que	a	Casa	
vai dar a celeridade neces-
sária aos projetos da reforma 
administrativa. “Vamos fa-
zer a leitura ainda hoje e, se 
possível, incluir na pauta da 
Comissão de Constituição e 
Justiça desta terça-feira”, dis-
se.
 Para o líder do Go-
verno, deputado Hussein 
Bakri, a proposta receberá 
total apoio dos deputados. 
“Estamos otimistas em rela-
ção à votação dos projetos 
importantes para o Paraná”, 
afirmou.

ETAPAS DA REFORMA 
 A primeira fase da 
reforma administrativa, que 
reduziu o número de secre-
tarias de 28 para 15 e elimi-
nou 339 cargos, foi votada 
e aprovada pelos deputados 
em abril. A economia com a 
redução e modernização da 
administração direta foi cal-
culada em R$ 10,6 milhões 
anuais.
 Com a entrega dos 
projetos de lei à Assembleia 
Legislativa, o Governo dá 
início à segunda etapa da re-
forma, começando pela agri-
cultura. Outros projetos de lei 
serão encaminhados ainda 
este ano para análise dos de-
putados para complementar 
o enxugamento e fusão de 
órgãos da administração indi-
reta.
 A terceira e última 
etapa da reforma adminis-
trativa vai tratar da economia 
com estruturas e despesas 
dela decorrentes e de contra-
tos.
 Somadas, as três 
etapas poderão poupar até 
R$ 160 milhões em quatro 
anos aos cofres públicos. “É 
uma economia bem consi-
derável, o que nos permitirá 
realizar investimentos e au-
mentar a qualidade de vida 
dos paranaenses”, ressaltou 
Guto Silva.


