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EXTRATO DE CONTRATO
 Processo Administrativo nº 049/2019
 Pregão Presencial nº 026/2019.
 Contrato n°. 086/2019
 ID: 1361

 Objeto: Contratação de empresa no ramo pertinente para Prestação de Ser-
viços Laboratoriais, em regime de Plantão 24 (vinte e quatro) horas, para coleta e exe-
cução de exames de laboratório de pacientes internados na Rede Municipal de Saúde 
do Município de Bela Vista do Paraíso - PR.

 Contratante: Município de Bela Vista do Paraíso.
 Contratado: LABORATÓRIO VALENTE MALAGUIDO LTDA ME

Item Descritivo Qtde Valor Unitário Valor Total

01 Contratação de empresa no ramo pertinente para 
Prestação de Serviços Laboratoriais, em regime 
de Plantão 24 (vinte e quatro) horas, para execu-
ção de exames de laboratório de pacientes inter-
nados na Rede Municipal de Saúde do Município 
de Bela Vista do Paraíso - PR

12 
mês

R$ 5.200,00 R$ 62.400,00

      
 Início do Contrato: 14/10/2019.
 Término: 14/10/2020.
 Vigência: 12 (doze) meses
 Bela Vista do Paraíso – Pr., 14 de outubro de 2019.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
 Processo Administrativo nº 053/2019
 Inexigibilidade de Licitação nº 004/2019
 Contrato n°. 087/2019
 ID: 1362
	 Objeto:	Contratação	de	entidades	filantrópicas,	entidades	sem	fins	lucrativos	
ou empresas privadas prestadoras de Serviços de Saúde, para prestação de Serviços 
de Apoio a Diagnose e Terapia, interessadas em celebrar contrato com o Município de 
Bela Vista do Paraíso, visando à prestação de serviços de saúde aos usuários do Sis-
tema Único de Saúde – SUS, com valores constantes da Tabela SUS Nacional, em 
conformidade com o Edital de Chamamento Pública nº 003/2019.
 Contratante: Município de Bela Vista do Paraíso.
 Contratado: LABORATÓRIO VALENTE MALAGUIDO LTDA ME
 Valor total: R$ 67.942,37 (sessenta e sete mil novecentos e quarenta e dois 
reais e trinta e sete centavos).
 Os valores a serem pagos pelos procedimentos serão os mesmos constan-
tes da Tabela Nacional do SUS, conforme SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabe-
la de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, disponível no endereço eletrônico: 
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp.	
 Início do Contrato: 14/10/2019.
 Término: 14/10/2020.
 Vigência: 12 (doze) meses
 Bela Vista do Paraíso – Pr., 14 de outubro de 2019.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
 Termo Aditivo de: Prorrogação de PRAZO VIGÊNCIA/EXECUÇÃO
 Processo Administrativo nº 071/2018
 Tomada de Preços nº 007/2018.
 Contrato n°. 120/2018
 ID: 1234
 Objeto: Contratação empresa de engenharia para, sob demanda, prestar 
serviços de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, ma-
teriais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diver-
sos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, 
denominado SINAPI, nos imóveis de propriedade do Município de Bela Vista do Paraíso, 
de imóveis cedidos ao Município ou de imóveis alugados
 Contratante: Município de Bela Vista do Paraíso.
 Contratado: H. D. G. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Prazo de Vigência: 12 (Doze) Meses.
 Inicio: 11/10/2019
 Termino: 10/10/2020
 Bela Vista do Paraíso, 10 de Setembro de 2019.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

EXTRATO ADITIVO CONVÊNIO
 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 001/2019 QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO E O CONSÓRCIO INTERGES-
TORES PARANÁ SAÚDE COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SUS NO MUNICÍPIO.
 Por este instrumento, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA 
VISTA DO PARAÍSO-PR, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF n.º 
76.245.067/0001-58 com sede à Rua  Joaquim Ladeia, 150, nesta cidade de Bela Vis-
ta do Paraíso - Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. EDSON 
VIEIRA BRENE, portador da cédula de identidade RG n.º 3.243.909-8 PR e do CPF 
n.º 360.462.489-49, residente e domiciliado em Bela Vista do Paraíso, através do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA DO PARAÍSO – PR., CNPJ sob n° 
10.410.574/0001-91, e de outro lado o CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚ-
DE, CNPJ nº 03.273.207/0001-28, doravante simplesmente CONSÓRCIO, neste ato 
representado pelo seu Presidente Luiz Claudio Costa, portador da Cédula de Identidade/
RG nº 1.004.706-4 SESP-PR, do CPF nº 185.717.199-34, residente e domiciliado na 
Rua Euzébio Pereira dos Anjos, 144, em Balsa Nova(PR), com base no previsto no arti-
go	19º,	inciso	III,	do	estatuto	do	Consórcio,	e	nas	Leis	nºs	8.080/90	e	8.142/90,	firmam	o	
presente Convênio de acordo com os termos e condições a seguir estabelecidos:
 CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO – “Fica acrescido o valor de R$ 
75.000,00 (setenta e cinco mil reais) ao Convênio original, a ser repassado em 15(quin-
ze) parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), depositadas até o dia 05 dos meses de 
fevereiro, maio, agosto e novembro, sendo a primeira em 05 de novembro de 2019 e a 
última em 05 de maio de 2023, conforme Plano de Aplicação anexo a este Termo.”
 Bela Vista do Paraíso, 14 de outubro de 2019.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

Ana Paulo Fermino Ferracin
Diretora Departamento de Saúde

Presidente do Conselho Deliberativo do CONSÓRCIO

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 053/2019

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 004/2019
 EDSON VIEIRA BRENE, à vista dos elementos contidos no presente proces-
so	devidamente	justificado,	considerando	que	o	Parecer	Jurídico	prevê	a	Inexigibilidade	
em conformidade ao disposto no art. 25, caput, da Lei Federal 8.666/93, considerando 
Parecer Jurídico que atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das 
atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Li-
citações, RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação nº. 004/2019, para que produza assim 
o devidos efeitos. Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação nos termos 
da declaração de inexigibilidade expedida pela Comissão Permanente de Licitação, em 
favor da seguinte empresa, prestadora de serviços:
 a) LABORATÓRIO VALENTE MALAGUIDO LTDA ME, para a realização dos 
exames elencados no ANEXO I - TABELA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PREVISÃO 
DE EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRO, do Edital de Chamamento Público nº 003/2019, 
com projeto no valor de R$ 67.942,37 (sessenta e sete mil novecentos e quarenta e dois 
reais e trinta e sete centavos), para a quantidade estimada a ser prestada de Serviços de 
Apoio	a	Diagnose	e	Terapia	pela	Administração	Municipal,	especificada	em	documentos	
acostados ao processo de Chamamento Público nº 003/2019 e conforme seu Edital;
 Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à 

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 38/2019
	 Ratifico	a	Dispensa	nº	38/2019	com	fundamento	no	art.	24,	inciso	II,	da	Lei	
de Licitações, a favor da empresa PRISCILLA BIAGGI CHAEKE CLEMENTE – LAZER, 
inscrita no CNPJ nº 34.821.878/0001-00, referente à contratação de carreta da alegria 
para encerramento das comemorações alusivas à Semana das Crianças, no valor de R$ 
4.000,00 (quatro mil reais). 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/PR, 14 de outubro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente 
expediente devidamente autuado e arquivado.
 Bela Vista do Paraíso, 14 de outubro de 2019.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

 
HOMOLOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 004/2019
Processo Administrativo nº 053/2019

 Face ao constante dos autos do Processo de Licitação, referente ao INEXI-
GIBILIDADE	Nº	004/2019,	objetivando	a	Contratação	de	entidades	filantrópicas,	entida-
des	sem	fins	lucrativos	ou	empresas	privadas	prestadoras	de	Serviços	de	Saúde,	para	
prestação de Serviços de Apoio a Diagnose e Terapia, interessadas em celebrar contrato 
com o Município de Bela Vista do Paraíso, visando à prestação de serviços de saúde 
aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, com valores constantes da Tabela 
SUS Nacional, de conformidade com a documentação de habilitação do Chamamento 
Público nº. 003/2019.
 HOMOLOGO
 O procedimento de inexigibilidade de licitação, com fulcro no artigo 43, VI da 
Lei nº 8.666/93.

 Bela Vista do Paraíso, 14 de outubro de 2019.
Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

Ação do Gaeco 
culmina em prisão do 

prefeito de São 
Jerônimo da Serra

 No Norte Central do estado, o Ministério Público do Para-
ná, por meio do Núcleo de Londrina do Grupo de Atuação Espe-
cial	de	Combate	ao	Crime	Organizado	(Gaeco),	deflagrou	nesta	
quarta-feira, 16 de outubro, a Operação Déjà-vu, voltada a coibir 
crimes contra a administração pública como fraude em licitações, 
corrupção e falsidade ideológica, entre outros. Foram cumpridos 
oito mandados de prisão preventiva – um deles contra o prefeito 
de São Jerônimo da Serra, que também foi suspenso liminarmen-
te do cargo – e 43 de busca e apreensão em sete cidades da 
região e na capital.
 Além do prefeito, foram presos preventivamente seis em-
presários e uma pessoa que intermediava negociações. O vice
-prefeito da cidade, a secretária municipal de Saúde e um servidor 
da administração do município foram afastados do cargo por limi-
nar	judicial.	O	vice	ainda	foi	preso	em	flagrante	por	posse	ilegal	de	
armas. As ordens de busca e apreensão foram executadas em 
gabinete da prefeitura e secretarias de São Jerônimo da Serra e 
em residências e empresas dessa cidade e também em Londrina, 
Cambé, Cornélio Procópio, Assaí, Cruz Maltina, Nova Santa Rosa 
e Curitiba.
 O MPPR apura a existência de um conluio entre os in-
vestigados para fraudar licitações em diversas secretarias, com 
destaque para irregularidades ligadas à compra de peças e manu-
tenção da frota de veículos municipal. As investigações são con-
duzidas pelo Gaeco de Londrina, pela Promotoria de Justiça de 
São Jerônimo da Serra e pelo Grupo Especializado na Proteção 
do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa 
(Gepatria).
 Todos os mandados foram expedidos pelo Tribunal de 
Justiça do Pa-
raná. O pre-
feito, o vice, 
a secretária 
e o servidor 
s u s p e n s o s 
das funções 
também estão 
proibidos de 
adentrar as 
dependências 
da prefeitura.
Fonte: www.mppr.mp.pr

MPPR alerta sobre 
mensagens eletrônicas 

falsas
 De tempos em tempos, o Ministério Público do Paraná 
recebe notícias sobre o envio de mensagens falsas, por e-mail, 
em nome da instituição. Para que as pessoas não sejam vítimas 
desse tipo de mensagem (que pode, inclusive, conter vírus ou 
comunicações feitas com objetivos escusos), o MPPR esclarece 
que	todas	as	comunicações	da	instituição	são	feitas	com	o	final	
@mppr.mp.br no remetente. Portanto, quem receber um e-mail 
identificado	como	sendo	do	MPPR	deve	verificar	se	ele	tem	essa	
terminação	específica,	ignorando	a	mensagem	se	o	endereço	do	
remetente for outro.
 Vírus – Parte dessas mensagens busca enganar o des-
tinatário com o intuito de contaminar computadores por vírus, que 
podem provocar danos ao sistema operacional, roubar informa-
ções e até mesmo sequestrar documentos, deixando-os criptogra-
fados sem possibilidade de recuperação. Caso a pessoa abra o 
e-mail acidentalmente, recomenda-se que não clique em nenhum 
link, nem abra arquivo anexado – normalmente, o vírus é instalado 
no computador da vítima quando ela clica nesses links ou anexos.
 Em caso de dúvida, a orientação é que as pessoas que 
receberem mensagens suspeitas entrem em contato com a Pro-
motoria de Justiça de sua comarca para atestar a veracidade da 
mensagem. 

Fonte: www.mppr.mp.pr


