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PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2019
EDITAL RESUMIDO

 O Município de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da Prefeita Sra. 
Bruna de Oliveira Casanova , torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará 
realizar licitação, na modalidade de , na forma Presencial, sendo do tipo Menor Preço Por Item, tendo 
por finalidade a prestação de serviços de elaboração de anteprojeto, planta de situação, incluso 
levantamento topográfico, indicação de paisagismo, iluminação, memorial e orçamento. Área 
total 57.669,61 m2, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 7.210,00(sete 
mil, duzentos e dez reais). O credenciamento, dos envelopes contendo as Propostas de Preços e a 
Documentação de Habilitação serão recebidos por qualquer meio, a critério das licitantes, até o dia 23 
de outubro de 2019 até às 09:00min, na sede da Prefeitura Municipal, à Rua Onze, nº 674. O edital 
poderá ser lido e obtido no Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura de Primeiro de Maio, 
na Rua Onze, nº 674, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min ou solicitado pelo site: 
www.primeirodemaio.pr.gov.br
 Primeiro de Maio/PR, 02 de outubro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

TERMO DE CONVALIDAÇÃO DE DESPESA
 CONSIDERANDO que o caminhão coletor de lixo marca Volkswagen, placas EQT 
6507 não ficou relacionado entre os veículos sujeitos à manutenção pela licitação Pregão Presencial 
040/2018;
 CONSIDERANDO que foi vencedor do lote de veículos pesados da Volkswagen, lote 
16, o fornecedor FUTIGAMI E FUTIGAMI SERVIÇOS MECANICOS E COMERCIO DE AUTOPEÇAS 
LTDA, inscrito no CNPJ nº 13.249.945/0001-93;
 CONSIDERANDO que o caminhão acima descrito precisou de reparos em algumas oca-
siões e foi equivocadamente encaminhado para reparo junto ao fornecedor mencionado;
 CONSIDERANDO que as despesas com tais reparos, no valor de R$ 19.733,75 não 
puderam ser empenhadas e liquidadas devido à falta de previsão em licitação;
 CONSIDERANDO a imprescindibilidade do caminhão coletor de lixo para o serviço publi-
co de limpeza urbana;
 CONSIDERANDO a necessidade de correção do vício detectado;
 CONSIDERANDO o artigo 55 da Lei Federal nº 9784/1999 que prevê a possibilidade da 
Administração convalidar o ato administrativo desde que haja um defeito sanável e que não acarrete 
lesão ao interesse público e nem prejuízo a terceiros
 CONSIDERANDO o erro sanável quando dos reparos do veículo acima, não relacionado 
em licitação, pelo fornecedor vencedor da licitação para o lote de veículos da mesma marca;
 CONSIDERANDO o parecer jurídico nº 387/2019:
 DECIDE
 CONVALIDAR as despesas para autorizar o pagamento dos valores devidos ao fornece-
dor FUTIGAMI E FUTIGAMI SERVIÇOS MECANICOS E COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA, inscrito 
no CNPJ nº 13.249.945/0001-93, limitado ao valor de R$ 19.733,35, conforme orçamentos de peças e 
serviços apresentados, anexos ao processo administrativo protocolado sob o nº 2293/2019.
 Primeiro de Maio, em 30 de setembro de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

Sesc realiza exames de mama gratuitamente
 Instituição re-
aliza mamografias em 
mulheres entre 50 e 
69 anos, gratuitamen-
te e sem necessidade 
de pedido médico, de 
Norte a Sul do Brasil. 
Resultados saem com 
agilidade: em torno de 
15 dias.
 O câncer de 
mama é o mais comum 
entre mulheres no Bra-
sil e o de colo de útero 
o terceiro, segundo in-
formações do Institu-
to Nacional de Câncer 
(INCA). Nos dois casos, 
a detecção precoce é o 
maior aliado para a cura 
da doença.
 Com atuação 
marcante na prevenção 
pela promoção da saú-
de, o Sesc mantém a 
maior rede de unidades 
móveis para realização 
gratuita de exames. 

Os exames Papanico-
lau são realizados em 
mulheres entre 25 e 64 
anos e as mamografias, 
em mulheres entre 50 
e 69 anos, sem neces-
sidade de pedidos mé-
dicos. As faixas etárias 
seguem as diretrizes 
nacionais e internacio-
nais de rastreamento, 
propostas pelo Ministé-
rio da Saúde, em parce-
ria com o Inca, orienta-
ções que também estão 
alinhadas pela Organi-
zação Mundial de Saú-
de.
 Não apenas du-
rante o Outubro Rosa, 
mas ao longo de todo 
o ano, circulam por 22 
estados de Norte a Sul 
do país, 25 unidades 
do Sesc Saúde Mulher. 
Juntos, possuem ca-
pacidade para realizar, 
anualmente, 176 mil 

mamografias para ras-
treamento de câncer de 
mama, 176 mil exames 
para rastreamento de 
câncer de colo de útero 
(Papanicolau, também 
conhecido como “pre-
ventivo”) e 275 mil aten-
dimentos com orienta-
ções educativas sobre 
temas de saúde sexual 
e saúde reprodutiva.
 Os atendimen-
tos são realizados em 
caminhões devidamen-
te equipados, divididos 
em salas com mamó-
grafo e mesa ginecoló-
gica. Além dos exames 
gratuitos, o Sesc tam-
bém oferece progra-
mação com palestras, 
rodas de conversa, di-
nâmicas e debates so-
bre diversos temas na 
área da saúde, realiza-
dos em tenda montada 
anexa à unidade móvel.

 Pensado para 
atender o público femi-
nino, o Saúde Mulher 
também é gerido por 
mulheres. As unidades 
móveis contam com 
equipes predominan-
temente femininas, in-
cluindo uma enfermeira, 
duas técnicas de radio-
logia e uma educadora 
em Saúde, que fazem 
o acolhimento das pa-
cientes. A gestão tam-
bém é realizada por co-
ordenadoras, incluindo 
analistas, gerente de 
saúde e diretora de pro-
gramas sociais.
 As mamografias 
são remetidas online 
ao Hospital de Câncer 
de Barretos (SP), re-
ferência nacional em 
pesquisa, diagnóstico 
e tratamento da doen-
ça, também chamado 
Hospital do Amor. Es-

pecialistas do hospital 
produzem os laudos, 
que são enviados para 
a unidade móvel, que 
entregam os resultados 
via Secretaria Munici-
pal de Saúde e fazem o 
acompanhamento.
 Os resultados 
costumam ficar prontos 
em torno de 15 dias a 
partir da realização dos 
exames, sendo que 
esse trâmite mais rápido 
é um dos grandes dife-
renciais da Unidade Mó-
vel Sesc Saúde Mulher. 
Tradicionalmente, em 
razão do déficit de equi-
pamentos e da grande 
demanda na saúde pú-
blica, há casos em que 
mulheres aguardam de 
3 a 9 meses para obter o 
laudo após a realização 
dos exames.

SAÚDE MULHER
 A Unidade Mó-
vel Sesc Saúde Mulher 
é uma resposta do Sesc 
à elevada incidência de 
câncer de mama e do 
colo do útero no país 
e representa um apoio 
importante ao Programa 
Nacional de Controle do 
Câncer de Mama e do 
Colo do Útero, do Minis-
tério da Saúde.
 O objetivo do 
Sesc Saúde Mulher é 
contribuir com a promo-
ção da saúde da mu-
lher, por meio do rastre-
amento organizado do 
câncer do colo do útero 
e de mama consoante 
um modelo de atenção 
que integra ações de 
educação em saúde.

São realizadas:
 Ações de ras-
treamento de câncer de 

mama através da Ma-
mografia da alta resolu-
ção.
 Ações de ras-
treamento de câncer do 
colo do útero através do 
Citopatológico (Papani-
colaou).
 Ações Educa-
tivas de Promoção em 
Saúde para a comuni-
dade:
 Oficinas lúdi-
cas.
 Palestras em 
escolas.
 Atividades edu-
cativas na comunidade.
 Capacitação de 
multiplicadores (profes-
sores, agentes comuni-
tários de saúde, equipe 
PSF, associações, gru-
pos).
 Alguns temas 
abordados como: Pre-
venção das infecções 
sexualmente transmis-
síveis; direitos reprodu-
tivos; respeito à diversi-
dade sexual; prevenção 
à violência doméstica; 
planejamento familiar; 
promoção do aleitamen-
to materno.
 A Unidade Mó-
vel Sesc Saúde Mulher 
atua exclusivamente em 
parceria com as Prefei-
turas Municipais, como 
uma forma de ampliar a 
capilaridade do Sistema 
Fecomércio Sesc Senac 
PR em todo o Estado.
Dentre as contrapar-
tidas da Prefeitura 
Municipal, citamos:

 In f raes t ru tura 
necessária para insta-
lação da Unidade Mó-
vel Sesc Saúde Mulher, 
compreendendo espaço 
físico, energia elétrica, 

rede hídrica, rede de 
esgoto, vigilância, lim-
peza, alvará de locali-
zação e licença sanitá-
ria, coleta de resíduos 
(comum, reciclável e 
infectante) e internet 
para envio remoto dos 
laudos para análise
Hospedagem da equi-
pe Sesc Saúde Mulher 

no município
 Agendamento 
prévio das pacientes, 
principalmente para a 
realização do exame 
de mamografia, me-
diante treinamento pré-
vio da equipe do Sesc 
PR, entregando-se a 
devida documentação 
comprovatória (formu-
lário Siscolo/Sismama 
preenchido e cópia do 
documento oficial con-
tendo RG e CPF, com-
provante de residência, 
cartão do SUS)
 Responsab i l i -
zar-se pela continuida-
de do atendimento  da 
clientela após o recebi-
mento dos laudos emiti-
dos sob responsabilida-
de do Sesc
 O Sesc PR con-
ta com uma Unidade 
Móvel, que iniciou suas 
atividades em agosto 
de 2017.
 Representantes 
de Prefeituras Munici-
pais interessadas no 
recebimento do pro-
jeto podem entrar em 
contato com o gerente 
da Unidade de Serviço 
mais próxima ou dire-
tamente com a Admi-
nistração Regional por 
meio dos telefones (41) 
3304-2308 e (41) 3304-
2324.

Medo do desemprego cai e satisfação 
com a vida aumenta, diz pesquisa

 Depois de dois au-
mentos consecutivos, o Índice 
de Medo do Desemprego caiu 
1,1 ponto em relação a junho 
e ficou em 58,2 pontos em se-
tembro. Com isso, o indicador 
está 7,5 pontos abaixo do re-
gistrado em setembro do ano 
passado.
 Mesmo assim, con-
tinua acima da média históri-
ca, que é de 50,1 pontos. As 
informações são de pesquisa 
divulgada hoje (3) pela Confe-
deração Nacional da Indústria 
(CNI). O indicador varia de 
zero a cem pontos. Quanto 
mais alto o índice, maior é o 
medo do desemprego.
 A maior queda no 
medo do desemprego foi ve-
rificada entre as pessoas com 
menor escolaridade e renda. 
Entre os que têm até a quarta 
série do ensino fundamental, 
o indicador caiu 5,4 pontos e 
saiu de 65,1 pontos em junho 
para 59,7 em setembro. Entre 
os que recebem até um salário 
mínimo, o medo do desempre-
go recuou 4 pontos, passando 
de 72,8 em junho para 68,8 em 
setembro.

 O medo do desempre-
go é maior entre os moradores 
da região Nordeste, onde al-
cançou 69,7 pontos – a região 
foi a única a registrar aumento 
do medo do desemprego em 
setembro. O medo é menor 
no Sul, onde o indicador ficou 
em 47,7 pontos. No Sudeste, 
foi de 58,5 pontos e, no Norte/
Centro-Oeste, de 49,3 pontos.

Satisfação com a vida
 A pesquisa também 

mostra o grau de satisfação 
dos brasileiros com a vida. 
O índice de satisfação com a 
vida alcançou 69 pontos em 
setembro, 1,6 ponto acima do 
de junho.
 O indicador, que é 3,1 
pontos superior ao de setem-
bro do ano passado, também 
está abaixo da média histórica 
de 69,6 pontos.
 A satisfação com a 
vida aumentou em todas as 

regiões do país. A satisfação 
com a vida é maior no Sul, 
onde alcançou 71 pontos. No 
Nordeste ficou em 68,1 pon-
tos, no Sudeste foi de 68,8 
pontos e, no Norte/Centro-O-
este, de 68,6 pontos.
 Esta edição da pes-
quisa trimestral ouviu 2 mil 
pessoas em 126 municípios 
entre os dias 19 e 22 de se-
tembro.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br


