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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
 
 O prefeito Municipal, ALEOCIDIO BALZANELLO, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do 
parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:
 
 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
 a) Processo Nrº : 124/2018
 b) Licitação Nrº : 96/2018
 c) Modalidade : Pregão:
 d) Data Homologação : 08/11/2018
 e) Objeto Homologado : Aquisição de mobília e eletro para adequação da nova sede  
     da Casa Lar
 08.243.0012.6.055. - Manutenção da Casa abrigo
 08.243.0012.6.123. - Aquisição de equipamentos e materiais para casa abrigo.
 f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
 Fornecedor: C. L. A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
 CNPJ/CPF: 31.042.705/0001-03

                 Valor Total Homologado - R$ 3.931,00
 
 SERTANÓPOLIS, 08 de novembro de 2018. 

ALEOCIDIO BALZANELLO
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
 
 O prefeito Municipal, ALEOCIDIO BALZANELLO, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do 
parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:
 
 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
 a) Processo Nrº : 124/2018
 b) Licitação Nrº : 96/2018
 c) Modalidade : Pregão:
 d) Data Homologação : 08/11/2018
 e) Objeto Homologado : Aquisição de mobília e eletro para adequação da nova sede  
     da Casa Lar
 08.243.0012.6.055. - Manutenção da Casa abrigo
 08.243.0012.6.123. - Aquisição de equipamentos e materiais para casa abrigo.
 f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
 
 Fornecedor: OFICIO 2 PAPELARIA LTDA - ME
 CNPJ/CPF: 04.026.757/0001-05

                 Valor Total Homologado - R$ 3.780,00
 SERTANÓPOLIS, 08 de novembro de 2018. 

ALEOCIDIO BALZANELLO
PREFEITO MUNICIPAL

1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO 
PARAISO, PR, COM A EMPRESA MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, NOS 

TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2018 
de 05/04/2018.

 CONTRATO N.º 048/2018
 ID: 1162
 O MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, Estado do Paraná, inscrito no M.F. sob o nº 
76.245.067/0001-58, representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Edson Vieira Brene, brasileiro, 
casado, militar da reserva, portador do RG nº 3.243.909-8 SSP-PR e CPF nº 360.462.489-49, residente 
e domiciliado na Rua Brasílio de Araújo, nº 550, na cidade de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, 
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa MASIF ARTIGOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, com sede e foro na Rodovia BR 116, nº 17.651, Bairro Xaxim, no 
Município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 81690-300 inscrita no CNPJ nº 03.968.926/0001-63, 
representado pela Sra. Katty Gessele, brasileira, divorciada, residente e domiciliada na Rua Travessa 
Lange, nº 277, Água Verde, do mesmo, portador do CPF nº 996.077.199-72 e RG nº 6.313.498-8 
SSP-PR, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, tem entre si como certo e ajustado o 
presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO, em consonância com todos os elementos da Lei Federal 
8.666/93, do processo licitatório, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018, e com as cláusulas e condições 
a seguir aduzidas:
 CLÁUSULA PRIMEIRA- QUANTIDADE (25%) 
 Fica aditivado, com fundamento na cláusula sexta do contrato original e nos termos do 
artigo 65, §1° da Lei de Licitações, em 25% (vinte e cinco por cento) sobre a quantidade inicialmente 
pactuada no Lote N° 01 os Itens 16,17,35,71,81,167,224,225, – conforme segue, no total do  R$ 329,30 
( Trezentos e vinte e nove reais e trinta centavos ) referente à Aquisição de materiais de consumo e 
aparelhos médico hospitalares diversos visando atender o Hospital Municipal São Jorge, Ambulatório 
Municipal, Unidades Básicas de Saúde – UBS, Defesa Civil e Sistema de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, do Pregão Presencial nº. 016/2018, de 05/04/2018 e proposta homologada.

 
 CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
	 As	demais	cláusulas	contratuais	que	não	conflitarem	com	o	presente		termo	permanecem	
inalteradas, devendo ser cumpridas integralmente pelas partes sob pena de aplicação das penalidades 
legais.
 CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO
	 Por	força	de	disposição	legal,	fica	eleito	o	foro	da	Vara	Cível	desta	Comarca,	como	com-
petente para a solução de qualquer questão oriunda do presente aditivo de contrato, dispensando 
outros por mais privilegiado que sejam.
 E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 
duas	(02)	vias	digitadas	de	igual	teor	e	forma,	juntamente	com	duas	testemunhas	que	também	o	fir-
mam.
 Bela Vista do Paraíso/PR, 29 de Outubro de 2018.
  Município de Bela Vista do Paraís

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 
Katty Gessele

Contratado
 Testemunhas:

José Augusto Rodrigues
CPF: 365.939.909-49   
Fábio de lima Ferraz
CPF: 045.625.449-88                                          

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO
 Termo Aditivo de: Aumento do Quantitativo em 25%
 Processo Administrativo nº 034/2018
 Pregão Presencial nº 016/2018.
 Contrato n°: 048/2018
 ID: 1162

Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.

Contratada:  MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

Bela Vista do Paraíso – Pr., 29 de Outubro de 2018

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

 Objeto: Aquisição de materiais de consumo e aparelhos médico hospitalares diversos 
visando atender o Hospital Municipal São Jorge, Ambulatório Municipal, Unidades Básicas de Saúde – 
UBS, Defesa Civil e Sistema de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU
 Referente aos itens: Lote N° 01 Itens 16,17,35,71,81,167,224,225
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratada:  MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Bela Vista do Paraíso – Pr., 29 de Outubro de 2018

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
Processo Administrativo nº 080/2018

 Modalidade: Pregão Presencial nº 045/2018.
 Contrato n°: 127/2018
 ID: 1241
 Objeto: Aquisição de Equipamentos para atender ao Departamento de Educação.
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratado: PRIMAX IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA ME
 Itens: 07 e 10.
 Valor Contratual: R$ 628,00 (seiscentos e vinte oito reais).
 Início do Contrato: 06/11/2018
 Término do Contrato: 06/05/2019
 Vigência: 6 (seis) meses
 Bela Vista do Paraíso – Pr., 06 de novembro de 2018.

Edson Vieira Brene 
Prefeito Municipal

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO
 Termo Aditivo de: Aumento do Quantitativo em 25%
 Processo nº: 001/2018
 Pregão Presencial nº 001/2018
 CONTRATO N.º 009/2018
 ID: 1123

 Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, copa e cozinha, produtos de padaria, frios, 
gás, hortifrutigranjeiro e material de limpeza para atender a demanda de todos os Departamentos da 
Prefeitura
 Referente aos itens: Lote N°01 Intens 64,71,82,85 e 99, lote N° 02 os item 03 e no lote N° 
06 o item 74
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratada: A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA – ME
 Bela Vista do Paraíso – Pr., 29 de Outubro de 2018.

Edson Vieira Brene 
Prefeito Municipal

Tereza Cristina 
diz que debate 

sobre agrotóxicos 
'terá muito espaço' 

em sua gestão
 Escolhida para assu-
mir o Ministério da Agricultura no 
governo do presidente eleito Jair 
Bolsonaro, a deputada Tereza 
Cristina	(DEM-MS)	afirmou	nesta	
quinta-feira (8) que a pauta a res-
peito	de	modificações	nas	regras	
sobre agrotóxicos “terá muito es-
paço” para discussões dentro da 
pasta.
 Tereza concedeu entre-
vista nesta quinta, em Brasília, 
após reunião com Bolsonaro, que 
a indicou na quarta para coman-
dar o Ministério da Agricultura. 
Tereza é líder da Frente Parla-
mentar da Agropecuária (FPA), 
conhecida como “bancada rura-
lista”.
 Na entrevista, a Tereza 
foi questionada sobre se as dis-
cussões sobre agrotóxicos terão 
espaço no ministério. Ela respon-
deu de forma positiva e defendeu 
o	projeto	que	flexibiliza	a	Lei	dos	
Agrotóxicos, aprovado por uma 
comissão especial da Câmara 
dos Deputados em junho.
 “Com certeza, terá mui-
to espaço de debate ainda. Ele [o 
projeto] passou na comissão, é 
um assunto polêmico... A comis-
são especial trouxe a moderniza-
ção, é você dar a opção do pro-
dutor brasileiro usar as mesmas 
moléculas que são usadas lá fora 
através da agilidade, da transpa-
rência e da governança”, disse.
 O grupo contrário ao 
projeto, que apelidou a proposta 
de "PL do veneno", entende que 
a	nova	lei	vai	flexibilizar	as	regras	
porque se limitará à atuação de 
órgãos de controle na autoriza-
ção de uso dos agrotóxicos. Ale-
gam ainda que as substâncias 
podem provocar câncer, prejudi-
car o desenvolvimento do feto e 
gerar mutações.
 Por outro lado, os de-
fensores da proposta argumen-
tam que o texto modernizará a 
legislação, agilizando o processo 
de registro das substâncias. Atu-
almente, segundo este grupo, o 
processo de registro leva de 5 a 
8 anos.
 “Cada um vai estar den-
tro da sua caixa opinando: os três 
que	sempre	fizeram	isso:	Agricul-
tura, Saúde através da Anvisa e 
meio-ambiente através do MMA 
[Ministério do Meio Ambiente”, 
declarou a futura ministra.

Meio Ambiente
 Na entrevista, Tereza 
Cristina foi questionada sobre 
o	perfil	para	o	 futuro	ministro	do	
Meio-Ambiente, já que Bolsonaro 
chegou	a	afirmar	durante	a	cam-
panha que fundiria a pasta com a 
da Agricultura. A proposta foi mal 
recebida por representantes dos 

dois setores.
 “O presidente tem dito 
que ele quer acabar com a in-
dústria da multa, que ele que 
acabar com o viés ideológico, ser 
altamente técnico, e eu concordo, 
não só eu como todos os produ-
tores brasileiros esperam isso do 
presidente Jair Bolsonaro", de-
clarou Tereza.

Reforma agrária
 Tereza Cristina infor-
mou que terá uma reunião com 
Bolsonaro na próxima terça-feira 
(13), em Brasília, quando discuti-
rão com mais detalhes o modelo 
de Ministério da Agricultura pen-
sado pelo presidente eleito.
 Um dos temas a ser 
avaliado, segundo a ministra, é 
deixar a Agricultura responsável 
pelas áreas de pesca e agricultu-
ra familiar.
 Questionada sobre sua 
posição a respeito da reforma 
agrária, Tereza lembrou que o 
tema é tratado pelo Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra), vinculado à Casa 
Civil.
 A parlamentar se dis-
se favorável à investir na qua-
lificação	 de	 assentamentos	 em	
andamento. A posição do futuro 
governo dependerá ainda da dis-
ponibilização de recursos para, 
quem sabe, despropriar áreas.
 "Temos muitas áreas 
que precisam ser concretizados 
os projetos para que elas sejam 
produtivas, para que as pessoas 
que vivem lá tenham dignidade, 
tenham renda, e ver os bolsões 
onde precisa continuar a reforma 
agrária", opinou a deputada.

Terras indígenas
 Tereza Cristina ainda 
comentou a "judicialização" dos 
processos de demarcação de 
terras indígenas no país, um dos 
alvos frequentes de críticas dos 
ruralistas, que reclamam do ex-
cesso de concentração de poder 
na Fundação Nacional do Índio 
(Funai).
 "Você tem a judicializa-
ção das demarcações porque a 
Funai faz o laudo antropológico, 
ela dá a decisão e depois faz a 
demarcação. O que acontece 
hoje é que todos esses proces-
sos, que poderiam ser resolvi-
dos de outra maneira, acabam 
indo para o Judiciário e levam 20 
anos", declarou.
 "Precisamos achar um 
meio de não se judicializar, de 
se fazer justiça e que os dois [in-
dígenas e produtores] possam 
sobreviver. Precisamos de mais 
diálogo, menos ideologia e mais 
resultado para muitas coisas", 
disse Tereza.


