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Saúde orienta 
como evitar 

a proliferação 
de escorpiões

 A melhor forma de 
afastar a possibilidade de aci-
dentes com escorpiões é evi-
tar que se proliferem nas re-
sidências e áreas urbanas. A 
Secretaria de Estado da Saú-
de orienta a população sobre 
os cuidados que devem ser 
tomados para coibir que a po-
pulação desses animais cres-
ça. As principais medidas são 
organizar o quintal e mantê-lo 
limpo, remover entulhos e so-
bras de construção, e fechar 
frestas, colocando telas nos 
ralos e nas janelas.
 Outras recomen-
dações são usar sacos de 
areia nos vãos das portas e 
não deixar expostos resíduos 
orgânicos, já que atraem ba-
ratas, um dos alimentos para 
os escorpiões.
 O coordenador do 
Programa Estadual de Vi-
gilância de Acidentes por 
Animais Peçonhentos e Ve-
nenosos, Emanuel Marques 
da Silva, explica que, mes-
mo de forma involuntária, o 
homem auxilia na dispersão 
de uma espécie. “Houve uma 
situação em que recebemos 
de uma moradora de Curiti-
ba um escorpião nativo do 
Peru que ela capturou dentro 
de seu apartamento. Como 
ela estava de férias naquele 
país, provavelmente o animal 
encontrou sua mochila aber-
ta, se alojou por lá e foi tra-
zido para o Curitiba sem que 
ela percebesse”, disse.
 Silva destaca que 
para evitar escorpiões, ara-
nhas-marrons e outros ani-
mais é preciso eliminar os 
chamados 4As: abrigo, aces-
so a este abrigo, alimento 
e água. “Se nós mudarmos 
qualquer um destes As, nós 
teremos um impacto impor-
tante sobre a população des-
tes animais. Se o homem é 
capaz de produzir um ambien-
te favorável para o escorpião 
dentro de seu ambiente do-
miciliar, ele também é capaz 
de alterar esse ambiente, não 
deixando-o mais favorável”.
 Este é um trabalho 
que, acrescenta, a Secretaria 
de Saúde tem feito ao longo 
dos anos, capacitando os téc-
nicos dos municípios para que 
orientem a população no con-
trole da proliferação do escor-
pião amarelo, de forte vene-
no, e responsável pela maior 

Senado aprova multa 
para quem paga 
salário diferente 

para mulher
 O plenário do Sena-
do aprovou na quarta-feira 
(13) projeto de lei que endu-
rece a cobrança sobre em-
pregadores que não pagam 
salários iguais para homens 
e mulheres. A proposta se-
gue para a análise da Câma-
ra dos Deputados. 
 O texto pretende as-
segurar o que estabelece a 
Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), que prevê 
salário igual para homens e 
mulheres na mesma função e 
na mesma atividade.
 De acordo com o 
projeto, de autoria do sena-
dor Fernando Bezerra Co-
elho (MDB-PE), cada caso 

precisará ser apurado em 
ação judicial e, se constatada 
a ilegalidade, a empresa será 
punida com a aplicação de 
multa em favor da funcionária 
prejudicada. O valor deverá 
corresponder ao dobro da 
diferença salarial verificada 
mês a mês.
 Segundo o senador, 
a diferença salarial média en-
tre homens e mulheres chega 
a 23% nas micro e pequenas 
empresas, saltando para 
44,5% nas médias e grandes. 
Os dados integram o Anuário 
das Mulheres Empreendedo-
ras e Trabalhadoras em Mi-
cro e Pequenas Empresas de 
2014.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019

 OBJETO: Outorga de Concessão Onerosa de uso 1 (um) prédio em alvenaria, piso lajota, 
cobertura de telhas de fibrocimento com 117,18 m² de construção, localizado na Rua Luiz Rabelo, no 
Conjunto Habitacional Mãe Tina. Entrega dos envelopes e documentos de credenciamento: Até as 
08h25min 25/ABRIL/2019. Data da Abertura dos envelopes: 25/ABRIL/2019, às 08h30min. Disponi-
bilidade do Edital e informações: dirigir-se à Divisão de Licitações e Compras, na sede da Prefeitura 
Municipal, sito à Rua Joaquim Ladeia, 150, centro, ou pelo telefone (43) 3242-8110, pelo sitio: www.
pmbvista.pr.gov.br – link Editais/Licitações; Portal da Transparência ou ainda pelo email  licitacao@
pmbvista.pr.gov.br. Bela Vista do Paraíso/PR, 15 de março de 2019.

Leonardo A. Savariego Conceição/Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

 MODALIDADE: Tomada de Preços, sob regime de empreitada global.
 OBJETO: Serviços de Recape Asfáltico, na Rua Gecy Fonseca, localizada no Município 
de Bela vista do Paraíso/PR, conforme Convênio nº 074/2018 - SEIL. ENTREGA DOS ENVELOPES: 
Até 08h30m do dia 08/04/2019. ABERTURA: Às 08h35m do dia 08/04/2019. LOCAL: Divisão de Lici-
tação - Prefeitura do Município - Rua Joaquim Ladeia, 150 - Centro. DISPONIBILIDADE DO EDITAL 
E ANEXOS: www.pmbvista.pr.gov.br – link Editais/Licitações ou Divisão de Licitações e Compras, Rua 
Joaquim Ladeia, 150 – Centro. INFORMAÇÕES: Divisão de Licitação - (43) 3242-8110 - licitacao@
pmbvista.pr.gov.br. Bela Vista do Paraíso, 15 de março de 2019. 

Leonardo A. Savariego Conceição/Presidente da CPL

EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO
 Termo Aditivo de: Prorrogação de PRAZO
 Processo Administrativo nº 004/2018
 Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2018.
 Contrato n°. 024/2018
 ID: 1138
 Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva da Rede de Iluminação Pública, incluindo material, mão de obra especializada, equipamentos 
e ferramentas para o desenvolvimento dos serviços nas ruas, praças e demais locais com pontos de 
iluminação Pública do Município de Bela Vista do Paraíso/PR
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratada: E.N. Pantaleão Com. e Inst. Elétricas - ME

parte dos acidentes no Esta-
do. Esta espécie não é nati-
va. Foi introduzida no Paraná 
antes dos anos 90 por meio 
do transporte passivo destes 
animais, que se escondem 
em vãos de lenhas, tábuas e 
outros materiais, e assim são 
levados para outros municí-
pios, estados ou até países.

CONTROLE 
 A Secretaria de Esta-
do da Saúde tem acompanha-
do a dispersão de escorpiões 
nos municípios dentro do Pro-
grama Estadual de Vigilância 
de Acidentes por Animais Pe-
çonhentos e Venenosos. Em 
2018, foram registrados 3144 
acidentes – a maior parte no 
Norte, Oeste e Noroeste do 
Estado. Das 22 Regionais de 
Saúde, os maiores números 
de ocorrências foram registra-
dos nas regionais de Parana-
vaí (518 casos) e de Maringá 
(762 casos, 223 deles somen-
te no município de Colorado). 
Na regional de Curitiba, houve 
ocorrências na Capital e em 
Pinhais. Desde o início deste 
ano até dia 5 de março, fo-
ram registrados 456 casos em 
todo o Estado.
 Segundo o coorde-
nador do Programa Estadual 
de Vigilância de Acidentes 
por Animais Peçonhentos e 
Venenosos, o controle quí-
mico não funciona com os 
escorpiões. “Se funcionasse, 
não teríamos no Brasil mais 
de 120 mil acidentes com es-
corpiões em um ano, número 
registrado em 2018”, disse.
 De acordo com ele, 
não existe sazonalidade na 
maior parte dos estados. “O 
Paraná tem uma sazonali-
dade maior pois temos um 
período frio em que o animal 
diminui seu metabolismo e 
fica escondido. Ele sai do 
esconderijo quando há calor. 
Por isso, no verão aumenta o 
número de acidentes”.
 Quanto ao controle, 
há uma crença de que criar 
galinhas no quintal pode eli-
minar escorpiões, que são 
alimento destas aves. Silva 
esclarece que essa informa-
ção não é verdadeira, pois 
as galinhas se recolhem para 
dormir no entardecer, en-
quanto o escorpião é um ani-
mal de hábitos noturnos, que 
sai de seu esconderijo após 
escurecer.

EXTRATO DE CONTRATO
 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: LEVEL SOFTWARE E PROCESSAMENTO LTDA ME
 CNPJ: 07.946.348/0001-15
 OBJETO: Termo aditivo do contrato de empresa para o fornecimento (aluguel) de sistemas 
de contabilidade, folha de pagamento (recursos humanos), controle de frotas, compras e licitação, con-
trole interno e controle de patrimônio, bem como suporte técnico no sim am e portal de transparência.
 VALOR GLOBAL: R$ 4.304,63 (Quatro Mil, Trezentos e Quatro Reais e Sessenta e Três 
Centavos)  mensais, perfazendo o valor total de R$ 51.655,56 (Cinquenta e Um Mil, Seiscentos e Cin-
quenta e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos) anuais.
 VIGÊNCIA: 12 (Doze) Meses.
 REFERÊNCIA: Pregão Presencial 02/2017.
 FORO: Primeiro de Maio - Estado do Paraná.
 Publique-se.
 Primeiro de Maio, Pr. 15 de Março de 2019.

ELENILSON JOSE ESPANHOLO
PRESIDENTE DA CÂMARA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2019
 REGISTRO DE PREÇOS
 EDITAL RESUMIDO
 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da Prefei-
ta Bruna Casanova, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar li-
citação, na modalidade de Pregão, na forma PRESENCIAL, sendo do tipo Menor Preço Por Item, tendo 
por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de frigobar, capacidade 76 a 86 lts, 
tensão alimentação 110/220 volts, cor branca, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado 
é de R$ 12.994,05(doze mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinco centavos). O credenciamento, 
dos envelopes contendo as Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação serão recebidos no 
dia 01 de abril de 2019 até as 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 07h45min às 11h45min e das 13h00min às 17h00min ou solicitado pelo site: 
www.primeirodemaio.pr.gov.br
 Primeiro de Maio/PR, em 14 de março de 2019. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019
EDITAL RESUMIDO

RETIFICAÇÃO I
 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da Prefei-
ta Bruna de Oliveira Casanova, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que foi 
RETIFICADO o edital referente a licitação, na modalidade de Pregão, na forma PRESENCIAL, sendo 
do tipo Menor Preço Por Item, tendo por finalidade aquisição de uniformes escolares, conforme descrito 
no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 132.586,68 (cento e trinta e dois mil, quinhentos e oitenta 
e seis reais e sessenta e oito centavos). Fica retificado o edital, sendo suprimido o item 5.5 referente à 
apresentação de laudos têxteis referentes aos tecidos. A data de abertura passa a ser no dia 01 de abril 
de 2019 as 14h. O credenciamento, dos envelopes contendo as Propostas de Preços e a Documenta-
ção de Habilitação serão recebidos até o dia 01 de abril de 2019 até às 13h30min, na sede da Prefeitura 
Municipal, à Rua Onze, nº 674. O edital poderá ser lido e obtido pelo site: www.primeirodemaio.pr.gov.
br
 Primeiro de Maio/PR, 18 de março de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

ERRATA AO EDITAL N° 002/2016 DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO N° 001/2016
 EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL, CONVO-
CAÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGOS – 3º EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 A Prefeita de Primeiro de Maio, torna público que no item 1.2 do Edital de divulgação do 
resultado de aptidão física e mental, convocação para provimento de cargos – 3º Edital de Convocação, 
datado de 15 de março de 2019,
 ONDE SE LÊ:
 1.2 Os candidatos aprovados para os cargos públicos de Agente Comunitária de Saúde, 
ficam convocados para comparecer no Departamento de Recursos Humanos, sito à Rua Deis, 607, no 
período de 25 a 29/03/201, das 08h00min às 11h00min horas e das 13h00min às 16h30min horas, para 
provimento dos cargos.
 LEIA-SE:
 1.2 Os candidatos aprovados para os cargos públicos de Agente Comunitário de Saúde, 
ficam convocados para comparecer no Departamento de Recursos Humanos, sito à Rua Deis, 607, no 
período de 25 a 29/03/2019, das 08h00min às 11h00min horas e das 13h00min às 16h30min horas, 
para provimento dos cargos.
 Permanecem inalteradas as demais disposições deste Edital.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio - PR, em 18 de março de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

ERRATA AO EDITAL N° 001/2016 DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO N° 001/2016
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL, CONVOCAÇÃO 

PARA PROVIMENTO DE CARGOS – 4º EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 A Prefeita de Primeiro de Maio, torna público que no item 1.2 do Edital de divulgação do 
resultado de aptidão física e mental, convocação para provimento de cargos – 4º Edital de Convocação, 
datado de 15 de março de 2019,
 ONDE SE LÊ:
 1.3 Os candidatos aprovados para os cargos públicos de Auxiliar de Serviços Administra-
tivos, Cozinheiro, Enfermeiro, Operários, Pedreiro, Técnico em Enfermagem e Professor, ficam convo-
cados para comparecer no Departamento de Recursos Humanos, sito à Rua Deis, 607, no período de 
25 a 29/03/201, das 08h00min às 11h00min horas e das 13h00min às 16h30min horas, para provimento 
dos cargos.
 LEIA-SE:
 1.2 Os candidatos aprovados para os cargos públicos de Auxiliar de Serviços Adminis-
trativos, Cozinheiro, Enfermeiro, Operários, Pedreiro, Técnico em Enfermagem e Professor, ficam con-
vocados para comparecer no Departamento de Recursos Humanos, sito à Rua Deis, 607, no período 
de 25 a 29/03/2019, das 08h00min às 11h00min horas e das 13h00min às 16h30min horas, para 
provimento dos cargos.
 Permanecem inalteradas as demais disposições deste Edital.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio - PR, em 18 de março de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

 Vigência: 12 (doze) meses.
 Início: 15/03/2019
 Término: 14/03/2020
 Bela Vista do Paraíso – Pr, 14 de março de 2019.

Edson Vieira Brene
Prefeito do Município 

EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO
 Termo Aditivo de: Prorrogação de PRAZO
 Processo Administrativo nº 073/2017
 Modalidade: Pregão Presencial nº 037/2017.
 Contrato n°. 128/2017
 ID: 1100
 Objeto: contratação de empresa especializada para realização dos serviços de limpeza 
e desobstrução de bueiros e galerias pluviais através de hidrojateamento e, esgotamento sanitário de 
fossas sépticas no Município, buscando a eliminação de vetores de doenças em saúde pública.
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratada: Central Sul - Desentupidora Ltda - ME
 Vigência: 12 (doze) meses.
 Início: 28/11/2018
 Término: 27/11/2019
 Bela Vista do Paraíso – Pr, 27 de novembro de 2018.

Edson Vieira Brene
Prefeito do Município 

EXTRATO DO 2º TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO
 Termo Aditivo de: Prorrogação de PRAZO
 Processo Administrativo nº 004/2018
 Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2018.
 Contrato n°. 024/2018
 ID: 1138
 Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva da Rede de Iluminação Pública, incluindo material, mão de obra especializada, equipamentos 
e ferramentas para o desenvolvimento dos serviços nas ruas, praças e demais locais com pontos de 
iluminação Pública do Município de Bela Vista do Paraíso/PR
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratada: E.N. Pantaleão Com. e Inst. Elétricas - ME
 Valor Mensal: R$ 8.823,50 (Oito mil oitocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos)
 Quantidade de Parcelas: 12 (doze)
 Valor Total do Contrato: 105.882,00 (Cento e cinco mil oitocentos e oitenta e dois reais)
 Início: 15/03/2019
 Término: 14/03/2020
 Bela Vista do Paraíso – Pr, 14 de março de 2019.

Edson Vieira Brene
Prefeito do Município 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019.
 O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público, para conhecimento dos interessa-
dos, que fará realizar no dia 03 de Abril de 2019, às 09:00 horas no endereço:  Rua SENADOR SOUZA 
NAVES Nº 487 CENTRO, SERTANÓPOLIS-PR, (fone: 43.3232-8900),  a reunião de recebimento e 
abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação nº 04/2019 na 
modalidade Pregão Presencial, sendo do tipo Menor Preço por item.
 Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supra ditado.
 Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PADRONIZA-
DOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNOS, AMBULATORIAIS DO 
HOSPITAL SÃO LUCAS E FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO SERVIÇO MUNI-
CIPAL DE SAÚDE – SERMUSA.

              Ilto de Souza                       Lucilene de Fátima Morilha da Silva
    Diretor Superintendente               Pregoeira do Serviço Municipal de Saúde 


