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AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
LEILÃO PRESENCIAL N° 001/2011

PROCESO ADMINISTRATIVO Nº 028/2019
 Por ordem do Excelentíssimo Prefeito do Município de Bela Vista do Paraíso/PR, Sr. ED-
SON VIEIRA BRENE, nos termos do art 49 da Lei 8.666/93, por meio da Comissão de Licitação, torna 
pública a REVOGAÇÃO do procedimento Licitatório em epígrafe, motivado no INTERESSE PÚBLICO, 
conforme justificativa da revogação publicada no Portal da Transparência endereço: www.pmbvista.
pr.gov.br.
 Bela Vista do Paraíso, em 29 de julho de 2019.

Leonardo Antonio Savariego Conceição
Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2019
REGISTRO DE PREÇOS

EDITAL RESUMIDO – RETIFICAÇÃO
 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com auto-rização da Prefeita 
Bruna de Oliveira Casanova, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que RE-
TIFICOU o Edital da licitação, na modalidade de Pregão, na forma PRESENCIAL, sendo do tipo Menor 
Preço Por Item, tendo por fina-lidade o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresas 
para reali-zação de exames laboratoriais, conforme descrito no Anexo I. Informa que RETIFICOU o texto 
do item 2.1 do Anexo I, que passa a ter a seguinte redação: ) A empresa ga-nhadora deverá ter posto de 
coleta dentro do município de Primeiro de Maio, de-sobrigando O MUNICÍPIO da coleta e do transporte, 
bem como fornecer todos os materiais necessários para a tal. Fica mantida a data de abertura para o dia 
16 de agosto de 2019, com credenciamento até às 09h. O edital poderá ser lido e obtido no Departamen-
to de Licitação e Contratos da Prefeitura de Primeiro de Maio, na Rua On-ze, 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 29 de julho de 2019. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2019
REGISTRO DE PREÇOS

EDITAL RESUMIDO
 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da Pre-
feita Bruna de Oliveira Casanova, torna público para conhecimento de quantos possam interessar 
que fará realizar licitação, na modalidade de Pregão, na forma PRESENCIAL, sendo do tipo Menor 
Preço Global, tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de material de 
construção, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 135.841,44(cento e trinta 
e cinco mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos). 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 14 de agosto de 2019 até as 13:30min, na sede da Pre-
feitura 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 26 de julho de 2019. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PREFEITURA DE PRIMEIRO DE MAIO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019

 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 Pregão, na forma Presencial, sendo do tipo Menor Preço Por 
Item, tendo por finalidade aquisição de 02 (dois) veículos, tipo passeio, zero quilometro para uso da 
Secretaria de Saúde do Município de Primeiro de Maio, Resolução SESA 169/2016 e Resolução SESA 
nº 536/2018 – 20º Lote, para o Transporte Sanitário do Programa de Qualificação da Atenção Primária 
à Saúde – APSUS, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 113.613,34 (cento 
e treze mil, seiscentos e treze reais e trinta e quatro centavos). O credenciamento, dos envelopes 
contendo as Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação serão recebidos no dia 21 de 
agosto de 2019 até às 09:30min, 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, 30 de julho de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO 
Pregão nº 48/2019

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, atendendo ao disposi-
tivo 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 48/2019, declarando 
oficialmente vencedoras as empresas abaixo:
 FORNECEDOR: ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 
ME CNPJ: 23.123.545/0001-90
 Valor Total do Fornecedor: 79.100,00 (setenta e nove mil e cem reais).

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 227.968,80 (duzentos e vinte e 
sete mil, novecentos e sessenta e oito e oitenta)
 Primeiro de Maio, 29 de julho de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
PREFEITA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL, CONVOCAÇÃO 

PARA PROVIMENTO DE CARGOS.
7º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016

EDITAL N° 002/2016
 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e conforme previsto nas Leis Municipais n.º 183/94 e 184/94, de 23/09/1994, que dispõem sobre 
o provimento de cargos públicos do quadro de pessoal, e ainda, de acordo com o Edital nº 02/2016, 
em observância ao princípio constitucional da Publicidade estabelecido no Artigo 37 da Constituição 
Federal, TORNA PÚBLICO o Edital de divulgação do resultado da avaliação de aptidão física e mental, 
realizados no período de 19/07/2019 e 26/07/2019, à disposição dos interessados para consulta, a 
partir de 31/07/2019.
 1. RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL, REALIZADO NO PE-
RIODO DE 03/05/2019 A 09/05/2019, E CONVOCAÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DOS 
CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO LIMITE DE VAGAS:

Classificação Candidato RG Resultado da Avaliação 
de Aptidão Física e Mental

MÉDICO

12º WILSON VOLPATO 4.830.695 SSP/PR Não Compareceu

13º HEITOR S. BUSATTO 
PEREIRA

9.068.773-5 SSP/PR Não Compareceu

 1.1 Os candidatos reprovados ou que não compareceram para a avaliação de aptidão 
física e mental, ficam eliminados do Concurso.
Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 30 de julho de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita MunicipalPREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2019

REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL RESUMIDO

 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com auto-rização da Pre-
feita Bruna de Oliveira Casanova, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que 
fará realizar licitação, na modalidade de Pregão, na forma PRESENCIAL, sendo do tipo Menor Preço 
Global, tendo por finalidade o RE-GISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de camisetas para 
campanhas promovidas pela Secretaria de Saúde, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo 
estimado é de R$ 11.485,00(onze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais). O cre-denciamento, dos 
envelopes contendo as Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação serão recebidos, por 
qualquer meio, a critério das licitantes, até o dia 13 de agosto de 2019 até as 09h00min, na sede da 
Prefeitura Municipal, à Rua Onze, nº 674. O edital poderá ser lido e obtido no Departamento de Licita-
ção e Contratos da Pre-feitura 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 29 de julho de 2019. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

Educação de Primeiro de Maio
promove palestra sobre
administração do tempo

 Conscientizar os profissionais que atuam na rede municipal de ensino quanto à capacidade, 
possibilidade e importância de administrar o tempo, identificando e priorizando metas, foi o objetivo 

da Secretaria Municipal de Educação em 
oferecer o curso de 6 horas as professo-
ras e professores na véspera da volta as 
aulas, nesta terça feira (30), no auditório 
da Escola Municipal Cecília Meireles.

Fonte: facebook.com/PrefeituradePrimeirodeMaio

Médicos pelo Brasil
substituirá Mais Médicos 

nos próximos dias;
mudança será gradual

 O programa Mé-
dicos pelo Brasil, que 
vai substituir de forma 
gradual o Mais Médicos, 
será lançado pelo Minis-
tério da Saúde, nos pró-
ximos dias. Ele vai sele-
cionar profissionais, por 
meio de concurso, para 
trabalhar nas cidades 
mais carentes do país.
 Os médicos se-
lecionados terão vínculo 
celetista, remuneração 
semelhante a dos pro-
fissionais que atuam no 
Mais Médicos, que hoje é 
em torno de R$ 12 mil.
 Mas aqueles que 
trabalharem em locais 
mais críticos, como 
distritos indígenas, te-
rão uma gratificação.
 Todas essas 
informações foram 
confirmadas pelo 
ministro da 
Saúde, Luiz 
H e n r i q u e 
M a n d e t t a , 
em um con-
gresso sobre 

Medicina Tropical e Pa-
rasitologia que ocorreu 
em Belo Horizonte, Mi-
nas Gerais. Durante o 
evento, ele explicou as 
diferenças entre os dois 
programas.
 Além do vínculo 
com o governo federal e 
a gratificação para traba-
lho em áreas remotas, os 
profissionais do progra-
ma Médicos pelo Brasil 
também vão participar 
de uma capacitação de 
dois anos em saúde da 
família. Os participantes 
terão que fazer um plano 

p a r a resolver 

os problemas na região.
 Mas até a imple-
mentação total do novo 
programa, o Mais Médi-
cos continua vigorando.
 Portaria publica-
da nesta segunda-feira 
(29), pelos ministérios da 
Justiça e das Relações 
Exteriores, regulamentou 
a concessão de residên-
cia para cubanos que par-
ticipam do Mais Médicos.
 Eles poderão so-
licitar à Polícia Federal 
a permanência legal no 
país por dois anos.
 Além do progra-
ma Médicos pelo Brasil, 

o ministro Luiz Hen-
rique Mandetta 
anunciou que o 
Ministério da Saú-
de vai destinar R$ 
50 milhões para 
pesquisas em 
doenças negli-
genciadas.

Fonte: http://ra-
dioagencianacio-
nal.ebc.com.br

ANEXO XI
 FORMULÁRIO FISCALIZAÇÃO – RECEBIMENTO DE BENS MÓVEIS E MATERIAL DE 
CONSUMO
 EMPRESA: EMPENHO: NOTA FISCAL:
 Ordem Observar: Sim Não
 1 A natureza da operação da Nota Fiscal É VENDA?  
 2 O CNPJ da instituição que consta na Nota Fiscal é o mesmo da Nota de Empenho?
 3 O CNPJ do Fornecedor que consta na Nota Fiscal é o mesmo da Nota de Empenho?
 4 A quantidade da Nota Fiscal é igual a quantidade do Empenho?  
 5 Características físicas do material correspondem à descrição do Termo de Referência?
 6 A marca/modelo é igual a que consta na Nota de Empenho?  
 7 O valor total da Nota Fiscal é exatamente igual ao valor do Empenho?
 8 O Local da entrega é igual ao da Nota de Empenho?  
 9 Os itens da Nota Fiscal são os mesmos do Termo de Referência / Nota de empenho?
 DECLARO, PARA FINS DE RECEBIMENTO QUE FORAM ENTREGUES OS MATE-
RIAIS RELACIONADOS NO EMPENHO ACIMA INFOR-MADO.
 * Descrever abaixo os tipos de problemas constatados na entrega: (exemplo: deixo de 
atestar o recebimento de ...., por tal moti-vo)
___________________________________
 NOME DO FISCAL:
 MATRÍCULA:
 ASSINATURA DO FISCAL: DATA:


