
18.000,00 (dezoito mil  reais) referente a 12 (doze) parcelas no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 
reais), cada do ITEM 01 e R$ 16.800,00 (dezesseis  mil e oitocentos reais) referente a 12 (doze) par-
celas no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), cada, do ITEM 02.

 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratada: SDI Sistemas LTDA
 Vigência: 12 (doze) meses
 Início: 29/06/2019
 Término: 28/06/2020
 Bela Vista do Paraíso – Pr., 28 de junho de 2019.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal
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Polícia Civil 
orienta profissionais 

da imprensa para 
trabalho em área 

de conflito armado
 A Polícia Civil do 
Paraná (PCPR) orientou 60 
profissionais da imprensa 
para o trabalho em área de 
conflito armado, esse ano, na 
Capital. Dividido em três edi-
ções, o curso teórico e práti-
co tem o objetivo de oferecer 
instrumentos de segurança 
durante a prática jornalísti-
ca de cobertura policial. Na 
sexta-feira (26), os últimos 
18 participantes concluíram o 
treinamento de 13 horas nas 
dependências da Escola Su-
perior de Polícia Civil (ESPC) 
e do Centro de Operações 
Policiais Especiais (Cope).
 O curso de orientação 
à imprensa em áreas de con-
flito armado alcançou profis-
sionais de diversos meios de 
comunicação e envolveu diver-
sas disciplinas: noções básicas 
sobre procedimentos policiais 
em locais de crime, atendimen-
to pré-hospitalar de combate, 
instrução de tiro, táticas opera-
cionais. Foram treinamentos in-
tensos que iniciaram em junho, 
quando foram realizadas duas 
edições do curso inédito na his-
tória da PCPR.
 A repórter da Tribu-
na do Paraná, Gisele Ulbri-
ch, avaliou positivamente a 
iniciativa. "É nada menos do 
que excelente, sobretudo pelo 
estreitamento dos laços entre 
imprensa e Polícia Civil, pois é 
muito importante um conhecer 
o trabalho do outro", afirmou. 
A profissional destaca ainda 
a oportunidade de conhecer 
a estrutura da Polícia Civil e  
as práticas em local de crime. 
"Agora podemos interpretar e 
olhar de forma técnica os cri-
mes, para poder escrever um 
texto correto", disse.
 O repórter da Rede 
Independência de Comuni-
cação (RIC), Douglas Belan, 
encara o curso como um 
aprendizado que irá promo-
ver mudanças no dia a dia 
jornalístico. “Após a forma-
ção vamos poder aplicar es-
tes conhecimentos, desde 
respeitar o isolamento de 
área de um crime até a abor-
dagem correta de um policial, 
com mais  conhecimento téc-
nico para não atrapalhar na 
investigação”, afirmou. 

IMPRENSA LIVRE 

 "A previsão constitu-
cional de imprensa livre deve 
ser seguida na prática", ava-
lia o delegado-geral adjunto 
da PCPR, Riad Farhat. "As 
polícias judiciárias no mundo 
inteiro trabalham sempre com 
a imprensa livre e no Brasil 
não é diferente. Esse curso 
visou aproximar ainda mais 
essas importantes instituições 
democráticas para que pos-
sa uma compreender mais o 
trabalho uma da outra e para 
que a imprensa continue cola-
borando nas investigações da 
polícia", declarou Farhat.
 O delegado-geral ad-
junto afirma que, ao longo da 
história, a colaboração entre 
polícia e imprensa é sadia 
e necessária. "A imprensa é 
uma instituição que tem mui-
to crédito. Muitas vezes, as 
testemunhas preferem contar 
primeiro para a imprensa e 
depois para a polícia (sobre 
os crimes) e isso, ao longo da 
história, vem nos ajudando”, 
afirmou Farhat. 
 Para o policial chefe 
da assessoria de imprensa 
da PCPR, João Mario Góes, 
todos os profissionais termi-
naram o treinamento com a 
confirmação de que há mais 
semelhanças do que diferen-
ças entre o trabalho policial 
e o jornalístico. "São duas 
profissões que têm como ob-
jetivo a busca da verdade - a 
Polícia Civil investigando os 
crimes com suas técnicas e a 
imprensa investigando vários 
tipos de situação para poder 
informar a população sobre a 
realidade dos fatos", explicou.
 Góes lembra que as 
ferramentas utilizadas para 
o exercício das duas profis-
sões também são parecidas 
na forma. "As duas profissões 
investigam, entrevistam, foto-
grafam, filmam e escrevem. 
Assim como o jornalista es-
creve, o policial civil terá que 
escrever seu relato, o relato 
de inquérito e os profissionais 
viram, ao fazer esse curso, 
que não estamos de lados 
opostos. Estamos do mesmo 
lado, buscando a mesma coi-
sa, ou seja, apurar os fatos 
para descobrir a verdade", fi-
nalizou o policial, que também 
é graduado em jornalismo.

EXTRATO DO 7º ADITIVO DE CONTRATO
 Termo Aditivo de: Prorrogação de PRAZO
 PREGÃO PRESENCIAL nº040/2015
 Contrato n.º 103/2015
 Processo nº: 044/2015
 ID 809
 Objeto: ADITIVO por mais 12 (doze) meses sobre o prazo inicialmente pactuado sobre 
contratação de empresa especializada na cessão de licenciamento de uso de sistemas de informática 
integrados para gestão pública municipal incluindo serviços de: implantação /instalação, treinamento, 
manutenção, suporte técnico e acompanhamento operacional dos sistemas implantados para execu-
ção e gerenciamento dos serviços prestados na rede municipal de saúde pública- REDE MUNICIPAL 
DO SUS.
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratado: SDI SISTEMAS LTDA
 Prazo: 12(doze) meses 
 Início: 29/06/2019
 Término: 28/06/2020
 Bela Vista do Paraíso – PR, 28 de junho de 2018.

Edson Vieira Brene 
Prefeito Municipal

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO DE CONTRATO
 Termo Aditivo de: Acréscimo de Valor face ao 7º aditivo de prazo
 Processo nº: 044/2015
 Pregão Presencial nº 040/2015
 Contrato n.º 103/2015
 ID nº 809
 Objeto:  Face ao 7º Termo Aditivo de prorrogação do prazo de vigência, e na melhor 
forma do direito, fica acrescido o valor de R$34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais) sendo: R$ 

Prestando contas: 
Saúde de 

Primeiro de Maio
 A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o balanço 
de atendimentos realizados no mês de Junho. A gestão muni-
cipal tem o objetivo de promover a qualidade de vida da popu-
lação e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco.

Fonte:facebook.com/PrefeituradePrimeirodeMaio

Termo de Adjudicação
 Objeto: Contratação de empresa de tecnologia da informação especializada para prestar 
serviços para a manutenção e suporte técnico, manutenção de rede, cabeamento e manutenção de 
servidor de rede.
 Através do presente termo, fica adjudicado a empresa DK7 – Tecnologia da e Soluções 
Corporativa LTDA – ME, no valor total de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) anual ou R$ 2.500,00 (Dois 
Mil e Quinhentos Reais) mensais, o objeto constante de processo de licitação na modalidade Tomada 
de Preço nº 00/2019, consoante ata de abertura, habilitação e julgamento.
 Primeiro de Maio, Estado do Paraná, em 26 de julho de 2019.

Suellem Caroline da Silva Andreato
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Gilberto Marestone
Membro da Comissão

Jose Roberto de Oliveira Junior
Membro da Comissão

Termo de Homologação 
Modalidade: Tomada de Preço Nº 01/2019.

 Face ao constante dos autos do Processo de Licitação, referente ao TOMADA DE PRE-
ÇO Nº 01/2017, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando contratação de empresa de tecnolo-
gia da informação especializada para prestar serviços para a manutenção e suporte técnico, manuten-
ção de rede, cabeamento e manutenção de servidor de rede.
 HOMOLOGO,
 O procedimento licitatório, com fulcro no artigo 43, VI da Lei nº 8.666/93.

 Primeiro de Maio, Estado do Paraná, em 29 de julho de 2019.
Elenilson José Espanholo

Presidente da Câmara Municipal

COMUNICADO DE HOMOLOGAÇÃO
 Modalidade: Tomada de Preço Nº 01/2019.
 Face ao constante dos autos do Processo de Licitação, referente ao TOMADA DE PRE-
ÇO Nº 01/2019, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando contratação de empresa de tecnolo-
gia da informação especializada para prestar serviços para a manutenção e suporte técnico, manuten-
ção de rede, cabeamento e manutenção de servidor de rede.
 A Comissão Municipal Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Primeiro de 
Maio - PR, nomeada pelo Decreto Legislativo n° 04/2019 vem nos ditames da Lei vigente, COMUNI-
CAR a todos os interessados, que o Senhor Presidente da Câmara Municipal Sr. Elenilson José Espa-
nholo, HOMOLOGOU o Processo Licitatório na modalidade de Tomada de Preço, sob o n.º 01/2019, 
ADJUDICADO em favor da empresa vencedora:

 

 Primeiro de Maio, Estado do Paraná, em 29 de julho de 2019.
Suellem Caroline da Silva Andreato

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Gilberto Marestone

Membro da Comissão
José Roberto de Oliveira Junior

Membro da Comissão

PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2019
REGISTRO DE PREÇOS

EDITAL RESUMIDO
 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 fará 
realizar licitação, na modalidade de Pregão, na forma PRESENCIAL, sendo do tipo Menor Preço Por 
Item, tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de serviços de escava-
deira hidráulica, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 273.340,00(duzentos e 
setenta e três mil, trezentos e quarenta reais). O credencia-mento, dos envelopes contendo as Propostas 
de Preços e a Documentação de Habili-tação serão recebidos por qualquer meio, a critério das licitantes, 
até o dia 19 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 Licitação 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 25 de julho de 2019. 

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

NOME DO FISCAL ADMINISTRATIVO:  ASSINATURA DO FISCAL: DATA:

 GESTORES DO CONTRATO:
 Nome: Ilto de Souza 
 Cargo: Diretor Superintendente 
 CPF: 330.827.829-49
 Gestor de Contrato do Serviço Municipal de Saúde    
 FISCAIS DO CONTRATO:
 Nome: Suely Roque de Souza 
 Cargo: Técnico de contabilidade 
 CPF: 619.790.669-49 
 Nome:  Johny Jefferson de Ribeiro 
 Cargo: Assistente Administrativo 
 CPF: 053.092.629-62
 SERTANÓPOLIS, 29 DE JULHO DE 2019.

ILTO DE SOUZA
DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

CONTRATANTE


