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PORTARIA Nº022/2019
 FERNANDO CÉSAR MENCK, Presidente da Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso, 
Estado do Paraná, fazendo uso de suas atribuições que são conferidas por lei, especialmente o contido 
no Art. 29 - inciso XXVI e XXVIII, do Regimento Interno desta Casa de Leis, 
 DETERMINAR que não haverá expediente na Câmara Municipal de Bela Vista do Paraí-
so, Estado do Paraná, no dia  28 de outubro de 2019, devido ao feriado do dia do servidor público, con-
forme Decreto n° 003/2019, do Chefe do Poder Executivo Municipal de Bela Vista do Paraíso- Estado 
do Paraná.
 GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO, 
ESTADO DO PARANÁ, EM 25 DE OUTUBRO DE 2019.

FERNANDO CÉSAR MENCK 
Presidente

RONDINELE BELUCI MEIRA 
1ºSecretário

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2019 
 Licitação exclusiva para Micro Empresas – ME e
 Empresas de Pequeno Porte – EPP e MEI.
 O Município de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, torna público o Edital de Pregão 
Presencial nº 029/2019, Critério: Menor preço por item. Objeto: Aquisição de equipamentos e mate-
riais permanentes para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS do 
Município de Bela Vista do Paraíso - PR. Data de realização do certame 11/10/2019, às 08h30min 
protocolo dos envelopes e na mesma data às 08h35min abertura dos trabalhos. Para melhores 
informações, favor dirigir-se à Divisão de Licitações e Compras, na sede da Prefeitura Municipal, sito 
à Rua Joaquim Ladeia, 150 – Bela Vista do Paraíso – Pr, pelo telefone (43) 3242-8110, pelo site: www.
pmbvista.pr.gov.br – link Portal da Transparência/Licitações ou ainda pelo email  licitacao@pmbvista.
pr.gov.br. 
 Bela Vista do Paraíso/PR, 25 de outubro de 2019.

Leonardo Antonio Savariego Conceição
Pregoeiro 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2019
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 
Por Item, tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de serviços de 
plotagens, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 4.651,00 (quatro mil, seis-
centos e cinquenta e um 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 22 
de novembro 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 25 de outubro de 2019. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2019
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 
Por Item, tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de sacos de lixo 
para utilização na coleta seletiva de resíduos recicláveis, conforme descrito no Anexo I. O valor má-
ximo estimado é de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). O credenciamento, dos envelopes contendo 
as Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação serão recebidos, por qualquer meio, a crité-
rio das licitantes, até o dia 25 de novembro 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 25 de outubro de 2019. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2019
EXTRATO DE CONTRATO Nº 103/2019

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: FLOR DE LIZ COMERCIO LTDA - ME
 OBJETO: Aquisição de uniformes para vigias muncipais.
 VALOR: R$ 6.360,00 (seis mil, trezentos e sessenta reais)
 VIGENCIA: 12 (doze) meses
 REFERÊNCIA: Pregão Presencial nº 88/2019
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 FISCAL: João Batista Borburema
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 25 de outubro de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

Paraná Rosa já ofertou mais de 7 mil
exames para mulheres

 A caravana do Pa-
raná Rosa, criada pelo Go-
verno do Estado, que pro-
move ações de incentivo e 
cuidado à saúde da mulher, 
segue até o dia 31 de outu-
bro percorrendo 43 municí-
pios do Estado. Do início do 
mês até agora a caravana 
passou por 33 cidades. Fo-
ram realizados 942 agenda-
mentos para mamografia, 
925 preventivos do câncer 
do colo do útero e mais de 
5 mil testes rápidos de HIV, 
Hepatites e sífilis.
 A caravana é com-
posta por unidades móveis 
de atendimento para reali-
zação de exames e testes 
rápidos, além de orienta-
ções sobre prevenção de 
várias doenças, com foco 
no câncer de mama e de 
colo de útero.
 O Paraná Rosa faz 
parte do Outubro Rosa e foi 
idealizado pela primeira-da-
ma do estado, Luciana Saito 
Massa. O objetivo é a pro-

moção do cuidado integral 
com a saúde da mulher.
 CIDADES - Na sex-
ta-feira (25), o ônibus itine-
rante está em Paranaguá e 
Icaraíma. No final de sema-
na percorrerá mais 4 cida-
des das regiões do Litoral 
e de Umuarama (Noroes-
te). Sábado (26), o Paraná 
Rosa realizou atividades em 
Antonina e Alto Paraíso e, 
no domingo (27), em Guara-
queçaba e Altônia.
 Serão ofertados co-
leta de exames de colo de 
útero, agendamento de ma-
mografia, testes rápidos de 
hepatite, HIV e sífilis, vaci-
nas e diversas atividades, 
como palestras de profis-
sionais das áreas de saúde, 
nutrição e educação física.
 SITUAÇÃO DE RIS-
CO - Além do atendimento 
na área da saúde, por meio 
da Secretaria da Saúde do 
Paraná, a caravana também 
leva orientações da Secre-
taria da Justiça, Família e 

Trabalho para mulheres em 
situação de risco, com ins-
truções sobre violência do-
méstica e familiar, direitos 
da mulher e assistência so-
cial.
 “O cuidado integral 
à saúde da mulher e de 
todo o cidadão paranaense, 
chegando perto da casa de 
cada um, é a principal meta 
deste governo. Trabalha-
mos com o objetivo de levar 
a saúde para perto da po-
pulação, alertando sempre 
que a prevenção é a melhor 
alternativa”, afirma o secre-
tário da saúde, Beto Preto.
 OUTUBRO ROSA 
– Além da campanha Pa-
raná Rosa, a programação 
do Outubro Rosa acontece 
em todas as regiões do Es-
tado. Nesta semana, a 12ª 
Regional de Saúde de Umu-
arama, reuniu profissionais 
da Atenção Primária dos 21 
municípios da região para 
uma atualização voltada 
à prevenção do câncer de 

mama e de colo de útero. 
Eventos de conscientiza-
ção e cuidados da saúde da 
mulher foram programados 
durante todo em mês nas 
22 Regionais de Saúde do 
Estado.
 SECRETARIAS - 
Nesta sexta-feira as secre-
tarias estaduais reuniram os 
servidores para fazer uma 
foto oficial do Paraná Rosa. 
“Estamos entrando na úl-
tima semana do Paraná 
Rosa com atividades em 43 
municípios prioritários. Nes-
ta sexta-feira estamos todos 
nós, servidores e servidoras 
do Estado, nos mobilizando 
para lembrar que devemos 
promover a prevenção do 
câncer de mama em todos 
os dias do ano, principal-
mente com hábitos de vida 
saudáveis”, alerta Maria 
Goretti David Lopes, direto-
ra de Atenção e Vigilância 
em Saúde da Secretaria da 
Saúde.

Fonte: aen.pr.gov.br


