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ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO 
PREGÃO PRESENCIAL nº 104/2019

 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 a licitação modalidade Pregão Presencial nº 104/2019, declarando oficialmente 
vencedora a empresa abaixo:

 FORNECEDOR: METALURGICA G5 LTDA - EPP - CNPJ: 20.694.506/0001-55
 Valor Total do Fornecedor: R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais).

Item Descrição Marca Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Reservatório metálico tipo 
tubular alta. Capacidade 
50.000 l.

G5 
RESERVATÓ-
RIOS

Un 1 R$ 
30.500,00

R$ 
30.500,00

      
 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 30.500,00 (trinta mil, e quinhentos reais).
 Primeiro de Maio, 06 de dezembro de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO 
PREGÃO PRESENCIAL nº 112/2019

 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 a licitação modalidade Pregão Presencial nº 112/2019, declarando oficialmente 
vencedora a empresa abaixo:
 FORNECEDOR: OMEGA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - CNPJ: 12.497.873/0001-30

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Confecção de carnês de IPTU, ref. exercício 
2020 com seguinte composição: capa e con-
tracapa em papel de cor off-set 120g, com 
impressão a laser, preto em apenas 1 face 
de folha, 9 laminas internas em papel na cor 
branco, 75g, com impressão laser em apenas 
uma face das laminas no formato 99mm x 
210mm (3 lâminas por folha A4), devidamente 
montados, serrilhados, lombados com código 
de barras patrão FEBRABAN. 

Unid 7000 R$ 0,75 R$ 
5.250,00

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e 
cinquenta reais)
 Primeiro de Maio, 06 de dezembro de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO 
PREGÃO PRESENCIAL nº 113/2019

 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 a licitação modalidade Pregão Presencial nº 113/2019, declarando oficialmente 
vencedora a empresa abaixo:
 FORNECEDOR: ADENILSON PEREIRA INFORMÁTICA - ME - CNPJ: 07.305.267/0001-36
 Valor Total do Fornecedor: R$ 9.765,00 (nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais).

 LOTE 1 - Compras
 Valor Total do Lote: R$ 9.765,00 (nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais).

Item Descrição Marca Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

7 Refil tinta original EPSON 
T664120 (preto)

EPSON Unid 30 R$ 64,70 R$ 
1.941,00

8 Refil tinta original EPSON 
T664220 (ciano)

EPSON Unid 15 R$ 64,70 R$ 970,50

9 Refil tinta original EPSON 
T664320 (magenta)

EPSON Unid 15 R$ 64,70 R$ 970,50

10 Refil tinta original EPSON 
T664420 (amarelo)

EPSON Unid 15 R$ 64,70 R$ 970,50

11 Refil tinta original EPSON 
T504220 (ciano)

EPSON Unid 15 R$ 64,70 R$ 970,50

12 Refil tinta original EPSON 
T504420 (amarelo)

EPSON Unid 15 R$ 64,70 R$ 970,50

13 Refil tinta original EPSON 
T504320 (magenta)

EPSON Unid 15 R$ 64,70 R$ 970,50

14 Refil tinta original EPSON 
T504120 (preto)

EPSON Unid 30 R$ 66,70 R$ 
2.001,00

      
 FORNECEDOR: EUNICE DA SILVA GEREMIAS - ME - CNPJ: 29.851.742/0001-02
 Valor Total do Fornecedor: R$ 22.141,50 (vinte e dois mil, cento e quarenta e um reais e 
cinquenta centavos).

 LOTE 1 - Compras
 Valor Total do Lote: R$ 8.247,00 (oito mil, duzentos e quarenta e sete reais).

Item Descrição Marca Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Toner compatível 
HP Universal - 
35A/36A/85A/05A/78A

PREMIUM/
35A/36A/85A/78A

Unid 10 R$ 39,70 R$ 397,00

4 Toner original RICOH 
1130D

RICOH/1130D Unid 50 R$ 157,00 R $ 
7.850,00

 LOTE 2 - Recargas
 Valor Total do Lote: R$ 13.894,50 (treze mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cin-
quenta centavos).

Item Descrição Marca Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Toner compatível HP 
Universal - 
35A/36A/85A/05A/78A

PREMIUM/
35A/36A/85A/78A

Unid 300 R$ 39,65 R$ 
11.895,00

8 Toner compatível HP 
285A

BYQUALITY/85A Unid 15 R$ 33,30 R$ 499,50

11 Toner compatível LE-
XMARK 604H

BYQUALI-
TY/604H

Unid 15 R$ 100,00 R$ 
1.500,00

 FORNECEDOR: INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA - ME - CNPJ: 
07.703.592/0001-57
 Valor Total do Fornecedor: R$ 19.869,00 (dezenove mil, oitocentos e sessenta e nove 
reais).

 LOTE 1 - Compras
 Valor Total do Lote: R$ 3.813,00 (três mil, oitocentos e treze reais).

Item Descrição Marca Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

2 Toner Compatível HP 
CF217A

PREMIUM Unid 10 R$ 80,00 R$ 800,00

3 Toner compatível HP 
CF283A

PREMIUM Unid 10 R$ 38,00 R$ 380,00

5 Toner compatível 
CF226A

PREMIUM Unid 10 R$ 89,80 R$ 898,00

6 Toner compatível 
CE278A

PREMIUM Unid 10 R$ 44,50 R$ 445,00

15 Cartucho 662/664 
(preto e colorido)

MICROJET Unid 20 R$ 64,50 R$ 
1.290,00

 LOTE 2 - Recargas
 Valor Total do Lote: R$ 16.056,00 (dezesseis mil e cinquenta e seis reais).

Item Descrição Marca Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

2 Toner Compatível HP 
CF217A

PREMIUM Unid 100 R$ 35,80 R$ 
3.580,00

3 Toner compatível HP 
CF283A

PREMIUM Unid 70 R$ 37,80 R$ 
2.646,00

4 Toner compatível 
CF226A

PREMIUM Unid 100 R$ 47,10 R$ 
4.710,00

5 Toner compatível 
CE278A

PREMIUM Unid 50 R$ 40,00 R$ 
2.000,00

6 Toner compatível 
SAMSUNG D104S

PREMIUM Unid 15 R$ 43,50 R$ 652,50

7 Toner compatível 
SAMSUNG ML2850

PREMIUM Unid 15 R$ 56,50 R$ 847,50

9 Toner compatível HP 
CE505A

PREMIUM Unid 15 R$ 45,00 R$ 675,00

10 Toner compatível 
SAMSUNG MLT 
D204L

PREMIUM Unid 15 R$ 63,00 R$ 945,00

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 51.775,50 (cinquenta e um mil, 
setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos)
 Primeiro de Maio, 06 de dezembro de 2019

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

PORTARIA Nº 4.393, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2019
 Delega poderes, conforme especifica.
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, juntamente com o Secre-
tário Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições:
 Considerando o contido no artigo 59, §1°, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, onde dis-
põe que compete aos Secretários praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou 
delegadas pelo Prefeito;
 RESOLVE: 
 Art. 1°. Delegar ao servidor NATAL DO NASCIMENTO, matrícula n. 403881, ocupante do 
cargo de Oficial Fazendário, atuando como substituto da titular ANNY MARY BONINI DE SOUZA SIL-
VA, em períodos de férias ou licenças, os poderes abaixo especificados, referentes às contas correntes 
da Prefeitura de Primeiro de Maio, CNPJ n. 76.245.059/0001-01:
 I – receber, passar recibo e dar quitação;
 II – solicitar saldos, extratos e comprovantes;
 III – retirar cheques devolvidos;
 IV – efetuar resgastes, aplicações financeiras, pagamento por meio eletrônico, transfe-
rências por meio eletrônico; 

 V - liberar arquivos de pagamento no gerenciador financeiro; 
 VI - solicitar saldos, extratos de investimentos; 
 VII - encerrar e abrir contas de depósito.
 VIII – autorizar cobrança;
 IX – efetuar resgates/aplicações financeiras;
 X – cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
 XI – efetuar pagamentos por meio eletrônico;
 XII – efetuar transferências por meio eletrônico;
 XIII – consultar contas/aplicações programas repasse recursos;
 XIV – liberar arquivos de pagamento no gerenciador financeiro;
 XV - solicitar saldos/extratos, exceto investimentos;
 XVI – emitir comprovantes;
 XVII – encerrar contas de deposito.
 Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, PR 
 Em 05 de dezembro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova 
Prefeita Municipal

Roberto Galiardo Costa
Secretário Municipal de Fazenda

PORTARIA Nº 4.394, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2019
 Nomeia servidor como Fiscal de Convênio.
 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, no uso das atribuições legais que lhe são con-
feridas,
 Considerando o disposto no Art. 67 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, que de-
termina que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da 
Administração especialmente designado,
 RESOLVE:
 Artigo 1º Nomear os servidores CARLA CRISTINA COSTA SILVA, ocupante do matrícula 
n. 500314, portadora do RG n. 8.689.043-7 SSP/PR e do CPF n. 067.323.989-62, ocupante do cargo 
em comissão de Secretária Municipal de Obras e Engenharia; e NIVALDO RIBEIRO DE AMORIM, 
matrícula n. 500308, portador do RG n. 18.027.893 SSP/SP e do CPF n. 481.012.659-53, ocupante do 
cargo em comissão de Secretário Municipal de Meio Ambiente, como Fiscal do Convênio firmado entre 
o Município de Primeiro de Maio e o Instituto das Aguas do Paraná, sendo responsáveis pelo acompa-
nhamento e fiscalização do Convênio e dos recursos repassados.
 Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, 
 Em 05 de dezembro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal 

Informações e dados podem salvar vidas
na área de saúde

 O alerta para o cuida-
do com o preenchimento de 
dados foi uma das instruções 
reforçadas aos profissionais 
da área da saúde que se reu-
niram sexta-feira (6), em Curi-
tiba. Foi o quarto encontro ma-
crorregional voltado ao tema: 
Atenção à Saúde da Mulher e 
da Criança: inovar para avan-
çar, promovido pela secretaria 
de Estado da Saúde.
 “Usamos os dados 
para analisar nossas políticas, 
as nossas diretrizes e planejar 
as próximas ações. Nos aten-
dimentos, é a partir de dados 
que inserimos em sistemas 
e em papel, como as cader-
netas, que nos guiamos par-
cialmente para seguir com os 
tratamentos, por isso é muito 
importante o preenchimento 
correto das informações”, ex-
plicou a diretora de Atenção 
e Vigilância em Saúde da Se-
crearia, Maria Goretti David 
Lopes.
 Aproximadamente 
350 pessoas entre profis-
sionais da Atenção Primária 
à Saúde, das Regionais de 
Saúde, diretores de regionais, 
representantes dos hospitais 
e laboratórios que são forne-
cedores dos serviços para a 
Secretaria, debateram casos 
e receberam instruções, revi-
ram protocolos de atendimen-
to e conheceram experiências 
de êxito na atenção à mulher 
no período em que está ges-
tante.
 A redução da morta-
lidade materno-infantil é um 
dos Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável do Milênio 
estipulado pelas Nações Uni-
das. Este objetivo indica que 
até 2030 acabar com as mor-
tes evitáveis de recém-nasci-
dos e crianças menores de 5 
anos, com todos os países ob-
jetivando reduzir a mortalida-
de neonatal para pelo menos 
12 por 1.000 nascidos vivos 
e a mortalidade de crianças 
menores de 5 anos para pelo 
menos 25 por 1.000 nascidos 
vivos.
 ESTRATÉGIAS – O 
Paraná atua de maneira orde-
nada para ampliar os serviços 

da atenção básica para qua-
lificar as equipes e melhorar 
o cuidado e os atendimentos 
nas unidades de saúde de 
todo o Estado para a Atenção 
Materno-Infantil. Além do pré-
natal, parto, puerpério (perí-
odo pós-parto), a Secretaria 
da Saúde acompanha o cres-
cimento e desenvolvimento 
das crianças, em especial no 
seu primeiro ano de vida. O 
secretaria atua como parceria 
e financiadora de Consórcios 
Intermunicipais de Saúde, 
Hospitais Públicos e Filan-
trópicos que constituem os 
alicerces para a organização 
dessa linha de cuidado.
 A chefe da Divisão 
da Saúde da Mulher, Carolina 
Poliques, falou sobre as ações 
estratégicas que a Secretaria 
conduz. “Instruímos sobre a 
importância do acolhimento 
precoce das gestantes no pré-
natal, a realização de no mí-
nimo 7 consultas de pré-natal, 
exames nos três trimestres 
gestacionais, a estratificação 
de risco com a vinculação da 
gestante ao hospital de refe-
rência, o atendimento em am-
bulatório especializado para 
as gestantes e crianças de ris-
co para que possamos evitar 
cada vez mais óbitos.”
 A Maternidade Hos-
pital e Maternidade Alto Mara-
canã, de Colombo, na Região 
Metropolitana de Curitiba, ini-
ciou o protocolo de estratifica-
ção de risco há quase um ano.
 A coordenadora de 
Enfermagem da Maternida-
de, Sabrina Nogueira Tanaka, 
percebeu as mudanças no flu-
xo em relação às gestantes. 
“Implantamos a classificação 
de risco este ano e consegui-
mos ver os resultados como 
melhores condições de aten-
dimento às gestantes para 
saber quem é que precisa 
ser atendida com urgência ou 
precisa de um atendimento de 
referência.”
 A atenção especiali-
zada oferece atendimento por 
equipe multidisciplinar para 
a gestante e criança estratifi-
cada como de Alto Risco ou 
Risco Intermediário, onde faz 

atendimentos e orientações, 
complementando as ações 
desenvolvidas pelas equipes 
da Atenção Primária.
 NEAR MISS - O Near 
Miss Materno é outra importan-
te estratégia de monitoramen-
to desenvolvida pela Secreta-
ria da Saúde. A enfermeira da 
Divisão de Atenção à Saúde 
da Mulher, responsável pelo 
programa, Glaucia Osis Gon-
çalves, comenta sobre o moni-
toramento. “Queremos ampliar 
a qualidade de atuação dos 
casos mais sensíveis, ampliar 
o olhar do hospital em relação 
a esse tipo de casos. Atual-
mente temos mais de 1.500 
casos notificados de gestan-
tes monitoradas no Near Miss 
nas regionais de saúde. O 
monitoramento prevê que o 
hospital que notificou que há 
uma gestante em risco eleva-
do, se a mulher teve o melhor 
atendimento, se é preciso de 
uma melhoria de atendimento. 
Caso seja encontrada alguma 
fragilidade nesse serviço, nós, 
como Estado e Municípios, va-
mos oferecer esse auxílio para 
a qualificação dos atendimen-
tos”, relatou.
 CURITIBA – O en-
contro em Curitiba reuniu pro-
fissionais da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 
6ª e 21ª Regionais de Saúde. 
O propósito dos encontros 
macrorregionais foi de qualifi-
car as equipes que atuam em 
todos os municípios parana-
enses.
 A coordenadora da 
Atenção Primária de Laran-
jeiras do Sul, Priscila Baptis-
tel, avalia o encontro. “Nós 
participamos e percebemos 

o quanto é importante trocar 
informações. Gostei muito em 
especial dos estudos de casos 
porque são bastante explicati-
vos, didáticos e são práticos.”
 A Secretaria orga-
nizou a série de 4 eventos 
macrorregionais que foram 
realizados em datas e locais 
separados para ficar mais 
próximo dos profissionais que 
atuam diretamente com as 
equipes de atenção primária.
 A coordenadora da 
Saúde da Mulher do municí-
pio de Porto Barreiro, Karen 
Aline Ritter Morais, destacou 
a participação em eventos 
“Atualiza os conhecimentos, 
foi bem dinâmico e nos coloca 
para refletir sobre os procedi-
mentos. Muitas vezes por ser-
mos poucos, sentimos falta de 
trocar informações e debater 
os casos. E nesse encontro 
percebei que os problemas 
do nosso município é seme-
lhante às grandes cidades, os 
procedimentos para atender e 
cuidar das gestantes é o mes-
mo.”
 Os eventos foram 
promovidos em Cascavel 
(Macro Oeste), em Londrina 
(Macro Norte), Maringá (Ma-
cro Noroeste) e em Curitiba 
(Macro Leste). Aproximada-
mente 2 mil profissionais par-
ticiparam dos encontros. A 
avaliação parcial dos encon-
tros revelou que esse tipo de 
ação é aprovada por 90% das 
pessoas e os comentários in-
dicam que a troca de experi-
ências e conhecimentos é de 
extrema importância para os 
representantes da saúde.

Fonte: aen.pr.gov.br


