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CONCORRÊNCIA Nº 02/2020 - EDITAL RESUMIDO
 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização do Prefeita, 
Bruna de Oliveira Casanova, torna público para conhecimento de quantos possam interessar, que fará 
realizar licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA, tendo por finalidade a concessão de direito 
de uso de imóvel urbano, com 1.232,43m2, sendo aproximadamente 430,00m2, conforme descrito 
no Anexo I. O critério de seleção será a melhor oferta. Os envelopes contendo a documentação de 
habilitação e as Propostas serão recebidos até o dia 03 de novembro de 2020, às 13h30min, 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, 28 de setembro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2020 - REGISTRO DE PREÇOS - EDITAL RESUMIDO
 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização 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 aquisição de saco plástico 
biodegradável, com capacidade mínima de 100 litros, na cor verde, para acondicionamento de 
materiais recicláveis nas dimensões de 75x90cm, com espessura mínima de 0,8 micras, conforme 
descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 70.000,00(setenta mil 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 14 de outubro de 2020 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 29 de setembro de 2020. 

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2020 - EDITAL RESUMIDO
 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, instação, manutenção e retirada de ornamentos natalinos, 
conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 75.375,53 (setenta e cinco mil, tre-
zentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três 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 15 de outubro de 2020 até às 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 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min ou 
solicitado pelo site: www.primeirodemaio.pr.gov.br
 Primeiro de Maio/PR, 29 de setembro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2020
EDITAL RESUMIDO

 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 aquisiçao de Impressora matricial e fita, conforme descrito no Anexo I. O valor 
máximo estimado é de R$ 8.429,80(oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta centavos). 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 16 de outubro de 2020 até às 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 Pre-feitura 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 setembro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2020.
 Súmula: Julgamento de prestação de contas, Exercício 2018, Acórdão De Parecer Prévio 
N° 83/20- Processo N° 178476/19, da Segunda Turma Do Tribunal De Contas Do Estado Do Paraná, pela 
Regularidade, com ressalva.
 A CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ APROVOU 
E EU, PRESIDENTE, PROMULGO, O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:
 Art. 1º Fica aprovada o parecer prévio n° 83/20 do Processo n° 178476/19, da Segunda Turma 
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme parecer das Comissões Permanentes de Finanças e 
Orçamento e de Constituição, Justiça e Redação, pela regularidade, com ressalva, das contas do exercício 
financeiro do ano de 2018, de responsabilidade do Prefeito Municipal EDSON VIEIRA BRENE.
 Art. 2º - Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO, 
ESTADO DO PARANÁ, AO SEGUNDO DIA DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE (30/09/2020).

FERNANDO CÉSAR MENCK - Presidente
RONDINELE BELUCI MEIRA - 1ª Secretário 

Multas por crimes ambientais somam R$ 2,5 milhões em oito dias
 O Batalhão de 
Polícia Ambiental-Força 
Verde (BPAmb-FV) la-
vrou 26 autos de infração 
ambiental e aplicou cer-
ca de R$ 2,5 milhões em 
multas por desmatamen-
to de florestas em todo o 
Estado. Os números são 
referentes a oito dias da 
quarta edição da Ope-
ração Mata Atlântica em 
Pé. O trabalho iniciado 
em 21 de setembro e que 
segue até 1º e outubro 
é feito em conjunto com 
o Instituto Água e Terra 
(IAT), Ibama e Ministério 
Público do Paraná.
 Desde o lança-
mento da operação, em 
21 de setembro, até essa 
segunda-feira (28), foram 
fiscalizados 36 polígonos 
e constatado
 o desmate ilegal 
em 21, além desmates 
autorizados em nove po-
lígonos. Outros em que 
foi verificado desmate ile-
gal já tinham sido autua-
dos pelo Ibama e IAT. As 
equipes lavraram 26 au-
tos de infração ambiental 
decorrentes de 442,09 
hectares desmatados ile-
galmente no Paraná.
 Nesta quarta 
edição da operação as 
equipes de fiscalização 

visitam pontos que já 
possuem denúncias e fo-
ram indicados por meio 
do sistema Alerta Map 
Biomas e pelo Atlas dos 
Remanescentes da Mata 
Atlântica. Desde 21 de 
setembro, o Batalhão de 
Polícia Ambiental aplica 
os policiais militares das 
cinco companhias distri-
buídas no Estado para 
fazer abordagens e veri-
ficações.

ÁREAS
 No Paraná, as 
equipes policiais já cons-
tataram destruição de ve-
getação nativa em áreas 
de preservação perma-
nente nas regiões rurais 
de Reserva, Ivaí, Ipiran-
ga, Imbituva Irati, Faxinal, 
Ortigueira e Carambeí. O 
desmate praticado nes-
ses locais foi feito com 
corte de árvores e uso de 
fogo para limpar o terre-
no, consumindo espécies 
ameaçadas de extinção, 
como a Canela Sassa-
frás, Pinheiro Araucária e 
Imbúia.
 Em São João 
do Triunfo (PR), onde foi 
constatada a maior des-
truição de vegetação, os 
policiais militares calcu-
laram uma área de 63,83 
hectares destruídos pelo 

corte de árvores e quei-
madas, que resultaram 
em uma multa de R$ 
665,5 mil ao responsá-
vel pelo crime ambiental. 
Em Faxinal, outros 40,12 
hectares de mata devas-
tada foram localizados, 
que lavraram multa de R$ 
287 mil ao responsável.
 Em uma das fis-
calizações, na região ru-
ral de Carambeí, além do 
desmate ilegal em 7,56 
hectares, os policiais 
ambientais verificaram 
que havia o descarte de 
dejetos de bovinos em 
área de preservação per-
manente. Foi lavrado um 
auto de infração e multa 
de R$ 61 mil. Em outro 
ponto do mesmo municí-
pio, uma propriedade ru-
ral que já havia sido au-
tuada em 2018 persistiu 
com os crimes ambien-
tais, atingindo inclusive 
nascentes por conta da 
destruição de vegetação 
nativa. O responsável foi 
autuado em R$ 96 mil.

NACIONAL
 A Operação Mata 
Atlântica em Pé acontece 
em 17 estados brasilei-
ros, com o envolvimento 
de polícias, órgãos de 
proteção ambiental e dos 
Ministérios Públicos des-

sas unidades da Fede-
ração. As ações ocorrem 
em Alagoas, Bahia, Cea-
rá, Espírito Santo, Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Mi-
nas Gerais, Paraíba, Pa-
raná, Pernambuco, Piauí, 
Rio de Janeiro, Rio Gran-
de do Norte, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, 
São Paulo e Sergipe.
 No ano passa-
do, foram vistoriadas 559 
áreas, constatando-se 
mais de 5,4 mil hectares 
desmatados sem auto-
rização dos órgãos pú-
blicos, o que resultou na 
aplicação de R$ 25 mi-
lhões em multas.

PLANEJAMENTO
 As abordagens 
aos pontos mais críticos 
ocorreram após um traba-
lho minucioso, com apoio 
da tecnologia. Houve o 
levantamento das áreas 
por meio do sistema Ma-
pbiomas Alerta e dos es-
tudos da Fundação SOS 
Mata Atlântica. Com o au-
xílio de imagens de saté-
lites foi possível verificar 
as regiões mais afetadas.
 Segundo o 
BPAmb-FV, os responsá-
veis foram identificados 
por meio do trabalho con-
junto entre a Polícia Mi-
litar e Ministério Público, 

com consultas em bancos 
de dados para verificar 
as licenças ambientais e 
informações que auxilias-
sem na caracterização do 
crime ambiental.
 Depois, com a 
deflagração da opera-
ção, as equipes policiais 
foram até os locais para 
constatar as áreas des-
matadas e aplicar as 
penalidades de acordo 
com cada caso. Poste-
riormente, são feitas as 
responsabilizações aos 
infratores e solicitada a 
reparação integral dos 
danos ambientais.

Fonte: aen.pr.gov.br

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
 Referente à Compra Direta 037/2020, ratifico, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93 e 
alterações, o presente ato, em consonância com o art. 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, para Con-
tratação de empresa no ramo pertinente para MEDICAMENTOS no Município de Bela Vista do Paraíso, 
Estado do Paraná.
 Bela Vista do Paraíso, 30 de setembro de 2020.

EDSON VIEIRA BRENE
PREFEITO MUNICIPAL

Ratificação de DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2020
  RATIFICO o presente processo de Dispensa de Licitação, em conformidade com despacho 
exarado pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação e de acordo com o Parecer Técnico 
Administrativo nº 102/2020 e despacho exarado pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
tendo como amparo legal o art. 24, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Amparo Legal: Art. 24, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93
 Ordenador da Despesa: Edson Vieira Brene
 VALOR MENSAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
 VALOR TOTAL: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
 Dotação Orçamentária:
 Manter as Atividades da Limpeza Pública Urbana

Red. Órgão/ Funcional Pro-
gramática

Especif. de 
Bens e Serv.

Elemento de Despesa Fonte

735 10.002.15.452.0012.2057 Outros Serviços 
de Terceiros PF

3.3.90.36.00.00 1000

734 10.002.15.452.0012.2057 Outros Serviços 
de Terceiros PF

3.3.90.36.00.00 511

 Vigência: 90 (noventa) dias
 Condição de Pagamento: 03 (três) parcelas iguais e consecutivas;
 OBJETO: Locação emergencial de Trator de esteira pelo período de 03 (três) meses, com a 
finalidade de ser utilizado no aterro sanitário, com combustível e operador as expensas da Prefeitura do 
Município de Bela Vista do Paraíso/PR.
 Fornecedor: Ivanir Carlos Sabatini, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 073.371.599-00.
 Bela Vista do Paraíso – Pr., 30 de setembro de 2020.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
 Referente à Compra Direta 038/2020, ratifico, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93 e 
alterações, o presente ato, em consonância com o art. 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, para Contra-
tação de empresa no ramo pertinente para TUBOS PARA POÇOS ARTESIANOS no Município de Bela 
Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Bela Vista do Paraíso, 30 de setembro de 2020.

EDSON VIEIRA BRENE
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
 Termo Aditivo de: Prorrogação de PRAZO VIGÊNCIA/EXECUÇÃO
 Processo nº 044/2018 
 Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018
 Contrato N.º 082/2018
 ID Nº 1192
 Objeto: Contratação de empreiteira visando à execução de Recape em CBUQ referente ao 
LOTE 2, no CONJ. HABIT. ROSA LUPPI, DISTRITO DE SANTA MARGARIDA, no município, incluindo os 
serviços de placa de comunicação visual do programa, demolição mecânica de pavimento e base, recupe-
ração de base, remoção de quebra mola, remoção de obstrução de sarjeta, meio fio com sarjeta, desobs-
trução e limpeza de tubulação, reforma de boca de lobo, complemento de galerias de águas pluviais com 
tubulação de diam. 40cm, bocas de lobo e poço de visita, imprimação, pintura de ligação, revestimento e, 
CBUQ, execução de calçadas em concreto, execução de rampa de acessibilidade para PNE
 Contratante: Município de Bela Vista do Paraíso.
 Contratado: UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI
 Prazo de Execução: 90 (Noventa) dias, findando-se em 19/01/2021
 Prazo de Vigência: 90 (Noventa) dias, findando-se em 30/01/2021.
 Bela Vista do Paraíso 29 de Setembro de 2020.

Edson Vieira Brene 
Prefeito Municipal

EXTRATO DO 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
 Termo Aditivo de: Prorrogação de PRAZO VIGÊNCIA/EXECUÇÃO
 Processo nº 044/2018 
 Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018
 Contrato N.º 081/2018
 ID Nº 1191
 Objeto: Contratação de empresa para execução de Recape em CBUQ referente ao LOTE 
1, no JARDIM LAGOA DOURADA, na sede do município, incluindo os serviços de placa de comunicação 
visual do programa, demolição mecânica de pavimento e base, recuperação de base, remoção de quebra 
mola, remoção de obstrução de sarjeta, meio fio com sarjeta, desobstrução e limpeza de tubulação, 

reforma de boca de lobo, imprimação, pintura de ligação, revestimento e, 
CBUQ, execução de calçadas em concreto, execução de rampa de aces-
sibilidade para PNE, sinalização horiaontal, sinalização vertical e ensaios 
de controle tecnológico,
 Contratante: Município de Bela Vista do Paraíso.
 Contratado: UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI
 Prazo de Execução: 90 (Noventa) dias, findando-se em 19/01/2020
 Prazo de Vigência: 90 (Noventa) dias, findando-se em 30/01/2021.
 Bela Vista do Paraíso 29 de Setembro de 2020.

Edson Vieira Brene  - Prefeito Municipal

Paraná autoriza aulas 
presenciais dos 
últimos anos de 
cursos da Saúde

 A Secretaria da Saúde 
do Paraná publicou a Resolução 
número 1.173/2020, que permi-
te que alunos de cursos técnicos 
e profissionalizantes da área de 
saúde, de graduação das áreas 
de saúde, em seus últimos dois 
anos, e pós-graduação em todas 
as áreas retomem as aulas pre-
senciais. A Resolução foi publica-
da nesta segunda-feira (28).
 As instituições de ensino 
deverão seguir as medidas de segu-
rança sanitária, como distanciamen-
to social e protocolos de higiene, de 
acordo com a Resolução número 
632/2020, que estabelece orienta-
ções e o regramento para o funcio-
namento de diversas atividades.
 “Em meio ao enfrenta-
mento desta pandemia, o trabalho 
da saúde e de seus profissionais 
ficou ainda mais em evidência e 
ficou claro que existe a necessida-
de de colocar mais pessoas para 
atuar nesta área. Nosso objetivo 
é capacitar e finalizar a formação 
destes alunos para que possam 
ingressar na área o quanto antes”, 
afirmou o secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto.
 A fim de evitar aglome-
rações, as instituições deverão 
traçar estratégias de revezamento 
e horários de aulas diferenciados 

para realização de atividades, 
segundo prevê a normativa. 
“Estipulamos critérios que de-
vem ser seguidos por parte 
das instituições de ensino e 
seus alunos para que possa-
mos retomar as aulas sem 
qualquer prejuízo à saúde dos 
paranaenses”, acrescentou o 
secretário.
 Todas as orientações 
estabelecidas pela Secretaria 
da Saúde serão fiscalizadas 
pela pasta, em conjunto com 
as secretariais municipais. O 
não cumprimento implicará em 
multa, com valor dobrado em 
caso de reincidência.

RETOMADA GERAL
 Segundo Beto Preto, 
não há, neste momento, previ-
são de retorno total de ativida-
des escolares presenciais. “O 
cenário epidemiológico atual 
indica que ainda não é a hora 
de retornarmos totalmente 
com as aulas presenciais. Este 
assunto, juntamente com os 
dados, é analisado diariamen-
te no Governo. Precisamos 
de uma queda sustentada do 
número de casos e de óbitos 
para que tenhamos segurança 
neste retorno”, afirmou.

Fonte: aen.pr.gov.br


