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PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2020
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 re-
alizar 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 empresa especializada 
em realização de exames laboratoriais, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de 
R$ 226.052,68 (duzentos e vinte e seis mil e cinquenta e dois reais e sessenta e oito 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 04 de dezembro 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 20 de novembro de 2020. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO 44/2020
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO 
ADMINISTRATIVO, celebram o presente aditamento ao Contrato original, conforme abaixo:
 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, pessoa jurídica de Direito Públi-
co, com sede à Rua Onze, 674, nesta cidade de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ 
sob o nº 76.245.059/0001-01, neste ato representado por sua Prefeita, Sra. Bruna de Oliveira Casanova, 
brasileira, casada, portadora do RG nº 8.103.168-1/PR, e do CPF nº 053.332.629-00, residente e domi-
ciliado nesta cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua Oito, n2 873, Centro, e
 CONTRATADA: N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO, pessoa ju-
rídica de direito privado, estabelecida a Avenida Jamil Assad Jamus, 327, 2º andar, Centro,  CEP 
86.828-000, Mauá da Serra/PR, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o n° 
27.379.144/0001-57, neste ato representada por seu representante legal, ao fim assinado, Nicodemos 
Ferreira dos Santos, portador do CPF 496.680.649-68.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Contrato nº 44/2020, que tem 
por objeto a execução de reforma no ginásio de esportes Tancredo Neves, referente ao Processo Licita-
tório Tomada de Preços nº 05/2020, pelo presente instrumento vem aditar o prazo de execução em 60 
(sessenta) dias, permanecendo inalteradas as demais disposições do contrato original.
 O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura.
 Primeiro de Maio - PR, 20 de novembro de 2020.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO 
Contratada

TERMO DE ADITAMENTO Nº 05 AO CONTRATO 14/2019
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa CONSTRUTORA DJ LTDA - ME, 
celebram o presente aditamento ao Contrato original, conforme abaixo:
 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, pessoa jurídica de Direito Públi-
co, com sede à Rua Onze, 674, nesta cidade de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ 
sob o nº 76.245.059/0001-01, neste ato representado por sua Prefeita, Sra. Bruna de Oliveira Casanova, 
brasileira, casada, portadora do RG nº 8.103.168-1/PR, e do CPF nº 053.332.629-00, residente e domi-
ciliado nesta cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua Oito, n2 873, Centro, e
 CONTRATADA: CONSTRUTORA DJ LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, esta-
belecida na Rua Antônio Manoel Ribeiro, nº 23 – Conj. Hab. Jesualdo Garcia Pessoa, Londrina, Estado 
do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o n° 28.793.436/0001-02, 
neste ato representada por seus representantes legais, ao fim assinados, Sócio Proprietário Sr. Eduardo 
Aparecido Mendes, portador do CPF nº 879.891.409-00.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 (art. 57, §1º, VI) e no contrato nº 
14/2019, que tem por objeto a execução de reforma e ampliação do hospital municipal de Primeiro de 
Maio, Convênio n° 089/2018/SESA/FUNSAUDE, Programa: Apoio aos Hospitais Públicos e Filantrópicos 
do Paraná - HOSPSUS, referente ao Processo Licitatório Tomada de Preços nº 04/2018, pelo presente 
instrumento vêm aditar o valor em R$ 60.406,26 (sessenta mil, quatrocentos e seis reais e vinte e seis 
centavos), referente a reprogramação, correspondente a um acréscimo de  9,15% do valor contratado, 
permanecendo inalteradas as demais disposições do contrato original.
 O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura.
 Primeiro de Maio - PR, 20 de novembro de 2020.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

CONSTRUTORA DJ LTDA - ME 
Contratada

TERMO DE ADITAMENTO Nº 06 AO CONTRATO 14/2019
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa CONSTRUTORA DJ LTDA - ME, 
celebram o presente aditamento ao Contrato original, conforme abaixo:
 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, pessoa jurídica de Direito Públi-
co, com sede à Rua Onze, 674, nesta cidade de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ 
sob o nº 76.245.059/0001-01, neste ato representado por sua Prefeita, Sra. Bruna de Oliveira Casanova, 
brasileira, casada, portadora do RG nº 8.103.168-1/PR, e do CPF nº 053.332.629-00, residente e domi-
ciliado nesta cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua Oito, n2 873, Centro, e
 CONTRATADA: CONSTRUTORA DJ LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, esta-
belecida na Rua Antônio Manoel Ribeiro, nº 23 – Conj. Hab. Jesualdo Garcia Pessoa, Londrina, Estado 
do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o n° 28.793.436/0001-02, 
neste ato representada por seus representantes legais, ao fim assinados, Sócio Proprietário Sr. Eduardo 
Aparecido Mendes, portador do CPF nº 879.891.409-00.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 (art. 57, §1º, VI) e no contrato nº 
14/2019, que tem por objeto a execução de reforma e ampliação do hospital municipal de Primeiro de 
Maio, Convênio n° 089/2018/SESA/FUNSAUDE, Programa: Apoio aos Hospitais Públicos e Filantrópicos 
do Paraná - HOSPSUS, referente ao Processo Licitatório Tomada de Preços nº 04/2018, pelo presente 
instrumento vêm suprimir o valor em R$ 886,77 (oitocentos e oitenta e seis reais, setenta e sete centa-
vos), referente a glosa, correspondente a uma diminuição de  0,13% do valor contratado, permanecendo 
inalteradas as demais disposições do contrato original.
 O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura.
 Primeiro de Maio - PR, 20 de novembro de 2020.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

CONSTRUTORA DJ LTDA - ME 
Contratada

COMUNICADO
AUDIÊNCIA PÚBLICA

 Em observância aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e publicidade, bem 
como do efetivo cumprimento do princípio da absoluta prioridade à criança e ao adolescente, estabeleci-
do no art. 227 da Constituição Federal e parágrafo único do art. 4º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
venho, pelo presente, COMUNICAR à população belavistense, no tocante a realização da AUDIÊNCIA 
PÚBLICA, prevista no supracitado dispositivo legal, que em virtude da pandemia de CORONAVIRUS – 
Covid19, será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso, 
no dia 30 de Novembro do corrente ano, às 09:00 horas, oportunidade em que será apresentada o Rela-
tório de Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, referente o 2º 
quadrimestre de 2020. Desde já, contamos com o entendimento e a participação de todos.
 Prefeitura do Município de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, em 20 de Novembro 
de 2020.

EDSON VIEIRA BRENE
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
 Processo Administrativo nº 059/2020
 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 014/2020.
 Contrato n°: 076/2020
 ID nº: 1461
 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e Instalação de Ar Condicionado, tipo 
Split com tecnologia Inverter, para atender as necessidades do Departamento de Educação e todas as 
salas de aulas e administração das Escolas Municipais do Município de Bela Vista do Paraíso/Pr.
 Contratante: Município de Bela Vista do Paraíso/PR.
 Contratado: JOSE AUGUSTO PAVAO MEI
 Valor Total: R$ 94.150,00 (noventa e quatro mil cento e cinquenta reais)
 Início do Contrato: 19/11/2020
 Término do Contrato: 19/02/2021
 Vigência: 90 (noventa) dias
 Bela Vista do Paraíso, 19 de novembro de 2020.

Edson Vieira Brene 
Prefeito Municipal

Estado amplia 
prazo para inscrição 

no CAD/ICMS

 A Receita Estadual 
editou nova norma de procedi-
mento administrativo amplian-
do até dezembro a vigência 
do cancelamento de inscrições 
estaduais de empresas do Re-
gime Normal e das enquadra-
das no Simples Nacional. O 
prazo anterior encerrava em 
outubro.
 A Norma de Procedi-
mento Administrativo (NPA) nº 
007/2020 revoga a NPA Nº 006 
e determina a suspensão do 
pré-cancelamento e cancela-
mento de ofício das inscrições 
no CAD/ICMS até 31/12/2020.
 Estipula, ainda, que 
os procedimentos serão reto-
mados em 1º de fevereiro de 
2021.
 De acordo com a Se-
cretaria de Estado da Fazen-
da, a medida serve para evitar 
que os contribuintes paranaen-
ses – tanto do Regime Normal 
quanto do Simples Nacional – 
precisem justificar eventual au-
sência de movimento durante 
o período de pandemia ou que 
tenham que formalizar, perante 
o fisco, a paralisação de suas 
atividades em razão disso.
 A decisão atende a 
solicitação das entidades con-
tábeis paranaenses (CRC-PR, 
Fecopar, Sincotiba, Sescap

-PR, Sescap Londrina e Ses-
cap Campos Gerais), formali-
zada por meio de documento 
encaminhado ao secretário de 
Estado da Fazenda, Renê Gar-
cia Junior. A manifestação das 
entidades ocorreu em razão de 
que diversos profissionais e or-
ganizações contábeis do Esta-
do vinham recebendo comuni-
cados de pré-cancelamento de  
inscrições estaduais de clien-
tes por falta de apresentação 
da EFD, ou a apresentação da 
EFD sem  movimento durante 
três meses consecutivos, con-
forme previsto na Norma de 
Procedimento Fiscal 092/2017.
 A ideia, explica o se-
cretário, é contribuir para que 
as empresas continuem inves-
tindo na inovação e na busca 
da retomada de seus negócios, 
sem entraves burocráticos jun-
to ao fisco estadual.
 “O Governo do Es-
tado, a Secretaria de Estado 
da Fazenda e a Receita Esta-
dual estão atentas aos efeitos 
econômicos trazidos pelo Co-
vid-19, buscando desde março, 
e dentro das possibilidades, 
minorar os prejuízos causados 
às empresas, tendo implemen-
tado diversas ações nesse sen-
tido”, afirmou Garcia Junior.

Fonte: http://www.aen.pr.gov.br

INEXIGIBILIDADE Nº 05/2020
 EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2020
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: CLINICA MÉDICA ZEPEDA S/S LTDA
 OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços complementares 
na área da Saúde na especialidade de pediatria, conforme edital de chamamento nº 05/2020.
 VALOR: R$ 213.151,47 (Duzentos e treze mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e 
sete centavos).
 VIGENCIA: 12 (doze) meses
 REFERÊNCIA: Inexigibilidade n° 05/2020
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 FISCAL DO CONTRATO: Flávia Cristina Marestone Silva 
 Publique-se.
 Primeiro de Maio, 12 de novembro de 2020.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita


