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INEXIGIBILIDADE Nº 04/2020
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2020

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: TORIBA NETO & MONDECK CLINICA MÉDICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 
35.604.591/0001-90
 OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços complementares 
na área da Saúde para atendimento de Urgência e Emergência e Serviços de Saúde Complementar, nos 
valores fixados pelo Conselho Municipal de Saúde.
 VALOR: Até R$ 312.048,62 (Trezentos e doze mil e quarenta e oito reais e sessenta e dois 
centavos)
 VIGENCIA: Até 24/09/2021
 REFERÊNCIA: Inexigibilidade n°04/2020
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 FISCAL DO CONTRATO: Ana Amélia de Oliveira Natali e Janayna Mayumi de Aguiar Hachyia
 Publique-se.   
 Primeiro de Maio, 01 de outubro de 2020.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA 
Prefeita

INEXIGIBILIDADE Nº 04/2020
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 07/2020

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: AVIVE GESTÃO E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 
33.458.003/0001-22
 OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços complementares 
na área da Saúde para atendimento de Urgência e Emergência e Serviços de Saúde Complementar, nos 
valores fixados pelo Conselho Municipal de Saúde.
 VALOR: Até R$ 307.093,02 (Trezentos e sete mil e noventa e três reais e dois centavos)
 VIGENCIA: Até 24/09/2021
 REFERÊNCIA: Inexigibilidade n°04/2020
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 FISCAL DO CONTRATO: Ana Amélia de Oliveira Natali e Janayna Mayumi de Aguiar Hachyia
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 02 de outubro de 2020.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA 
Prefeita

INEXIGIBILIDADE Nº 04/2020
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 08/2020

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: W. AMANCIO FILHO – CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS, inscrita no 
CNPJ nº 31.174.925/0001-82
 OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços complementares 
na área da Saúde para atendimento de Urgência e Emergência e Serviços de Saúde Complementar, nos 
valores fixados pelo Conselho Municipal de Saúde.
 VALOR: Até R$ 307.093,02 (Trezentos e sete mil e noventa e três reais e dois centavos)
 VIGENCIA: Até 24/09/2021
 REFERÊNCIA: Inexigibilidade n°04/2020
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 FISCAL DO CONTRATO: Ana Amélia de Oliveira Natali e Janayna Mayumi de Aguiar Hachyia
 Publique-se.   
 Primeiro de Maio, 26 de outubro de 2020.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA 
 Prefeita

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2020

Pregão Presencial Nº 114/2019
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ: 12.645.220/0001-51
 OBJETO: Aquisição de  recargas de oxigênio medicinal e ar comprimido com comodato de 
cilindros.
 VALOR: R$ 45.174,00 (quarenta e cinco mil, cento e setenta e quatro reais).
 VIGENCIA: 12 (doze) meses
 REFERÊNCIA: Pregão nº 114/2019
 PREÇOS REGISTRADOS:

                    
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 Publique -se  
 Primeiro de Maio, 08 de abril de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2020

Pregão Presencial Nº 10/2020
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: A.L.G. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ 20.719.073/0001-45
 OBJETO: Aquisição de Material e Produtos de Higiene e Limpeza em geral.
 VALOR: 47.202,90 (quarenta e sete mil, duzentos e dois reais e noventa centavos).
 VIGENCIA: 12 (doze) meses
 REFERÊNCIA: Pregão nº 10/2020
 PREÇOS REGISTRADOS:

      FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 Publique -se  
 Primeiro de Maio, 02 de dezembro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2020

Pregão Presencial Nº 9/2020
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA - ME, CNPJ 07.703.592/0001-57
 OBJETO: Aquisição de toner compatível com impressora Brother referência TN 3472.
 VALOR: R$ 19.350,00 (dezenove mil, trezentos e cinquenta reais).
 VIGENCIA: 12 (doze) meses
 REFERÊNCIA: Pregão nº 9/2020
 PREÇOS REGISTRADOS:

          FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 Publique -se  
 Primeiro de Maio, 02 de dezembro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2020

Pregão Presencial Nº 13/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
CONTRATADO: PREMIUM PNEUS EIRELI - EPP, CNPJ 33.054.804/0002-03
OBJETO: Aquisição de pneus, protetores e câmaras de ar para manutenção da frota municipal.
VALOR: R$ 321.264,00 (trezentos e vinte e um mil, duzentos e sessenta e quatro Reais)
REFERÊNCIA: Pregão nº 13/2020
PREÇOS REGISTRADOS:

                     FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 Publique -se  
 Primeiro de Maio, 15 de novembro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

 A Secretaria de Es-
tado da Saúde alerta os pais 
e responsáveis por crianças 
de 12 meses até 5 anos para 
que as levem a postos para a 
imunização. Todas as salas 
de vacina estão adotando os 
protocolos de segurança es-
tabelecidos para a prevenção 
da Covid-19. O Paraná tem 
1.850 salas distribuídas em 
todos os municípios.
 “Reafirmamos que 
a vacinação contra a pólio e 
contra outras graves doenças 
é fundamental para a saúde. 
Alertamos os paranaenses 
também para a questão das 
doenças consideradas erra-
dicadas, que podem voltar a 
qualquer momento. Foi o que 
aconteceu com o sarampo, 
que voltou a registrar casos 
depois de 20 anos”, afirma o 
secretário estadual da Saúde, 
Beto Preto.
 “Neste momento que 
antecede a chegada da vacina 
contra a Covid-19, a popula-
ção deve atualizar a caderne-
ta de vacinação. Entendemos 
a expectativa quanto a vacina 
da Covid, mas alertamos que 
é preciso estar imunizado 
contra todas outras doenças 
para as quais temos as doses 
disponibilizadas na rede públi-
ca. São 18 vacinas ofertadas 
para imunizar contra doenças 
tão graves quanto a Covid e 
que também podem levar a 
óbito”, enfatiza o secretário.

VIGILÂNCIA 
 A Vigilância Epide-
miológica da Secretaria da 
Saúde atua com medidas 
permanentes de controle, 
acompanhando todas as noti-
ficações e casos suspeitos de 
doenças consideradas erradi-
cadas como sarampo, pólio, 
rubéola e difteria.
 A notificação compul-
sória das ocorrências suspei-
tas é a principal fonte da Vi-
gilância. A partir dos registros 
feitos pelos serviços de saúde 
são desencadeadas as ações 
de contenção.
 No caso da pólio, que 
é a paralisia infantil, doença 
infectocontagiosa viral aguda, 
a Vigilância é feita com a no-
tificação e monitoramento de 
casos suspeitos de paralisias 

que chegam aos hospitais, 
como quadros de fraqueza 
muscular e outras manifesta-
ções que indiquem redução 
de tônus muscular. Identifi-
cando esses casos é feito o 
controle da poliomielite.
 O Paraná não registra 
casos de pólio desde 1.986, 
mas para que a população 
esteja totalmente protegida é 
preciso atingir 95% de 583 mil 
crianças na faixa de 1 ano até 
menores de 5 anos.
 “Até o momento, o 
Paraná apresenta a cobertura 
vacinal de 76% desta faixa, 
o que indica que milhares de 
crianças ainda precisam rece-
ber a dose”, afirma a diretora 
de Atenção e Vigilância em 
Saúde da Secretaria, Maria 
Goretti David Lopes.

SARAMPO
 O sarampo é outra 
doença de contágio viral que 
sempre preocupa a Vigilân-
cia e o Programa Estadual de 
Imunizações, pois pode levar 
a complicações como encefa-
lite, meningite e pneumonia e, 
em casos de maior gravidade, 
pode provocar o óbito.
 O Paraná saiu da si-
tuação de surto do sarampo 
em setembro, depois de com-
pletar 90 dias sem registro de 
novos casos. Entre agosto do 
ano passado e agosto deste 
ano o estado totalizou 1.976 
casos. Uma pessoa contami-
nada pode transmitir para ou-
tras 18.
 “São várias as ações 
desenvolvidas pela Vigilância 
para garantir o controle, mas 
a proteção contra a doença 
acontece mesmo com a vaci-
na, que no caso do sarampo 
tem 95% de eficácia”, disse a 
diretora.
 Para estar imunizado 
contra o sarampo é preciso 
receber duas doses da Vaci-
na Tríplice Viral entre 1 ano e 
29 anos. Entre 30 a 59 anos 
a imunização acontece com 
dose única.
 A Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra o 
Sarampo, também segue em 
todo Estado até dia 18 de de-
zembro e nesta fase é dirigida 
às pessoas na faixa de 20 a 
29 anos.

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

Crianças precisam ser 
vacinadas contra 
pólio e demais 
doenças graves

 A Intenção de Consu-
mo das Famílias (ICF), me-
dida pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), 
cresceu 0,8% em novembro 
e alcançou 69,8 pontos – o 
maior patamar desde maio de 
2020. Foi o terceiro aumen-
to seguido do índice, após 
os efeitos negativos da crise 
provocada pela pandemia do 
novo coronavírus.
 Mesmo com as recen-
tes altas, o indicador registrou 
o pior desempenho para um 
mês de novembro desde o 
início da série histórica, em ja-
neiro de 2010. Além disso, no 
comparativo anual, houve re-
cuo de 26,7% – a oitava retra-
ção consecutiva nesta base 
comparativa. A ICF está abai-
xo do nível de satisfação (100 
pontos) desde abril de 2015.
 De acordo com o 
presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, os resulta-
dos da pesquisa indicam a 
confiança dos brasileiros na 
recuperação econômica. “A 
melhora das percepções em 
relação ao mercado de traba-
lho e a continuidade do auxílio 
emergencial, mesmo em va-
lor menor, foram o suficiente 
para levar segurança para os 
consumidores, principalmente 
no longo prazo”, afirmou, em 
nota, Tadros.
 Em relação ao mo-
mento atual, o item relaciona-

do à renda se destacou, vol-
tando a subir (+0,2%) depois 
de sete quedas consecutivas 
e chegando a 77 pontos – 
após atingir o menor patamar 
da série histórica em outubro.
 “Os dados mais po-
sitivos da economia estão 
incentivando as famílias a 
ficarem mais confiantes em 
relação ao seu poder de com-
pra futuro, o que explica este 
avanço no indicador da renda 
atual”, disse Catarina Carnei-
ro da Silva, economista da 
CNC responsável pelo estu-
do.
 De acordo com a 
CNC, o subíndice que mede a 
satisfação dos brasileiros com 
relação ao emprego registrou 
o terceiro crescimento segui-
do (+0,6%) e permaneceu 
como o item de pontuação 
mais elevada (86,8 pontos).
 O subíndice que ava-
lia a perspectiva profissional 
dos brasileiros para os próxi-
mos seis meses também se 
destacou positivamente, im-
pulsionado pelo aumento do 
indicador referente ao empre-
go atual. O item apresentou o 
maior crescimento mensal em 
novembro (+3,3%) – a quarta 
alta consecutiva –, chegando 
a 82,2 pontos. A perspectiva 
de consumo também apre-
sentou alta: com aumento de 
1,4%, atingiu 65,1 pontos, 
após ter acumulado duas que-
das seguidas.

Intenção de Consumo 
das Famílias cresce 

pela terceira 
vez consecutiva

Fonte:https://agenciabrasil.ebc.com.br


