
• O destaque para esta quarta-feira é para o predo-
mínio do sol, baixa concentração de umidade do ar 
e elevação das temperaturas em todas as regiões 
paranaenses.

Mín:  13° C em Curitiba
Máx: 31° C em Londrina

Fonte: Simepar
Fechamento desta edição: 11:00 horas
Faça sua assinatura pelo fone (43) 3232-2568: R$ 30,00 para entrega em 
Sertanópolis e R$ 50,00 nos demais municípios, pelos Correios (Edição 
Comercial - Consultar valores para o Diário Oficial).
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
05/12/18................................. R$ 70,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
05/12/18.................................R$ 27,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
05/12/18................................. R$ 45,50

Fonte: Deral/Seab

Paraná é o segundo Estado com melhor gestão de recursos federais
 O Paraná está 
em segundo lugar entre 
os estados com melhor 
gestão das transfe-
rências voluntárias da 
União. Os dados são 
de terça-feira (04) e es-
tão disponíveis no Pai-
nel das Transferências 
Abertas, do Ministério 
do Planejamento, De-
senvolvimento e Ges-
tão.
 O ranking do 
ministério leva em con-
sideração o aprovei-
tamento dos recursos 
viabilizados por meio de 
emendas parlamenta-
res, convênios e contra-
tos diretos 
do Esta-
do com 
o Go-
ver -

no Federal ou via Caixa 
Econômica Federal.
 “É sempre uma 
alegria ver o Paraná em 
destaque no cenário na-
cional”, afirma a gover-
nadora Cida Borghetti. 
“Esta avaliação reflete a 
gestão responsável que 
fazemos dos recursos 
públicos”.
 Criado em 
2017, o painel é resulta-
do de um acompanha-
mento contínuo de tudo 
que foi celebrado entre 
estados e União num 
universo de 5,5 anos, 
tempo médio de exe-
cução dos projetos no 

país.
 

Cada unidade da fede-
ração é classificada por 
meio do Índice de De-
sempenho da Gestão 
de Transferências Vo-
luntárias (IDTRV), que 
avalia o sucesso das 
propostas, sua execu-
ção (rapidez, prazos, 
valores), prestação de 
contas, número de con-
clusões e de cancela-
mentos.
 RANKING - 
Com a segunda posição 
no ranking, o Paraná 
apresenta o indicador 
de 77,45, abaixo ape-
nas do Amazonas, que 
marca 79,09, porém 
tem quase metade dos 
projetos do governo pa-
ranaense. A nota média 
nacional do IDTRV é de 
70,67.
 O índice alcan-
çado pelo Estado avalia 

os 320 projetos apro-
vados pela Admi-

nistração Públi-
ca, que somam 
quase R$ 546 

milhões. Destes, 
214 ainda estão em 

execução e 106 foram 
finalizados nos últimos 

dois meses e se encon-
tram em processo de 
prestação de contas.
 O Paraná tam-
bém tem o melhor per-
centual de sucesso 
entre as propostas e 
planos de trabalho apro-
vados pela União (0,87), 
o mesmo obtido por São 
Paulo. E é um dos seis a 
superar a marca de 300 
instrumentos celebra-
dos.
 Outra boa ava-
liação está na regulari-
dade: todos os projetos 
concluídos pela admi-
nistração estadual pa-
ranaense tiveram suas 
contas aprovadas inte-
gralmente.
 ACOMPANHA-
MENTO - O chefe da 
Casa Civil do Paraná, 
Dilceu Sperafico, diz 
que a ótima posição no 
Painel das Transferên-
cias se deve, sobretudo, 
ao acompanhamento re-
alizado pelo Governo do 
Estado dos seus convê-
nios na Rede Nacional 
do Siconv – sistema 
criado pelo Ministério 
do Planejamento para 

administrar as transfe-
rências voluntárias de 
recursos da União.
 Segundo Spe-
rafico, o Estado avalia 
diariamente a posição 

de cada instrumento ce-
lebrado com o Governo 
Federal. “Este acompa-
nhamento permite visu-
alizar se um projeto está 
paralisado, se a presta-

ção de contas está em 
dia e antecipar qualquer 
problema que possa 
prejudicar a transferên-
cia dos recursos”, expli-
ca.

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2018
 OBJETO: Contratação de empreiteira visando à execução de serviços de colocação de 
grades, passeio e paisagismo no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, localizado na 
Quadra 11 – LTS 6 e 7 da Rua Mato Grosso nº 155, Distrito de Santa Margarida e, reparos na Escola 
Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental localizada na Rua Agenor Terassi nº 650 – Re-
sidencial das Palmeiras no município de Bela Vista do Paraíso/PR. O início dos Trabalhos com o 
recebimento e Abertura dos envelopes se dará as 08h30min 21/dezembro/2018. Disponibilidade do 
Edital e informações: dirigir-se à Divisão de Licitações e Compras, na sede da Prefeitura Municipal, sito 

PORTARIA Nº 032/2018
 RONDINELE BELUCI MEIRA, Presidente da Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso, 
Estado do Paraná, fazendo uso de suas atribuições legais e considerando o contido no Regimento 
Interno Art. 29, inciso XXVI e Lei 843/2011 Regime Jurídico Único dos Servidores do município de Bela 
Vista do Paraíso Art. 81.
 R E S O L V E:
 CONCEDER mais 1% (um por cento) de adicional por tempo de serviço aos servidores 
abaixo relacionados, pertencentes ao quadro de pessoal efetivo desta Câmara Municipal de Vereado-
res, referente ao anuênio 2017/2018, a contar de 01/12/2018.

 GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO, 
ESTADO DO PARANÁ, EM 03 DE DEZEMBRO DE 2018.

RONDINELE BELUCI MEIRA
Presidente

ELISETE FERNANDES VILAÇA AMARAL
1ª Secretária

PORTARIA Nº 033/2018
 RONDINELE BELUCI MEIRA, Presidente da Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso, 
Estado do Paraná, fazendo uso de suas atribuições legais e considerando o contido no Regimento 
Interno Art. 29, inciso XXVI e Resolução 05/2011 Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servi-
dores Públicos da Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso Art. 29.
 R E S O L V E:
 CONCEDER progressão funcional aos servidores abaixo relacionados, vigorando seus 
efeitos financeiros a partir de dezembro de 2018.

 GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO, 
ESTADO DO PARANÁ, EM 03 DE DEZEMBRO DE 2018.

RONDINELE BELUCI MEIRA
Presidente

ELISETE FERNANDES VILAÇA AMARAL
1ª Secretária

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
 O prefeito Municipal, ALEOCIDIO BALZANELLO, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do 
parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:
 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
 a) Processo Nrº               : 138/2018
 b) Licitação Nrº              : 98/2018
 c) Modalidade                 : Pregão:
 d) Data Homologação    : 04/12/2018
 e) Objeto Homologado   : Aquisição de dois veículos para atender as necessidades do 
Departamento Municipal de Educação
 12.361.0006.1.151. - Aquisição de Computadores e moveis
 f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
 Fornecedor: MARAJO BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA
 CNPJ/CPF: 86.986.296/0001-87

               Valor Total Homologado - R$ 154.160,00
 SERTANÓPOLIS, 04 de dezembro de 2018. 

ALEOCIDIO BALZANELLO 
PREFEITO MUNICIPAL

à Rua Joaquim Ladeia, 150, centro, ou pelo telefone (43) 3242-8110, pelo sitio: www.pmbvista.pr.gov.
br – Portal da Transparência ou ainda pelo email  licitacao@pmbvista.pr.gov.br.Bela Vista do Paraíso/
PR, 04 de dezembro de 2018. José Augusto Rodrigues/Presidente da CPLPREFEITURA DE 

PRIMEIRO DE MAIO
DA PROSSEGUIMENTO 

EM SERVIÇO DE 
RECUPERAÇÃO DE 
MATA BURROS NAS 
ESTRADAS RURAIS

 A Secretaria Munici-
pal de Viação e Transportes 
concluiu nessa semana a re-
forma de mais um mata burro 
no município. A recuperação 
foi feita no dispositivo loca-
lizado na estrada da Água 
da Barra Bonita, importante 
região agrícola da zona rural 
de Primeiro de Maio.
 O secretário 'Preto 
Motoca' disse que a recupe-
ração dos mata burros é um 
planejamento pedido pela 
prefeita Bruna Casanova, 
que entende a importância 
de manter não só as estradas 
rurais do município em con-
dições boas, mas também os 
mata burros e pontes.
 Além da recupera-
ção desse mata burro na 
Água da Barra Bonita, a se-
cretaria de viação e transpor-

te também já realiza o servi-
ço de mapeamento de outros 
dispositivos que necessitem 
de recuperação e espera 
concluir o trabalho em todos 
os mata burros do município
 "Estamos dando 
uma atenção especial para 
as estradas rurais. Realiza-
mos o empedramento de 
grande parte das estradas e 
iniciamos a recuperação de 
mata burros e pontes. Tudo 
isso para melhorar as con-
dições de transporte para os 
moradores e produtores ru-
rais que utilizam as estradas" 
frisou 'Preto Motoca'.


