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Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 002/2019

Processo Administrativo nº 003/2019 
 O Município de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, torna público o Edital de Pregão Presencial nº 
002/2019, Critério: Menor preço por Item. Objeto: Aquisição de medicamentos em geral visando atender a demanda do 
Departamento Municipal de Saúde. Data de realização do certame 13/02/2019, às 08h30min protocolo dos envelopes e 
na mesma data às 08h35min abertura dos trabalhos. Para melhores informações, favor dirigir-se à Divisão de Licitações e 
Compras, na sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Joaquim Ladeia, 150 – Bela Vista do Paraíso – Pr, pelo telefone (43) 
3242-8110, pelo site: www.pmbvista.pr.gov.br – link Editais/Licitações ou ainda pelo email  licitacao@pmbvista.pr.gov.br. 
 Bela Vista do Paraíso, 30 de janeiro de 2019. 

Leonardo A. Savariego Conceição
Pregoeiro

DECRETO Nº 007/2019
 EDSON VIEIRA BRENE, Prefeito do Município de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e, considerando os  artigos 15 e 26 da  Lei Municipal nº 833/11,  de 20 Abril de 2011.
 DECRETA:
 Art.1º- Ficam promovidos na forma da Lei Municipal nº 833/2011, os servidores efetivos do Município de 
Bela Vista do Paraíso, a contar de 01 de Janeiro de 2019, conforme segue:
 

 Art. 2º- Revogadas as disposições em contrário, este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, 
sendo afixado no Quadro de Editais desta Prefeitura e posteriormente publicado no Órgão Oficial do Município.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, GA-
BINETE DO PREFEITO, EM 23 DE JANEIRO DE 2019.

EDSON VIEIRA BRENE
Prefeito Municipal

EDSON HIPÓLITO GONÇALVES
Dir. Depto. Administração

DECRETO Nº 008/2019
 EDSON VIEIRA BRENE, Prefeito do município de Bela Vista do Paraíso, estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e, considerando o contido no artigo 81, § 1 à 3, da Lei Municipal nº 843/11 de 
24/08/11.
 DECRETA:
 Art. 1º - Fica concedido mais 1% (um por cento) de Adicional por Tempo de Serviço aos servidores abaixo 
relacionados, pertencentes ao quadro de pessoal efetivo desta Prefeitura, referente ao anuênio 2018/2019, a contar de 01 
de Janeiro de 2019.

 Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, 
sendo afixado no Quadro de Editais desta Prefeitura e posteriormente publicado no Órgão Oficial do Município
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ,GABI-
NETE DO PREFEITO, EM 23 DE JANEIRO DE 2019.

EDSON HIPÓLITO GONÇALVES - Dir. Depto. Administração                                 
EDSON VIEIRA BRENE -  Prefeito Municipal

DECRETO N.º 009/2019
 EDSON VIEIRA BRENE, prefeito do município de Bela Vista do Paraíso, estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei,
 DECRETA:
 Art. 1º - Fica exonerado, o servidor MARCELO EDUARDO HENRIQUE, ocupante do cargo de CHEFE DA 
DIVISÃO DE CULTURA, símbolo CC-03, matrícula nº 4-759, do quadro de provimento em comissão, desta Prefeitura, a 
contar de 01/02/2019.
 Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, 
sendo afixado no quadro de editais desta Prefeitura e posteriormente publicado no órgão oficial do município.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, EM 01 
DE FEVEREIRO DE 2019.

Edson Hipólito Gonçalves - Dir. Depto Administrativo
Edson Vieira Brene - Prefeito Municipal

Concurso de redação de carta tem
prêmio de 5 mil

 As inscrições para o 
48° Concurso Internacional de 
Redação de Cartas começam 
nesta sexta-feira (1º/2). O con-
curso, promovido em todo o 
mundo pela União Postal Uni-
versal e realizado no Brasil pe-
los Correios, tem como objeti-
vo incentivar a expressão da 
criatividade e a melhora dos 
conhecimentos linguísticos de 
crianças e adolescentes. 
 O tema desta edição 
é "Escreva uma carta sobre o 
seu herói". Podem participar 
estudantes da rede pública e 
privada de ensino com até 15 
anos.

 As redações devem 
ser em formato de carta, es-
critas a mão, usando caneta 
esferográfica preta ou azul, e 
conter no máximo 900 pala-
vras. O estudante interessa-
do em participar deve pas-
sar por uma seleção prévia 
em sua escola. Cada escola 
pode inscrever no máximo 
duas redações, até o dia 15 
de março. 
 No Paraná, as cartas 
devem ser enviadas para: 
 Gabinete da Supe-
rintendência Estadual de 
Operações dos Correios no 
Paraná – Concurso Interna-

cional de Redação de Cartas 
Rua João Negrão, 1251 – 4º 
andar 
Curitiba/PR 
80002-900. 
 Prêmios - Os três 
primeiros colocados na fase 
estadual e as respectivas es-
colas recebem prêmios em 
dinheiro. O vencedor da fase 
nacional, além de troféu e 
R$ 5.000,00, representará o 
Brasil na etapa internacional. 
A escola receberá o valor de 
R$ 10.000,00. 
 A vencedora da eta-
pa nacional do concurso de 
2018, Clarice Rilyane Olivei-

ra da Silva, de São Gonçalo 
do Amarante, no Rio Grande 
do Norte, recebeu menção 
honrosa da UPU por sua car-
ta. "Imagine que você é uma 
carta que viaja no tempo. 
Que mensagem você quer 
deixar para seus leitores?" foi 
o tema da última edição. 
 Brasil em destaque - 
O concurso, promovido mun-
dialmente pela União Postal 
Universal (UPU), é uma das 
ações de responsabilidade 
social desenvolvidas pelos 
Correios. O País já venceu a 
fase internacional do concur-
so, que ocorre desde 1972, 
em três edições, sendo o se-
gundo colocado em número 
de vitórias, atrás apenas da 
China, que tem cinco meda-
lhas de ouro. 
 O regulamento com-
pleto do Concurso Interna-
cional de Redação de Cartas 
está disponível no site dos 
Correios, no site.


