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 Contratado: Alcides Eraldo Sanches Melhado
 Prazo do Contrato: 12 (doze) meses.
 Início: 04/01/2020
 Término: 03/01/2021
 Bela Vista do Paraíso, 03 de janeiro de 2020

Edson Vieira Brene 
Prefeito Municipal

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO
 Termo Aditivo de: Reajuste em face de prorrogação de prazo
 Processo nº 001/2017  
 Modalidade: Dispensa de Licitação nº 001/2017
 Contrato N.º 001/2017 
 ID nº 973
 Objeto: locação do imóvel localizado na Rua XV de Novembro, nº 169, nesta cidade e 
comarca, visando atender as necessidades do Departamento Municipal de Saúde, para instalação e 
funcionamento do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial.
 Contratante: Município de Bela Vista do Paraíso/PR
 Contratado: Alcides Eraldo Sanches Melhado
 Valor Mensal: R$1.385,08 (mil trezentos e oitenta e cinco reais e oito centavos)
 Valor Total: R$ 16.620,96 (dezesseis mil seiscentos e vinte reais e noventa e seis centavos)
 Prazo do Contrato: 12 (doze) meses.
 Início: 04/01/2020
 Término: 03/01/2021
 Bela Vista do Paraíso, 03 de janeiro de 2020

Edson Vieira Brene 
Prefeito Municipal

LEI Nº 1.306/2020
 Súmula: Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial e dá outras providências.
 A CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, APRO-
VOU E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:
 L E I:-
	 Art.	1º	-	Fica	o	Executivo	Municipal	autorizado	a	abrir	no	corrente	exercício	financeiro,	um	
Crédito Adicional Especial na quantia de até R$ 688.984,42 (seiscentos e oitenta e oito mil, novecentos 
e oitenta e quatro reais e quarente e dois centavos) destinado a atender despesa não constante do 
orçamento	programa	em	execução,	com	a	seguinte	classificação:
 CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO                            VALOR
 06.000.00.000.000.0.000 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 
 06.002.00.000.000.0.000 ENCARGOS DO MUNICÍPIO 
 06.002.28.846.0000.0003 Contribuir com o PASEP 
 3.3.90.47.00.00 – 504 Obrigações Tributárias e Contributivas                     8.064,18
 CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO                                                VALOR
 10.000.00.000.000.0.000 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
 10.001.00.000.000.0.000 COORDENAÇÃO GERAL 
 10.001.15.451.0012.1.011 Investimentos em Infraestrutura Urbana 
 4.4.90.51.00.00 – 504 Obras e Instalações                     680.920,24
 TOTAL.................................................................................................................688.984,42
 Art. 2º- Como recurso para a abertura do crédito previsto no artigo anterior, na forma do 
artigo	43,	parágrafo	1º,	inciso	III,	da	Lei	4.320,	de	17	de	março	de	1964,	fica	ainda	o	Executivo	Municipal	
autorizado	a	utilizar-se	do	Superávit	Financeiro	verificado	no	exercício	de	2019,	sendo:	R$	688.984,42	
(Seiscentos e oitenta e oito mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) para-
cobrir despesas com pagamento de PASEP e Investimentos de Infraestrutura Urbana, osquais serão 
discriminados no devido decreto de abertura.
 Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, Gabinete do 
Prefeito, aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte (13/01/2020).

Maria Helena Silva Serafim
Edson Vieira Brene

Dirª.do Depto. Finanças 
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 03/2020
 FERNANDO CESAR MENCK, 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 Art. 7º da Constituição Federal, inciso XVII. 
 RESOLVE:
 CONCEDER a funcionária RENATA PATRICIA JOVEDI, lotada no Cargo efetivo de SER-
VIÇOS GERAIS, 15 (QUINZE) dias de férias regulamentares correspondente ao período/exercício de 
21/11/2018 a 20/11/2019, a partir de 20/01/2020, retornando dia 04 de fevereiro de 2020.
 GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO, 
ESTADO DO PARANÁ, EM 17 DE JANEIRO DE 2019.

FERNANDO CESAR MENCK
Presidente

RONDINELE BELUCI MEIRA
1º Secretário

Paraná põe forças de segurança à
disposição do governo federal
 O Governo do Para-
ná colocou as forças de se-
gurança estaduais (Polícia 
Militar, Polícia Civil, Polícia 
Científica	 e	 Departamento	
Penitenciário) à disposição 
do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública para re-
forçar os trabalhos de locali-
zação e captura dos fugitivos 
da Penitenciária Regional de 
Pedro Juan Caballero, no 
Paraguai,	que	fica	na	frontei-
ra com a cidade brasileira de 
Ponta Porã (Mato Grosso do 
Sul).
 O Paraná é sede do 
Centro Integrado de Opera-
ções de Fronteira (CIOF), 
programa pioneiro no Bra-

sil para atuação integrada 
e combate ao crime orga-
nizado. Policiais da unida-
de estão em contato com o 
Ministério da Justiça desde 
as primeiras horas deste do-
mingo (19) para reforçar o 
trabalho de inteligência das 
forças de segurança nacio-
nais e paraguaias - o Acordo 
do Comando Tripartite, entre 
Brasil, Argentina e Paraguai, 
facilita esse intercâmbio.
 A unidade atua des-
de dezembro de 2019 em 
três frentes: operações os-
tensivas, auxílio das investi-
gações em curso e combate 
às facções criminosas. Es-
tão à disposição das equipes 

federais e estaduais ima-
gens de satélite e câmeras 
estratégicas dos municípios 
paranaenses e do Estado.
 CIISP-SUL - Poli-
ciais do Centro Integrado de 
Inteligência de Segurança 
Pública da Região Sul (CIIS-
P-Sul), que conta com as ba-
ses e sistemas de dados de 
órgãos dos três estados do 
Sul, também estão colabo-
rando com o governo fede-
ral. O Centro, localizado em 
Curitiba, reúne informações 
sobre integrantes de organi-
zações criminosas e ajuda a 
planejar ações de combate 
ao	 tráfico	 de	 drogas	 e	 con-
trabando de armas desde o 

começo do ano passado.
 PARCERIA - O Go-
verno do Estado estabe-
leceu desde o começo de 
2019 parcerias técnicas 
com o Ministério da Justiça 
e Segurança Pública para 
combate ao crime organiza-
do em seu território. Além 
do CIOF e do CIISP-Sul, a 
gestão contempla o projeto 
Em Frente, Brasil, em São 
José dos Pinhais, a Delega-
cia Modelo de Investigação 
e Análise Financeira da Po-
lícia Federal, em Curitiba, e 
as integração das bases de 
dados	do	banco	de	perfis	ge-
néticos.

Fonte: aen.pr.gov.br

Estudantes da rede pública são 59,79%
dos aprovados na UFPR

 Seis em cada dez 
aprovados (59,79%) no ves-
tibular 2019/2020 da Univer-
sidade Federal do Paraná 
(UFPR) são oriundos de es-
colas	públicas.	Foi	o	que	afir-
mou a própria instituição de 
ensino superior ao divulgar o 
resultado do processo seleti-
vo na quarta-feira (15).
 Para o secretário 
estadual da Educação e do 
Esporte, Renato Feder, esse 
índice de aprovação entre es-
tudantes do ensino público é 
bastante	significativo	e	motivo	
de orgulho para toda a rede 
estadual de Educação. “Esse 
resultado mostra como preci-
samos investir e acreditar no 
ensino público e em nossos 
jovens, e como a Educação 
Básica gratuita pode e deve 
ser de qualidade, garantindo 
aos alunos oportunidades de 
um	futuro	melhor”,	afirmou.
 A jovem Ester Dess-
bessel, 17 anos, está entre os 
alunos aprovados. Concluiu o 
Ensino Médio no Colégio Es-
tadual Santa Rosa, em Curiti-

ba, e vai cursar Enfermagem. 
Ela conta que prestou o con-
curso mais para sentir como 
era a prova, pois seu plano 
era se debruçar para valer 
aos estudos para os vesti-
bulares em 2020, quando, já 
formada no Ensino Médio, 
poderia dedicar mais tempo 
para isso. Por conta da boa 
trajetória escolar, entretanto, 
acabou aprovada de primei-
ra.
 Ester, que acumu-
la experiências como menor 
aprendiz desde os 15 anos e 
trabalhava à tarde, aproveita-
va ao máximo o horário regu-
lar escolar, pela manhã, para 
estudar. Ela diz que sempre 
manteve boas notas e uma 
alta frequência, além de usar 
o período da noite para fazer 
as lições e revisar o conteú-
do.
 “Estou muito feliz 
por ter passado no vestibu-
lar. É um orgulho, mais uma 
conquista. É uma faculdade 
muito boa e sei que vou me 
esforçar ao máximo. É uma 

sensação de dever cumprido. 
Sou muito grata aos meus 
professores, que são ótimos 
e incentivam os alunos a 
pensar no futuro, a focar na 
UFPR”, diz a jovem.
 TRABALHO ALIADO 
AO ESTUDO - Já Lucas Via-
na Castilho (foto), 17 anos, foi 
aprovado em Ciências Con-
tábeis. Natural de São Pau-
lo e residente de Curitiba há 
dois anos, sempre estudou 
em escolas públicas. Para se 
preparar para o vestibular da 
UFPR, também contou com o 
auxílio de um cursinho solidá-
rio	tocado	aos	fins	de	semana	
e feriados por estudantes e ex
-estudantes da universidade.
 “Meu ano passado 
foi inteiro estudando, foi bem 
puxado. A minha rotina de es-
tudos foi essa: estudava de 
manhã, na escola, trabalha 
à tarde e à noite eu jogava 
vôlei e fazia coisas do meu 
interesse, mas também estu-
dava. Montei um cronograma 
de estudos que não consegui 
seguir à risca, mas que me 

ajudou	bastante.	Aos	fins	de	
semana, ia para as aulas do 
cursinho”, conta.
 Lucas, que é menor 
aprendiz no setor de contabili-
dade da Britânia, diz que a ex-
periência na empresa de ele-
trodomésticos teve um peso 
grande na escolha do curso.
 “Eu decidi usar a 
base que tenho no trabalho 
para escolher o curso, pois 
lá tenho a oportunidade de 
efetivação e quero começar 
uma carreira de algum lugar. 
Como fui bem acolhido no 
trabalho, optei por Ciências 
Contábeis por julgar ser um 
caminho mais seguro. O sen-
timento que eu tenho por ter 
sido aprovado é de gratidão 
aos meus professores, famí-
lia e amigos. Ver meu nome 
na lista foi uma sensação 
única. Eu sempre almejei ter 
a minha independência, e 
estudar na UFPR vai ser um 
passo muito grande que vou 
dar	para	isso”,	afirma	o	mais	
novo calouro.

Fonte: aen.pr.gov.br

DISPENSA Nº 44/2019
EXTRATO DE CONTRATO Nº 132/2019

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: ALC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, - ME
 OBJETO: análises laboratoriais por imagem
 VALOR MÁXIMO ESTIMADO: R$ 21.537,30 vinte e um mil, quinhentos e trinta e sete 
reais e trinta centavos)
 VIGENCIA: 60 (sessenta) dias
 REFERÊNCIA: Dispensa de Licitação 44/2019
 FISCAL DO CONTRATO: Ivan Nishikawa.
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 20 de dezembro de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

DISPENSA Nº 44/2019
EXTRATO DE CONTRATO Nº 133/2019

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: CENTRO DE DIAGNÓSTICOS DO NORTE DO PARANÁ
 OBJETO: análises laboratoriais por imagem
 VALOR MÁXIMO ESTIMADO: R$ 30.852,92 (trinta mil, oitocentos e cinquenta e dois 
reais e noventa e dois centavos)
 VIGENCIA: 60 (sessenta) dias
 REFERÊNCIA: Dispensa de Licitação 44/2019
 FISCAL DO CONTRATO: Ivan Nishikawa.
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 20 de dezembro de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita


