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LEI N.º 1.326/2020
 SÚMULA: “Institui a Semana Municipal do Ciclismo no âmbito do Município de Bela vista do Paraíso - Pr., e dá outras providências”.
 A Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, aprovou e eu, EDSON VIEIRA BRENE, Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte. L E I:
	 Art.	1°	-	Fica	instituída,	no	calendário	oficial	de	eventos	do	Município	de	Bela	Vista	do	Paraíso	-	Pr.,	a	“Semana	Municipal	do	Ciclis-
mo”, a ser comemorada anualmente, entre os dias 19 a 25 de agosto.
 Art. 2° - São os objetivos da Semana Municipal do Ciclismo.
  I- Difundir o uso da bicicleta, tanto na forma de exercício físico, quanto como meio de transporte;
 II- Promover a conscientização da importância do ciclismo e da prática de esportes como instrumentos de qualidade de vida;
 III- Desenvolver o mútuo respeito entre ciclistas, motoristas e pedestres.
 IV- Promover campanhas, eventos educativos e esportivos, incentivando o uso da bicicleta. 
 Art. 3º - A “Semana Municipal do Ciclismo”, será comemorada com destaque e deve ser amplamente divulgada, podendo o Poder 
Executivo através do setor competente, estabelecer e organizar o calendário das atividades a serem desenvolvidas.
 Art. 4º - Membros da Sociedade Civil Organizada, que desenvolvam atividades ligadas à promoção do uso da bicicleta, poderão ser 
convidados	a	participar	da	definição	de	critérios	a	serem	adotados,	bem	como,	da	organização	dos	eventos	relacionados	à	“Semana	Municipal	
do Ciclismo”. 
 Art.5º - As despesas decorrentes dessa Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. 
 Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, Estado do Paraná, aos 28 dias do mês de setembro 
do ano de 2020.

Edson Vieira Brene - Prefeito Municipal

Suspensão do Prazo de Abertura de Licitação
Carta Convite nº 001/2020

 A Prefeitura do Município de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação comunica 
aos interessados que está SUSPENSA a seção pública de abertura  da CARTA CONVITE nº 001/2020 cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada no ramo, para fornecimento e instalação de sistema completo de abertura e fechamento automático (através de controle remoto) 
de portão deslizante, incluindo KIT motor deslizante de 0,5 HP/Bivolt, para atender as necessidades do Hospital Municipal São Jorge, Ambulatório 
Municipal e a Base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, para ajustes no edital. A nova data da seção pública para abertura 
da Carta Convite 001/2020 será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. 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, 28 de setembro de 2020. Leonardo A. Savariego Conceição/Presidente da CPL 
 CERTIDÃO
 CERTIFICO,	atendendo	solicitação	da	Comissão	Municipal	de	Licitação,	afixei	nesta	data,	cópia	do	Aviso	de	Suspensão	da	Seção	
Pública de Abertura de Licitação, referente a Tomada de Preços nº 009/2017, no Quadro de Edital desta Prefeitura Municipal, dando assim a 
publicidade regulamentar.
	 Certifico	e	dou	fé
 Bela Vista do Paraíso, em 09 de novembro de 2017.

Fabio de Lima Ferraz
Chefe da Divisão de Serviços de

licitação e Compras

CERTIDÃO
 CERTIFICO, publiquei o Aviso de Suspensão da Seção Pública de Abertura de Licitação da Tomada de Preços nº 009/2017, nos 
seguintes endereços eletrônicos:
 www.pmbvista.pr.gov.br  – link: Editais/Licitações.
 www.pmbvista.pr.gov.br – link: Acesso ao Portal da Transparência, na barra Licitações/Administração.        
	Certifico	e	dou	fé	
 Bela Vista do Paraíso, em 09 de novembro de 2017. 

José Augusto Rodrigues - Presidente da CPL


