
• Instabilidade volta a aumentar no Paraná neste início de 
semana. Condição para chuvas é maior no norte, Campos 
Gerais, RMC e litoral, preferencialmente à tarde e noite. 
Demais setores esquenta bastante, mas com previsão de 
pouca precipitação.
Mín:  14°C em Curitiba
Máx: 30°C em Londrina

Fonte: Simepar
Fechamento desta edição: 11:00 horas
Faça sua assinatura pelo fone (43) 3232-2568: R$ 40,00 
para entrega em Sertanópolis e R$ 60,00 nos demais 
municípios, pelos Correios (Edição Comercial - Consultar 
valores para o Diário Oficial).
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
19/10/20............................... R$ 144,00 

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
19/10/20.................................R$ 60,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
19/10/20................................. R$ 69,00

Fonte: Deral/Seab

Brasil e EUA concluem acordos para facilitação de investimentos
 O presidente Jair 
Bolsonaro disse hoje 
(19) que representantes 
do Brasil e dos Estados 
Unidos concluíram, há 
poucos dias, as nego-
ciações de três acordos 
demandados por empre-
sários dos dois países, 
de facilitação de comér-
cio, boas práticas regu-
latórias e anticorrupção. 
“Esse pacote triplo será 
capaz de reduzir buro-
cracias e trazer ainda 
mais crescimento ao 
nosso comércio bilateral, 
com efeitos benéficos 
também para o fluxo de 
investimentos”, disse.
 Bolsonaro par-
ticipou da abertura da 
conferência de negócios 
US-Brazil Connect Sum-
mit nesta segunda-feira, 
de forma virtual, e con-
vidou os investidores a 
examinarem a carteira 
de negócios do Progra-
ma de Parcerias de In-
vestimentos (PPI), de 
concessões e privatiza-
ções do governo federal. 

Ele destacou as novas 
oportunidades de negó-
cios no país, com a aber-
tura do mercado brasi-
leiro de gás natural e o 
fortalecimento na área 
de biocombustíveis, “es-
senciais nesse processo 
de reforma de nossa ma-
triz energética”.
 Para o presi-
dente, “há um enorme 
potencial” na agenda 
de cooperação entre os 
dois países, e, diver-
sas áreas de interesse 
comum. “Para o futuro, 
vislumbramos um arro-
jado acordo tributário, 
um abrangente acordo 
comercial e uma ousa-
da parceria entre nossos 
países para redesenhar 
as cadeias globais de 
produção”, afirmou.
 Durante seu dis-
curso, o presidente tam-
bém falou sobre a assi-
natura de acordo na área 
de Defesa, com a aber-
tura de novas oportuni-
dades de cooperação 
entre as Forças Armadas 

e as indústrias de ambos 
os países. “Esse é o pri-
meiro acordo da modali-
dade que os EUA firmam 
com um país da América 
do Sul, o que também 
demonstra a disposição 
do lado americano em 
aprofundar a relação bi-
lateral”, ressaltou.
 No mesmo sen-
tido, Bolsonaro disse 
que a entrada do Brasil 
na Organização para a 
Cooperação e o Desen-
volvimento Econômico 
(OCDE) é “um firme pro-
pósito do Estado brasi-
leiro, para o qual temos 
muito nos empenhado, 
tanto em nível técnico 
quanto político”, com o 
apoio do governo dos 
EUA. “O ingresso do 
Brasil na OCDE irá gerar 
efeitos positivos para a 
atração de investimen-
tos nacionais e inter-
nacionais e será mais 
uma evidência da nossa 
disposição em assumir 
compromissos e respon-
sabilidades compatíveis 

com a importância do 
nosso país no sistema 
internacional.”
 De acordo com 
Bolsonaro, sua aproxima-
ção com o presidente dos 
Estados Unidos, Donald 
Trump, inaugurou “uma 
nova etapa no relacio-
namento entre as duas 
maiores economias e de-
mocracias do hemisfério”.
 “A prioridade que 
o Brasil confere a essa 
relação é clara e sincera. 
Desde o início de meu go-
verno, visitei os EUA em 
quatro oportunidades, e 
em todos estive com o 
presidente Trump”, afir-
mou.

Setor privado 
Para a Confederação Na-
cional da Indústria (CNI), 
os acordos são pedra fun-
damental para futuro livre 
comércio entre os dois 
países e para evitar a du-
pla tributação. Na avalia-
ção da entidade, embora 
não tratem de acesso a 
mercados, os acordos 
abordam temas de última 

geração e possibilitam a 
economia de custos e a 
ampliação da competitivi-
dade na relação entre os 
dois países.
 “A redução da 
burocracia, dos custos de 
transação e dos atrasos 
desnecessários relacio-
nados ao fluxo comercial 
de bens, a partir de me-
didas de facilitação de 

comércio, proporcionará 
maior competitividade e 
eficiência às operações 
comerciais realizadas en-
tre os dois países”, infor-
mou em nota. “Por outro 
lado, o estabelecimento 
de boas práticas regulató-
rias reconhecidas contri-
buirá para promover maior 
transparência, coerência e 
segurança jurídica para a 

atividade econômica, com 
a consequente redução 
de custos e o estímulo ao 
crescimento e criação de 
empregos”.
 Em 2019, o inter-
câmbio de bens e servi-
ços entre Brasil e Estados 
Unidos foi superior a US$ 
100 bilhões em 2019.

fonte:https://www.ebc.
com.br

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
 Referente à Compra Direta 045/2020, ratifico, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93 
e alterações, o presente ato, em consonância com o art. 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, para 
Contratação de empresa para fornecimento de Janela de Correr em vidro temperado para o Hospital do 
Município de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Bela Vista do Paraíso, 19 de outubro de 2020.

EDSON VIEIRA BRENE
PREFEITO MUNICIPAL

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
 Referente à Compra Direta 046/2020, ratifico, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93 e 
alterações, o presente ato, em consonância com o art. 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, para Con-
tratação de empresa para fornecimento de Medicamento para o Hospital do Município de Bela Vista do 
Paraíso, Estado do Paraná.
 Bela Vista do Paraíso, 19 de outubro de 2020.

EDSON VIEIRA BRENE - PREFEITO MUNICIPAL

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
 Referente à Compra Direta 047/2020, ratifico, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93 e 
alterações, o presente ato, em consonância com o art. 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, para Con-
tratação de empresa para fornecimento de Medicamento para o Hospital do Município de Bela Vista do 
Paraíso, Estado do Paraná.
 Bela Vista do Paraíso, 19 de outubro de 2020.

EDSON VIEIRA BRENE - PREFEITO MUNICIPAL

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
 Referente à Compra Direta 048/2020, ratifico, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93 e 
alterações, o presente ato, em consonância com o art. 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, para Contra-
tação de empresa para fornecimento de Material de Artesanato para as oficinas do CAPS do Município de 
Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Bela Vista do Paraíso, 19 de outubro de 2020.

EDSON VIEIRA BRENE
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 136/2020 de 15 de outubro de 2020 
 SÚMULA: Dispõe sobre a prática de atividades coletivas de lazer e abertura do clube social 
do Município de Bela Vista do Paraíso e dá outras providências. 
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no 
uso de suas atribuições legais, e 
 CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação das medidas restritivas de convívio 
social no Município de Bela Vista do Paraíso, de forma a possibilitar eficaz fiscalização e garantir a efeti-
vidade das medidas adotadas;  
 D E C R E T A: 
 Art. 1º. Fica permitida a realização de comemorações, festas, eventos e quaisquer outras ativida-
des similares, nos salões e clubes sociais do Município de Bela Vista do Paraíso, com público de até 30 pessoas.  
 Art. 2º. Ficam autorizadas nos clubes sociais, as atividades já permitidas e regulamentadas 
pelos Decretos Municipais ainda vigentes, editados para enfrentamento da COVID-19 pelo no Município, 
tais como restaurantes, lanchonetes, prática de esportes individuais e outras, estando vedada a prática 
de atividades esportivas coletivas.    
 Art. 3º. O funcionamento de clubes sociais fica condicionado ao rigoroso atendimento a to-
das as normas sanitárias e de saúde pública aplicáveis, inclusive as estabelecidas pelo presente Decreto, 
alertando todos os seus contratados, associados, praticantes e frequentadores, da necessidade de estrito 
cumprimento, inclusive das seguintes medidas: 
 I– recomendação de afastamento de empregados, contratados e prestadores de serviços 
idosos, portadores de doenças crônicas (diabetes insulinodependentes, cardiopatia crônica, doenças 
respiratórias crônicas graves, imunodepressão, etc), e gestantes de risco, adotando sistema remoto de 
trabalho (home office);  
  II– recomendação à não frequência de idosos, portadores de doenças crônicas (diabetes 
insulinodependentes, cardiopatia crônica, doenças respiratórias crônicas graves, imunodepressão, etc.), 
e gestantes de risco;  
 III– fornecimento de máscaras de proteção mecânica para todos os contratados, preferen-
cialmente confeccionadas em tecido, em número suficiente ao fim que se destina, exigindo e fiscalizando 
sua correta utilização, ficando proibido o uso de máscaras cirúrgicas, sem prejuízo do fornecimento dos 

devidos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual);  
 IV– utilização de termômetro de medição instantânea por aproximação, sem contato físico, 
na portaria de entrada do estabelecimento, impedindo o acesso de todo aquele que apresentar tempera-
tura igual ou maior que 37,8ºC;  
 V– limitação à utilização simultânea de, no máximo, 50% (cinquenta por cento) da capacida-
de total do local, bem como do acesso simultâneo a qualquer espaço, para quaisquer atividades, adotando 
efetivas medidas de controle de modo a evitar aglomeração de pessoas;  
  VI – exigência de uso de máscaras de proteção mecânica, preferencialmente confecciona-
das em tecido, de todos aqueles que adentrarem às dependências do estabelecimento, e por todo tempo 
enquanto lá permanecerem;  
  VII – disponibilização de álcool em gel 70%, na entrada no estabelecimento e em demais 
locais estratégicos e de fácil acesso, principalmente no acesso a cada espaço, para uso de todos aqueles 
que adentrarem às dependências do estabelecimento;  
  VIII – disponibilização e manutenção de sanitários com água e sabonete líquido, álcool em 
gel, toalhas descartáveis de papel não reciclado ou sistema de secagem das mãos com acionamento 
automático;  
  IX – higienização contínua das superfícies de toque (balcões, mesas, cadeiras, aparelhos de 
telefone, computadores, portas, maçanetas, trincos, corrimãos, etc.), durante todo o período de funciona-
mento, preferencialmente com álcool 70%; 
  X – higienização contínua das áreas de uso comum, bem como nos de uso restrito de maior 
acesso e circulação, como vestiários, banheiros, portarias e etc., preferencialmente com álcool 70%;  
  XI – proibição de prática de esportes coletivos e de qualquer outra atividade que exija ou 
proporcione contato físico e/ou proximidade menor que 2 (dois) metros;  
  XII – proibição de utilização de dispensadores de água que exigem aproximação da boca 
para ingestão, devendo ser lacrados em todos os bebedouros, permitindo-se o funcionamento apenas do 
dispensador de água para copos/garrafas;  
  XIII – obrigatoriedade de utilização de copos descartáveis ou garrafas individualizadas, exi-
gindo-se dos usuários, extremo cuidado de forma a evitar o contato do recipiente com o dispensador 
quando do abastecimento;  
  XIV – fixação de cartazes e/ou informativos em todas as bancas/barracas, em local de fácil 
visualização, contendo orientações de combate e prevenção da COVID-19, principalmente acerca de 
necessidade de uso de máscaras e constante higienização das mãos, bem como da necessidade de se 
observar o distanciamento social e evitar qualquer aglomeração;  
  Art. 4º. Os associados e frequentadores deverão atender ainda, às seguintes medidas:  
  I – chegar ao local preferencialmente já devidamente trajado para suas atividades, deixando
-o, ao final das atividades, com os mesmos trajes, evitando qualquer troca de roupa no local;  
 II – utilizar equipamento próprio durante as atividades físicas, sendo vedado qualquer com-
partilhamento;  
 III – frequente higienização das mãos com álcool 70%, inclusive durante as atividades, sem-
pre que possível;  
 IV – levar consigo somente pertences pessoais indispensáveis à prática das atividades pre-
tendidas;  
 V – priorizar atividades de curta duração, de modo a permanecer no local, pelo menor tempo 
possível.  
 Parágrafo único. Fica o estabelecimento igualmente responsável pelo atendimento às medi-
das previstas no caput, devendo fiscalizar e exigir seu estrito cumprimento. 
 Art. 5º. As obrigações instituídas pelo presente Decreto, não isentam ou desobrigam qual-
quer pessoa ou estabelecimento do cumprimento das anteriormente instituídas pelos demais atos norma-
tivos editados pelo Poder Público, exceto se lhes forem contrárias. 
 Art. 6º Revogadas as disposições em contrário, este DECRETO entrará em vigor na data de 
sua publicação, mantida as demais determinações contidas no Decreto Municipal nº 050/2020. 
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO DO 
PARANÁ, em 15 de outubro de 2020. 

Edson Vieira Brene - Prefeito do Município 

ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO 
Pregão  Presencial nº 61/2020

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, atendendo ao dispositivo 
da legislação vigente, em especial a Lei Federal 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas modificações, adjudica 
e homologa os preços registrados na licitação modalidade Pregão nº 61/2020, declarando oficialmente 
vencedoras as empresas abaixo:
 FORNECEDOR: BHR TEIXEIRA BERBET EIRELI - CNPJ: 08.495.292/0001-92
 Valor Total do Fornecedor: R$ 31.840,00 (trinta e um mil, oitocentos e quarenta reais).
Item                Descrição                                     Marca        Unidade    Quant.   Valor Unit.          Valor Total
2                     Curso de Mecânica de bicicleta    BHR             Hrs          80R$      398,00       R$ 31.840,00
 FORNECEDOR: PAULO ROBERTO MOREIRA - ME - CNPJ: 11.214.840/0001-73
 Valor Total do Fornecedor: R$ 18.864,00 (dezoito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais).
Item Descrição            Marca                            Unidade  Quant.   Valor Unit.        Valor Total
3 Curso de Barbeiro    Paulo Roberto Moreira      Hrs   48        R$ 393,00      R$ 18.864,00
 FORNECEDOR: QUALIFICA CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EIRELI - CNPJ: 
10.728.273/0001-00
 Valor Total do Fornecedor: R$ 19.962,00 (dezenove mil, novecentos e sessenta e dois reais).
Item Descrição                                     Marca   Unidade   Quant.   Valor Unit.           Valor Total
1 Curso de Manicure e Pedicuro          Qualifica     Hrs           36       R$ 355,00         R$ 12.780,00
4 Curso de Designer de sobrancelha Qualifica    Hrs         18      R$ 399,00          R$ 7.182,00
 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 70.666,00 (setenta mil, seiscentos e 
sessenta e seis)
 Primeiro de Maio, 19 de outubro de 2020.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
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