
PREFETTURA D0 MUNrGrPro DE RENASCENçA

DECRETO N.'2.172 DE 28 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre âs novâs medidas de obserwância

obrigatória em razão da pandemia COYID-I9 e dá

outras providências.

O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, IDALIR JOÀO ZANELLA, no
uso de suas atribuições legais que the são conferidas nos termos da legislação vigente, e

CONSIDERA.NDO a necessidade de análise permanente de reavaliação das

especilicidades do cenário epidemiológioo <ta COVID-I9 e da capacidade de resposta da rede de
atenção básica;

CONSIDERÁNDO o disposto no Decreto Estadual n" 7.020, de 05 de março de 2021,
alterado pelo Decreto Estadual n'7.716. de 25 de maio de 2021,

DECRETA:

Àrt. 1", Ficam acolhidas no âmbito do Município de Renascença as determinações

constantes do Decreto Estadual n" 7 .020, de 05 de março de 2021, alÍerado Decreto Estadual no

Decreto Estadual n" 7.716. de 25 de maio de 2021, para fins de:

I - restringir provisoriamente a circulação em espaços e vias públicas. diariamente. no

período das 20h às 5h, com exceção das pessoas e veículos em razão de serviços e atividades

essenciais definidos no art. 5" do Decreto Estadual n'6.983, de 2021;

II - proibir a comercialização e consumo de bebidas alcóolicas em espaços de uso

pirblico e coletivo no período das 20h às 5h, diariamente. estendendo-se a vedação para

quaisquer estabelccimentos comerciais:

III suspender o fi.rnoionamento das atividades e serviços não essenciais aos domingos.

Art.2'Ficam suspensas, nos termos do artigo 6o do Decreto Estadual n" 7.02012021 e

considerando a realidade 1ocal, o luncionamento dos seguintes serviços e atividades:

I - estabelecimentos destinados ao entretenimento ou a eventos culturais, tais comô casas

de shows, circos. teatros, cinemas, e atividades correiatas;

II - estabelecimentos destinados a eventos sociais e atividades oorrelatas em espaços

fechados, tais como casas de festas, de eventos otl recepções. bem como parques infantis e

temáticos:

III - estabelecimentos destinados a mostras comerciais, Íêiras de varejo, eventos lecnicos.

congÍessos, convenções, entre outros eventos de interesse profissional técnico e/ou científico;

IV - casas notumas e atividades correlatas:
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comemorações, assembleias, confratemizações, encontros familiares ou corporativos, em
espaços de uso público, localizados em bens públicos ou privados, observando a ocupação
miixima de 50% da capacidade autorizada pelo corpo de Bombeiros e as demais medidas de
segurança previstas no Decreto Municipal n'2.043/2020.

AÉ.30 Pelo disposto no art. 7o, do Decreto Estadual n'7.020, de 2021 e considerando a
realidade local:

I - o funcionamento dos serviços e atividades não essenciais deverá ocorrer no período
das 6h às 20h, de segunda a sábado;

II - as academias de ginástic4 musculação, artes marciais e congêneres poderão
ftrncionar de segunda a úbado, das 6h à 20h, observando a ocupação mríxima de 30oÁ da
capacidade autorizada pelo Corpo de Bombeiros;

III - os restaurantes, bares, lanchonetes e congêneres, poderão atender com consumo no
local das 6h as 20h, de segunda a sábado, permitido o funcionamento na modalidade de enúega
nos demais horários e aos domingos;

IV - as demais atividades e serviços essenciais poderão funcionar sem resttição de
honírio e em todos os dias da semana.

§1'Todas as atividades e serviços, essenciais e não essenciais, deverão observar
rigorosamente as medidas preventivas de contágio estabelecidas no Decreto Municipal n'
2.043t2020.

§2' Os restaurantes e congêneres localizados nas rodovias poderão atender os motoristas
profissionais para consumo no local sem restrição de horírio.

Art. 40 As instituições religiosas de qualquer nata)Íeza deverão observar o que dispõe a
Resolução SESA n" 440/2021 e alterações posteriores.

Art. 5' Fica vedada a realização e prática de esportes coletivos, assim considerados
acima de quatro paÍicipantes, bem como esportes de contato, no âmbito do Município de
Renascença.

Panígrafo único. Fica excetuado da vedação descrita no caput desÍe artigo:

I - a prática de esportes realizadas nos interiores de academias de giniásticas,
respeitando a restrição do disposto no inciso II do art. 7o Decreto Estadual n.o 7.020 de 5 de
março de 2021;

II - os treinos e campeonatos oficiais do Município de Renascença;

III - as aulas de educações fisicas realizadas nas unidades de educação no âmbito do
Município de Renascença.
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entrada de menores de 12 (doze) anos completos, bem como orientem para a entrada de apenas

uma pessoa do grupo familiar.

Art. 7o Permanecem em vigência todas as medidas estabelecidas no Decreto Municipal
n' 2.043/2020, que não forem contrárias a este Decreto.

Art. 8" O Município poderá se utilizar do seu Poder de Polícia, inclusive solicitar o
aurílio das forças policiais, caso haja o descumprimento do disposto nesse Decreto, sem prejuízo
da imposição de multas e cassação de alvará de firncionamento, conforme previsto no Decreto
Municipal n' 2.043 12020.

Aú. 9'Este Decreto entra em vigor nesta data, com prazo de vigência limitado ao do
Decreto Estadual no 7.716, de 25 de maio de 2021.

Art. 10 Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do executivo municipal de Renascençan Estado do Paraná, aos vinte e oito
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Certifico que este documento foi publicado no:
rltclQ . Edição ne àÀí

do dia TJóJAL pásina(s): J51-réo

ruo-" 4(rol:., L-
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DECRETO N.'2.172 DE 28 DE MAIO DE 2O2T

Dispõe sobre as novas medidas de observâacia
obrigatória em raáo da pandemiâ COVID-|9 e dá
outras providências.

O Prefeito Múnicipal de Renascença, Estado do Paraná, IDÁUR
JOÃO ZANELLA, no uso dê suas atribuiçôes legais que lhe são
aonferidâs nos te.mos da legislação vigente, e

CONSIDERANDO a necqssidade de aúlise pemarente de
reavaliação das espccificidades do ceniírio epidcmiológico da
COVID-19 e dâ capacidade de resposta da rede de atenção básica;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual n' 7.020, de 05 de
março de 2021, alÍerado pelo Deoeto Estadual f 7.71,6, de 25 de
maio de 2021,

DECRETA:

Art. 1", Ficam acolhidâs no âmbito do Município de RenascenÇa as
deteÍminaçôes coostantes do Decreto Estaduâl D' 7.020, de 05 de
março de 2021, a[erado Decreto Estadual tr' Decreto Estadual Ír"
7.716, de 25 de maio dç 2021, para fiÍls de:

[ - Íestringir prcüsoriamente a circulaçào em espaços e vias públicas,
diariamente, rro período das 20h âs 5h, com exceção das pessoas e

veiculos em razão de serviços e atividades essenciais de{inidos no art.
5o do Decreto Estaduâl n" 6.983, de 202t;

ll - proibú a comercialização ç consumo de bebidas alcóolicas em
espaços de uso público e coletivo oo período das 20h às 5h,
diariame e, estendendo-se a vedação para quaisquer estatrelecimentos
comerciai§;

III - suspendeÍ o funcionamento das atividades e seniços não
essenciais aos domingos.

Art 2" Ficam suspensas, nos teÍmos do artigo 6" do Decreto Estadual
n' 'l.O2Ol2O2l e coDsiderando a realidade local. o fuÍlcioname[to dos
seguintes serviços e atividades:

I - estabelecimentos destinados ao entretedmento ou a evetrtos
cultumis, tais como casas de shows, circos, t@tros, cinemas, e
âtiüdâdes correlâtas:

I[ - estabelecimentos destinados a eventos sociais e atividádes
correlatas em espaços fechados, tais como casas de festas, de eventos
ou Íecepções, bem como parques infantis e temáticosi

lll - estabelecimentos desthados a mostras comeÍciais, feiras de
varejo, eventos técnicos, c,ongr€ssos, coovençôes, entre onfos eventos
de interesse profissional técnico e/ou cientíÍico;

IV - câsas troturBâs e atividades coÍrelatas;

V - reudões com aglomençào de rEais de 30 (trinta) pessoas,

inclúndo eventos, comemorações, assembleias, confiatemizações,
encontros familiares ou corpoÍativos, em espaços de uso público,
localizados em bens púbücos ou privados, observando a ocupação
máxima de 50% da capacidade autorizada pelo Corpo de Bombeüos e
as demais medidas de segurança preústas no Deoeto Municipal n'
2.M3t2020.

Art.30 Pelo disposto no aÍt. 7o, do Decreto Estadual n" 7.020, de 2021
e considerando a realidade local:

I - o funçionamento dos serviços e atiúdades úo essenciais deverá
ocolrer no período das 6h às 20h, de segunda a sábado;

lI - as academias de giústica, musculação, aftes marciais e
congêneres poderão firncionar de segutrda a sábado, das 6h à 20h,
observando a ocupação Ílixima de 3Oy. da cÀpactd4ide 

^utotizÀd^pelo Corpo de Bombeiros;

III - os rcstauatrtes, bares, lanchonetes e coqgêneÍes, poderâo ateüdeÍ
com çoÍrsuÍro no local dâs 6h às 20h, de segunda a sábado, permitido
o funcionamento na modalidade de ôntrega nos dcmais hoúrios e aos
domingos;

tV as dernais atividades e serviços essenciais poderão fi.rnciooar sem
restriçâo de horário e em todos os dias da seÍnana.

§1' Todas as atividâdes e serviços, essetrciais e lão essenciais,
deverão observar rigorosamcnte as medidas preventivas de contágio
estabelecidas nô Decreto Municipal n' 2.043,/2020.

§2" Os restaur:antes e congàreres localizados nas rodovias poderão
ateÍrder os motoístas profissiotrâis pam consumo no local sem
restriQão de horáío.

Arü 4Ô As instilttiçôes feligiosas de qualquer natureza deverdo
ohseryal o que dispõe a Resolução SESA ,1" 440/2021 e alterações
posteriores.

Aú. 5' Fica vedada a realização e pníticâ de esportes coletivos, assim
considerados acima de quatro participantes, bem como esportes de
conÍato, no âmbito do Município de Renascença.

Panígrafo único. Fica excetuado da vedação desrila do.?púÍdeste
artigo:

I - a pática de esportes .ealizadas nos interiores de academias de
ginrásticas, respeitando a restriçâo do disposto no inciso II do aÍ- 7'
Decreto Estadual n.'7.020 de 5 de março de 2021;

II - os tÍeinos e campeonatos oficiais do Mrlricípio de Rouscença;

III - as aulas de educações fisicas realizadas nas uoidades de educaçâo
no âmbiLo do Municipio de Renascença.

Art. 6" Fica recomendado a todos os estabelecimentos comerciais que
Íestrinjam a entrada de menores de 12 (doze) anos completos, bem
como orientem para a entrada de apenas üÍnâ pessoa do grupo
famiüar.

Art. 7o Permanecem em vigência todas as medidas estâbelecidas Ão
DecÍeto Municipal f 2.043/2020, que não forem contnirias a este
Decrêto.

ArL 8' O Municipio podená se utilizâr do seu Poder de Policiâ,
inclusive solicitar o auxílio das forças policiais, caso haja o
descumprimeoto do disposto rlesse DecÍeÍo, sem prejuízo da
imposição de multas e çâssação de alva!á de funcionamento,
conforme previsto no Decreto Mutricipal n' 2.04312020.

Art. 9o Este Deqeto entra em vigor nesta datâ, com prazo de vigência
limitado ao do Decreto Estadual n" 7.716, de 25 de maio de 2021.

AÍt. l0 Ficam revogadas as disposições em contrário,

Gâbinete do erecutivo municiprl de Renascetrçâ, Estrdo do
Paraná, aos üntc e oito dhs do mfu de Drio do .tro de dois mil e
vitrte e um.

IDÁLIR JOÃO ZÀNELLÁ
Prefeito
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DEPARTA.MENTO DE LTCITAÇÕES
AVISO DE PREGÁO ELETRONICO 36/202I

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do PaÍaná, toma público para o
coúecimento dos interessados, que se sncolltra aberto Pregão
ELETROMCO, n". 3612021, do tipo menor preço por iten! com data
de abertura para o dia I lde maio de 2021, às 08h30min, cujo objeto é
O REGISIRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTT'RAS E
PARCELA-DAS DE OLEO DIESEL SIO E S5OO PARA A FROTA
MUNICIPAI através da plataforma eletrônica BLL. O início de
acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir das l3h30min
do dia 31/05/2021 às 08h30miD do dta 111061202l- início da fase de
lances às 09h do dia ll/O6DO2l. O Edital e demais informações
encontram-se disponiveis na sede da Prefeitura MuÍticipal de Rio
Azul-PR, no Departamento de Licitaçôes, situado à Rua Guilherme
Pereira, 482, uo honí,rio das 8:00h às llhe45minedas l3hàs l7h e
tros endereços eletrônicos http://www.rioazul.or.qov.brlücitacao e
https/,ôll.org.br/ paÍir do dia 31 de maio de 2021 às l3hÍs.

Rio Azul, 28 de mâio de 202l

LEÁNDRO JÁSTNSKI
Prefeito Municipal
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÓES
AVISO DE PREGÃO ELETRONICO 37i2O2I

A!'ISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, toma público para o
coúecimento dos hteressados, que sc ercontra abeÍo Pregão
ELETRÔNICO, ú". 3712021, do tipo menor preço por item, com data
de abeÍtua para o dia 3 I de maio de 2021, as 13h30min, cujo objeto é

O AQUISIÇÃO DE BOMBA dC ÂBASTECIMBNTO NOVAS PARA
TANQUE AÉREO HORZONTAL PARA ÓLEO DIESEL, SENDO

QUE O PREGÃO ELETRÔMCO 34l202I RESTOU FRUSTRADO,
âtravés da plataforma eletrôdca BLL. O início de acolhimento dás
propostas comerciais ocorrená a partir das 08h30min do dia
0110612021 às 08h30min do dia I l/06/2021. início da fase de lances
às 09h do dia 11/06/2021. O Edital e demais inlormações encontram-
se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, flo
Departamento de Licitações, situado à Rua Cülherme Pereim, 482, no
horário das 8:00h às I lh e 45min e das l3h às l7h e flos ender€ços
eletônicos http://www.rioazul.pÍ.sov.br,4icitacao e https:/,'bll.oÍg.br/
partir do dia 01 dejunhode202l.

Rio Azul, 28 de mâio de 2021.

LEÁNDRO JÁSINSKI
Prefeito Municipal
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DEPARTAMf,NTO DE LICITAÇÕES
EXTRÁTO DE DISPENSA 43l202I

EXTRATO DE DISPENSA EMERCENCIAL DE LICITÂÇÀO N"

OBJETO: AQUISIÇÂO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS
PARA TRATAMENTO DE PESSOAS COM COVID.I9,
FAVORECIDO: ALTERMED MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR

CNPJ.: 00.802.002/0001 -02
FAVORECIDO: DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA
CNPJ.: 02.520.829/0001-40
FAVORECIDO: FARMACIA ARV LTDA -ME
CNPJ.: 17.903.64?/0001-26
FAVORECIDO: FARMACIA HESSEL LTDA EPP
CNPJ.: 79.171.22910001-49
FAVORECIDOi TASLINE SAQUETO DE MATOS
CNPJ,: 13.660.044/0001-90
EmbÀsamento Legal AÍigo 24,lnciso IV, da Lei Federal 8.666/93 dc
art. 4' dâ Lei 13.9'l9l2O2O, em raáo dâ situação de
emergêÍroia-/calamidade em saúde pública pela COVID- 19.

Rio Azul, 28 dc Maio de 2021.

LEÁNDRO JASINSKI
hefeito Mudcipal

PREFEITURA MTJNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE CONTRT{TO 046/202I
CONTRATANTE: PREFEITURÂ MT]MCIPAI DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.25610001-01
CONTRÀTADA; ALTERMED MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR
CNPJ.: 00.802.002/000 l -02
VALOR: R$ 39.655,00 (Trinta e Novs Mil, Seiscentos e Cinquenta e
Cinco Reais).
PRÂZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 2Afi5t2021 à
3 r2t202t,
ASSINATURA: 28/05/202 I
FORO: Comarca de Rebouças.

(À)LEÁNDRO JÁSINSKI
Prefeito Muíicipal

(A)ÁNÁCLETO FERRÀRI
Representante

PREFEITI]RÁ MT]MCIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE CONTRATO O47I2O2I
CONTRÀTÁNTE: PREFEITURÁ MI-,NICIPAT DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.25610001-01
CONTRÂTADA: DMASTER COM DE PROD HOSP LTDA
CNPJ.: 02.520.829/0001-40
VALOR: R$ 69.121,00 (Sessenta e Nove Mil, Certo e Vinte e Um
Reais).
PRAZO DA DURÀÇÃO IX) CONTRATO: De 2An5t2L2l à
31fi2t2021.
ÁSSINATURÁ: 28105/202 I
FORO: Comarca de Rebouças.

(A) LEANDRO JÁSINSKI
Prefeito Municipal

(A) ODÀIR J OS E BÁLESTRIN
Representante

PREFEITT''RA MUMCIPAL DE RIO AZUL
EXTRÂTO DE CONTRá.TO 048/2021
CONTRÁTANTE: PREFETTURÂ MTJMCIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.; 75.963.25610001-01
CONTRATADA: FARMACIA ARV LTDA -ME
CNPJ.: 17.903.64710001-26
VALOR: RS 30.840,00 (Trinta Mil, Oitocentos e Quarenta Reâis).
PRAZO DA DURÂÇÃO DO CONTRÂTO: De 28,tü5l202t à

3 1212021.
ÁSSINÂTURÁ: 28105/202 I
FORO: Comarca de Rebouças.

(A) LEANDRO JÁSINSNI
Prefeito Muíicipal

(Á)ÁLIND ÀPÁRECIDÀ ROSSÀ YÁLENTIM


