
PREFEITURA DO MUNICíPIO DE RENASCENçA

DECRETO N.'2.178 DE 02 DE JULHODF.ZAZI

Dispõe sobre âs novas medidas de observância
obrigatória em razáo da pandemia COYID-l9 e dá
outras providências.

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

CONSIDERANDO a necessidade de análise permanente de reavaliação das
especificidades do cenário epidemiológico da COVID-l9 e da capacidade de resposta da rede de
atenção brisica;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual no 7.A20, de 05 de março de202l,
alterado pelo Decreto Estadual no 8.042, de 30 de junho de202l.

DECRETA:

Aú. 1o. Ficam acolhidas no âmbito do Município de Renascença as determinações
constantes do Decreto Estadual n" 7.020, de 05 de março de 2021, alterado Decreto Estadual no

7.893, de 11 junho de2021, para fins de:

I - restringir provisoriamente a circulação em espaços e vias públicas, diariamente, no
período das 23h às 5h, com exceção das pessoas e veículos em razáo de serviços e atividades
essenciais definidos no art. 5o do Decreto Estadual no 6.983, de2A21;

II - proibir a comercializaçáo e consumo de bebidas alcóolicas em espaços de uso público
e coletivo no período das 23h às 5h, diariamente, estendendo-se a vedação para quaisquer

estabelecimentos comerciais;

III - suspender o funcionamento das atividades e serviços não essenciais aos domingos.

Art. 2o Ficam suspensas, nos terrnos do aúigo 6o do Decreto Estadual n' 7.02012021 e

considerando a realidade local, o funcionamento dos seguintes serviços e atividades:

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

de shows, circos, teatros, cinemas e atividades correlatas;

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

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

temáticos;

III - estabelecimentos destinados a mostras comerciais, feitas de varejo, eventos técnicos,

congressos, convenções, entre outros eventos de interesse profissional técnico e/ou científico;
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IV - casas noturnas e atividades correlatas;

V - reuniões com aglomeração de mais de 30 (trinta) pessoas, incluindo eventos,
comemorações, assembleias, confraternizações, encontros familiares ou corporativos, em
espaços de uso público, localizados em bens públicos ou privados, observando a ocupação
máxima de 50o/o da capacidade autorizada pelo Corpo de Bombeiros e as demais medidas de
segurança previstas no Decreto Municipal n'2.043/2020.

Art.30 Pelo disposto no art.7o, do Decreto Estadual n" 7.020,de2021e considerando a
realidade local:

I - o funcionamento dos serviços e atividades não essenciais deverá ocorrer no período das
5h às 20h, de segunda a sábado;

II - as academias de ginástica, musculação, artes marciais e congêneres poderão funcionar
de segunda a sábado, das 5h às 23h, observando a ocupação miáxima de 30o/o da capacidade
autorizada pelo Corpo de Bombeiros;

III - os restaurantes, bares, lanchonetes e congêneres, poderão atender com consumo no
local das 5h às 23h, de segunda a sábado, permitido o funcionamento na modalidade de entrega
nos demais horários e aos domingos;

fV - as demais atividades e serviços essenciais poderão funcionar sem restrição de horário
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 no

2.A$D02A.

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

Art. 4". As atividades esportivas poderão ser realizadas com até 20 (vinte) pessoas,

observadas as orientações da Nota Técnica no 4612020 da SESA/PR.

Art. 5'. As atividades escolares curriculares e extracurriculares poderão ser realizadas nos
termos do Decreto Municipal n" 2.162 de23 de abril de202l.

Art. 6o As instituições religiosas de qualquer natttreza deverão observar o que dispõe a
Resolução SESA n'44012021 e alterações posteriores.

Art.7" Fica recomendado a todos os estabelecimentos comerciais que restrinjam a entrada

de menores de 12 (doze) anos completos, bem como orientem para a entrada de apenas uma
pessoa do grupo familiar.

PREFEITURA D0 MUNICíPI0 DE RENASCENçA - PR
cNPJ 76.205.681 /0001 -96



PREFEIIURA D0 MUNTCTHO DE RENA§CENçA

Aú. 8'Ficam suspensas as autorizações contidas no Decreto Municipal n" 2.04312020 que

eventualmente contrariem as disposições deste Decreto.

Art. 9o O Município poderá se utilizar do seu Poder de Polícia, inclusive solicitar o auxílio
das forças policiais, caso haja o descumprimento do disposto nesse Decreto, sem prejuízo da
imposição de multas e cassação de alvará de funcionamento, conforme previsto no Decreto
Municipal n" 2.043 12020.

Art. l0 Este Decreto entra em vigor nesta data, com pruLzo de vigência limitado ao do
Decreto Estadual n" 7.02012021.

Art. 11 Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do executivo municipal de Renascença, Estado do Paraná, aos dois dias do
mês de julho do ano de dois mil e vinte e um' 
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Idalir J;o*ofaíetla
Prefeito

Certifico que este documento foi publicado no:
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Nomeia Autoridade competente, Pregoeiro, Equipe
de Apoio e Técnica.

O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e em confonnidade com as disposições das

Leis Federais n." 8.666193, normas complemeniares e a Lei Federal
1 0.520 de I 7 de julho de 2O02.

RESOLVE:

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para atuar como
Autoridade Competente, Pregoeiro, Equipe de Apoio e Técnica sendo
assim composta:

Autoridade Competente:
Jovani Luiz Cenatti - CPF: 171.192.428-81

Pregoeira:
Luciana Almeri Morcelli - CPP 972.775.849-53

Pregoeira Substituta:
Luciane Eloise Lubczyk - CPF: 058.279.439-08

Equipe de Apoio:
Ivan Roberto Stein - CPF: 025.732.759-22
Veridiana Salvadego - CPF: 061.199.269-84
Luciane Eloise Lubczyk - CPF: 058.279.$9-A8

Equipe de Apoio Substituta:
Robson de Oliveira - CPF:092.742.979-98
Rafaeli Rachurat - CPF: 061.708.239-17

Equipe Técnica:
Kélsen Aline Kassburg - CPF: 062.351 .619-56
Gabrielle Black - CPF: 059.134.8'19-90
Rosana Salete Peter Paris - CPF: 869.837.849-87
Leandro Osokoski Hillesheim - CPF: 084.653;779-60
Anderson Arisi - CPF: 059.505.159-60

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do Paraná,
aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e ünte e um.

IDÁLIR JOÃO ZÁNELLA
Prefeito

Pubücado por:
Jovani Luiz Cenatti

Código Identitrcador:46D0258F

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 046/2021_ PMRAVISO DE

HOMOLOGÀÇÃO

Torno pública a Homologação do Pregão Eletrônico n" 04612021-
PMR. Objetivando a contratação de empresa para fomecimento de
uniformes esportivos sob medida e materias esportivos pÍua o
Departamento de Esporte em favor das seguintes empresas:
Andre E. S. Schilling, no valor total de RS 569,00 (quinhentos e

sessenta e nove reais);
Kalana Confeccoes Ltda, no valor total de R$ 7.899,90 (sete :rnil

oitocentos e noventa e nove reais e noventa centavos);
H. F. Solucoes Ltda, no valor total de RS 2.475,00 (dois mil
quatrocentos e setenta e cinco reais);
Big Ball SpoÉs - Material Esportivo Ltda, no valor total de R$
1.447,00 (um mil quatrocentos e seterta e sete reais);
P. Moreira Lima Comercio E Servicos Eireli, no valor total de R-$

1.581,40 (um mil quinhentos e oitenta e um reais e quarenta
centavos);
Rmm Spoús Comercio De Produtos Esportivos Eireli, no valor
total de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais);
Jeverson lvan Paese - Pitty Sports, no valor total de R$ 13.621,13
(treze mil seiscentos e vinte e um reais e treze centavos);

Astor Staudt Comercio De Produtos Educativos Eireli, no valor
total de R$ 1.999,50 (um mil novecentos e noventa e nove reais e
cinquenta centavos).

Renascença, 02 de julho de 2021.

IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito Muoicipal

Publicado por:
Luciane Eloise Lubczyk

Código ldentilicador: 7 9 6208 AA

DEPARTAMENTO DE ÀDMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE

LICITAÇÃO N.015/202I PROCESSO N. 100/2021

Pelo presente Termo, fica ratificado o processo de licitação, nos
termos em que opina pela contatação, mediante Inexigibilidade de
Licitação fundamentada no aúigo 25 da Lei 8666193, referente ao
Credenciamento de interessados para fornecimento de cargas de
cascalho destinados aos serviços de recuperação e conservação de
estradas rurais e urbanas.
A contratação abaixo deve ser concretizada Ílos termos da elaboração
efetuada pela Comissão Permanente de Licitação em 02 de julho de
2021, como segue:
Prazo: 12 (doze) meses.
Objeto: Credenciamento de interessados para fornecimento de
cargas de cascalho d.estinados aos sentiços de recuperação e
conservação de estradas rurais e urbanas, sendo:
CREDENCIADO: Mauro Migliorini
LOTE 07 - CASCALIIOS NAS PROXIMIDADES DA LINHA
SETE DE SETEMBRO

Renascença, 02 de julho de 2021 .

IDALIR JOÃO ZÁNELI.,,I
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciane Eloise Lubczyk

Código Identificador:D3EFC35 7

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N." 2.178 DE 02 DE JULHO DE 2O2I DI§PÓE

SOBRE AS NOVAS MEDIDÀS DE OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVII»I9 E DÁ

OUTRÀS PROYIDÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO a necessidade de análise permanente de
reavaliação das especificidades do ceniáÍio epidemiológico da
COVID- l9 e da capacidade de resposta da rede de atenção básica;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nu 7.020, de 05 de
março de 2027, alterado pelo Decreto Estadual n' 8.042, de 30 de
junho de 2021.

DECRETA:

Art. 1'. Ficam acolhidas no âmbito do Município de Renascença as

determinações constantes do Decreto Estadual n" 7.020, de 05 de
março de 2021, alteraclo Decreto Estadual n" 7.893, de ll junho de
2A2l,para fins de:

I - restringir provisoriamente a circulação em espaços e vias públicas,

Item Qtde 0«risâo Utr.
VALOR
UN

VAI,OR
TOIAI-

I 1.500

CARCAS DE CASCALHO NAI
PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DI
LINIIÁ SÊTÉ DE SETEMBR(
C,{MINHÃO TRAÇÂDo

i4,m 22.350,00
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veículos em razáo de serviços e atividades essenciais definidos no art.
5o do Decreto Estadual n' 6.983, de 2021:

II - proibir a comercialização e consumo de bebidas alcóolicas em
espaços de uso público e coletivo no período das 23h às 5h,
diariamente, estendendo-se a vedação para quaisqueÍ estabelecimentos
comerciais;

III - suspender o funcionamento das atividades e serviços não
essenciais aos domingos.

AÍt.2" Ficam suspensas, nos termos do artigo 6o do Decreto Estadual
n" 7.02012021, e considerando a realidade local. o funcionamento dos
seguintes serviços e atividades:

I - estabelecimentos destinados ao entretenimento ou a aventos
culfurais, tais como casas de shows, circos, teatros, cinemas e

atiüdades correlatas;

II - estabelecimentos destinados a eventos sociais e atividades
correlatas em espaços fechados, tais como casas de festas, de eventos
ou recepções, bem como parques infantis e temáticos;

III - estabelecimentos destinados a mostras comerciais, feiras de
varejo, eventos técnicos, congÍessos, convenções, entre outros eventos
de interesse profissional técnico e/ou científico;

lV - casas noturnas e atividades correlatas;

V - reuniões com aglomeração de mais de 30 (trinta) pessoas,

incluindo eventos, comemorações. assembleias, confraternizações,
encontros familiares ou corporativos, em espaços de uso público,
localizados em bens públicos ou privados, observando a ocupação
máxima de 50% da capacidade autorizada pelo Corpo de Bombeiros e

as demais medidas de segurança previstas no Decreto Municipal n"
2.04312020.

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

I - o funcionamento dos servíços e atividades não essenciais deverá
ocorrer no período das 5h às 20h, de segunda a sábado;

lI - as academias de ginástica" musculação, artes marciais e

congêneres poderão funcionar de segunda a sábado, das 5h as 23h,
observando a ocupação mríxima de 30oÁ da capacidade autorizada
pelo Corpo de Bombeiros;

III - os restauÍaotes, bares, lanchonetes e congêneres, poderão atender
com consumo no local das 5h as 23h, de segunda a sábado, permitido
o funcionamento na modalidade de entrega nos demais horários e aos

domingos;

IV * as demais atividades e serviços essenciais poderão funcionar sem
restrição de horário 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" 2.04312020.

§2o Os restaurantes e congêneres localizados nas rodovias poderão

atender os motoristas profissionais para consumo no local sem

restrição de horário.

Aú. 4o. As atividades esportivas podelão ser realizadas com até 2O

(vinte) pessoas, observadas as orientações da Nota Técnica n" 46/2020
da SESA/PR.

Aú. 5'. As atividades escolares curriculares e extracurriculares
poderão ser realizadas nos termos do Decreto Municipal n" 2.162 de
23 de abril de202l.

Aú. óo As instituições religiosas de qualquer natureza deverão

obsenar o que dispõe a Resolução SESÁ n" 44012021 e alterações
posteriores.

Art. 7' Fica recomendado a todos os estabelecimentos comerciais que
restrinjam a entrada de menores de 12 (doze) anos completos, bem
como orientem para a entrada de apenas uma pessoa do grupo
familiar.

Art. 8' Ficam suspensas as autorizações contidas no Decreto
Municipal n" 2.04312A20 que eventualmente contrariem as disposições
deste Decreto.

Art. 9' O Muaicípio podeú se utilizar do seu Poder de Polícia,
inclusive solicitar o auxílio das forças policiais, caso haja o
descumprimento do disposto nesse Decreto, sem prejuízo da
imposição de multas e cassação de alvaÉ de funcionamento,
conforme previsto no Decreto Municipal n' 2.04312020.

Art. 10 Este Decreto entra em vigor nesta data, com prazo de ügência
limitado ao do Decreto Estadual n' 7.0201202t.

Art. 11 Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do executivo municipal de Renascença, Estado do

I;:"" 
aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e

IDALIRTOÁO ZÁNELLA
Prefeito

Publicado por:
Thalia Zappello da Silva

Código IdentiÍicador:BD3 1 B7E9

ESTADO DO PARANÁ
PR.EFEITT]RA MUNICIPA.L DE RESERYA DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
LEI MUNICIPÀL NO II29,O2 DE JULHO DE 2021.

SUMLTLA: RATTFICA, CONFORME
ESPECIFICADA, AS ALTERAÇOES NO
PROTOCOLO DE INTENÇÔES QLTE CONSTITUI
E REGULAMENTA O CONSORCIO
INTERGESTORES DE SAUDE DA s'REGúO DE
SAUDE DO PARANÁ.

A CÂMARA MLINICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU, ESTADO
DO PARANÁ APROVOU E EU, VITORIO ANTIINES DE PAULA,
PREFEITO ML]NICIPAL DO MTINICÍPIO DE RESERVA DO
IGUAÇU, NO USO DAS ATRIBUIÇÔES QIIE ME SÃO
CONFERIDAS POR LEI, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. lo - Ratifica as alterações no Protocolo de Intenções, sob a Lei
1020/2018 que constitui e regulamenta o Consórcio Intergestores de

Saúde da 5u Região de Saúde do Paraná, sob a forma de associação
pública com personalidade jurídica de direito público, nos termos da

Lei Federal n" 11.107, de 6 de abril de 2005, visando a cooperação
técnica na area de saúde entre os entes federados, para prestação de
serviços ambulatoriais especializados de média e alta complexidade,
Serviços de Urgência e de Emergência pré-hospitalar; Ambulatórios
Especializados, tais como: Centro de Especialidades Odontológicas -

CEOS; Serviços de Saúde Mental, entre outros serviços relacionados à

saúde, em conformidade com o Plano Plurianual - PPA de cada ente
consorciado e Lei Orçamenlíria Anual - LOA, o qual fora subscrito
pelos Prefeitos da 5'Região de Saúde.

AÍt. 2" - O patrimônio, equipamentos, estrutura administrativa e as

fontes de receita do Consórcio previsto nesta Lei serão definidas em
seus respectivos Contratos de Consórcio, Programa e/ou Rateio,
observado o disposto nos arts. 4", 8" e 13" da Lei Federal n" 1 1.107, de


