
rREFETTURA D0 Mur{rcípro DE RENAScEIIçA

LEI N" 1767, DE 15 DE DEZEMBRO DE2O?I

DeÍine as zonas urbanas, fixa as regras e critérios
para a graduação dos tributos municipais, para
aplicação no exercício financeiro de 2022 e dát

outras providências.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, IDALIR JOÃO ZANELLA,
Prefeito de Renascença, sanciono a seguinte,

LEI

Art. 1". Para os fins no disposto do art. 6" e 225o do Código Tributário do
Município, são consideradas zonas urbanas as seguintes áreas e/ou imóveis da Sede
do Município:

I - Os lotes contidos nas quadras no 0l a 42 do Bairro Centro;
II - Os lotes contidos nas quadras dos Bairros Cristo Rei, Zanella, Santa Maria,

Santa Maria Ampliação, Rufatto, Associação e, quadras no Prolongamento da Rua
Nilo Peçanha saída para Campo Erê;

III - Os lotes contidos nas quadras no 55 a 63 do Bairro Parque Industrial;
IV - Lotes constantes do Lote no 49 e 98 da Gleba Barra do Marmeleiro e seus

desmembramentos;
V - Os lotes contidos no Bairro Parque Yara.

Parágrafo Único. Todas as chácaras e áreas anexadas ao Quadro Urbano da

Sede do Município, não incluídas no paragrafo 1o deste artigo, são consideradas áreas
urbanizáxeis e/ou de expansão urbana.

Art. 2". O Executivo Municipal editará noÍÍnas fixando os prazos para
recolhimento do IPTU e das taxas de serviços urbanos.

Art. 3'. No cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

- IPTU serão aplicadas as seguintes alíquotas, sobre os valores fixados na Planta
Genérica de Valores:

I-0,2yo (dois décimos por cento) sobre o valor venal dos imóveis edificados;
II - 0,360/0 (zero tinta e seis por cento) sobre o valor venal dos imóveis não

edificados;
ilI - 0,020Á (dois centésimos por cento) sobre o valor venal dos imóveis

considerado iáreas urbanizáveis e/ou de expansão urbana.

PREFETTURA D0 MUNICíPi0 DE RENASCENçA - PR

cNPJ 76.205.681 /0001 -96



PREFETTURA D0 MUNrGtpto DE REI{ASGEilçA

Art. 4'. Poderão ser isentos do pagamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana os imóveis cedidos gratuitamente por particular para
funcionamento de quaisquer serviços públicos municipais, estadual e federal,
enquanto ocupadas pelos citados serviços.

§ 1". As isenções previstas no inciso I deste artigo devem ser requeridas até o
mês de dezembro de cada anio, paÍa vigorarem no exercício seguinte.

§ 2'. A qualquer tempo a isenção prevista neste artigo pode ser cancelad4 uma
vez verificado não mais existirem os pressupostos que autorizaram sua concessão.

Art. 5o. O Chefe Poder Executivo Municipal, por decreto, poderá conceder um
desconto pela antecipação do imposto em cota única de até lUYo (dez por cento).

Art. 6". Revogam-se as disposições em contriírio.

Aú. 7". Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos
apartir do dia 1o de janeiro de2022.

Renascenç4, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e

um.

Idalir Joeo"Zánella
Prefeito

Certifico que este documento foi publicado no Jomal
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VALOR TOTÀL: R$386.501,59 (TREZENTOS E OITENTA E
SEIS MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E CINQÚENTA E NOVE
cENTAVOS)
DATA DA ASSINATURA: 15/12/2021

Putrlicado por:
Diana Bamberg

Código ldertifi cador:9FE7038F

DEPARTAI}IENTO DE LICTTAÇÃO
JUSTIFICATTVA DE PROCESSO LICITATÓRIO

JUSTIFICATryÂ DO PROCESSO LICTTATÓRI O 2561202I

I _DO OB.IETO:
O objeto do presente Processo Licitatório é a contratação de pessoa
jurídica com vistas à aquisição de uma empilhadeira a gás, com
capacidade de cwga mínima de 2500 Kg e Elevação dos garfos de no
mínimo 4,8 metros.

2 -DA JUSTTFTCÀTIVA / MOTTVAÇÃO
A aquisição visa atender o CONTRATO DE REPASSE
897016120191MJS/CAIXA, sendo que o processo licitatório anterior
foi Deserto * PREGÃO 90/2OZl. Através da compra direta objetiva-se
evitar a geraçâo de custos adicionais aos cofres público municipais,
visto que a realização de uma nova licitação se basearia valores
afilalizados, os quais sçriam muito superiores ao valor contido no
último Edital dada a ampla e constânte variação de preços ocorridas
durante a afual Pandemia.
Através da aquisição deste equipamento busca-se otimização do
serviço de gestão de resíduos e reduzir a penosidade de trabalho dos
colaboradores que atuam na coleta e separação dos resíduos
recicláveis, onde irá auxiliar no carregamento do material já separado
e enfardado.

3 _ DA MODÀLIDADE DE LICITÀÇÃO A SER UTILIZADÀ
12.1 - Dispensa de Licitação.

Realeza (PR), 15 de outubro de202l.

PAULO CEZARCASARIL
Prefeito

Publicado por:
Diana Bamberg

Código ldentifi cador: 8C04F96C

D&PÀRTÀMENTO DE LICITAÇÃO
JUSTIFTCATTVA DE PROCESSO LICITATÓRIO

JUSTIFICATryA DO PROCESSO LICITÀTÓRI O 2451202I
1-DO OBJETO:
O objeto do presente Processo Licitatório é à aquisição de 01 Trator
de esteir4 nos termos do Convênio de Repasse

89 7 0 I 6 I 20 I 9 IMJSiCAIXA.
2 - DA JUSTTFTCÀTIVÀ / MOTTVAÇÃO
Considerando a amplitude do Convênio de Repasse

897016D0I91IúJS/CAIXA firmado em Dezembro de 2019 entre o
Município de Realeza e o Ministério da Justiça, o qual engloba 14
(quatorze) diferentes itens, entre eles 0l trator de esteir4 a ocorrência
da Pandemia da COVID19 e a constante e significativa variação dos
preços de todos os produtos e equipamentos englobados, tomou-se
necessiíria arealização de diferentes e reiterados processos licitatórios,
visto que alguns deles acabaram por ser Desertos ou Fracassados.
Neste sentido, dois processos licitatórios já foram realizados
objetivando a aquisição de 01 (um) trator de esteira, sendo o primeiro
processo fracassado - Pregão 44/2021 (com valor mediano dos
orçamentos de RS735.000,00) e o segundo processo - Pregão no

9012021 (com valor mediano dos orçamentos de RS 973.333,33)
também fracassado, onde a única empresa participante acabou por ser

desclassificada pelo fato de não estar apta ao fornecimento do

equipamento em questão. Desta form4 mesmo após os dois processos

de licitação, neúuma proposta válida foi registrada de forma a se

atender ao conteúdo p*ri:1?_:::d*:l ill,"iT,: d_*i::::: r::

interessados a participar, sendo que houve uma única proposta
apresentada paÍa cada cefiame.
Ao se efefuar uma nova cotação do equipamento, valores
significativamente maiores foram obtidos, sendo atingido um valor
mediano de R$ 1.100.000,00, o que acarretará um prejuízo muito
elevado aos cofres públicos quando considerados os valores iniciais,
totalizando urna variação de RS 365.000,00 entre a atual cotação e
primeúo processo I icitatório.
Objetivando evitar esse gasto adicional para o município, solicita-se a
aquisição do equipamento através de uma dispensa de licitação, dada a
existênçia de uma empresa apta a fomecer o trator de esteira em
acordo com as exigências do Edital e dentro do valor base da última
licitação, conforme orçamento em Anexo. Além disso, o referido
equipamento será entregue em um prazo muito inferior aos demais
fornecedores, que solicitam prazos de até 150 dias para a entrega, o
que acarretaria um prejuízo ainda maior à administração municipal,
dado o aumento constante e já demonstrado dos preços durante a atual
Pandemia-
Destaca-se ainda, que o equipamento em questão é de suma
importância para o correto e contínuo funcionamento do serviço de
gestão de resíduos sólidos, o qual é classificado como serviço
essencial em nosso município, tomando-se necessaria sua execução de
forma inintemrpta. Assim, seu prolongamento do prazo de entrega
pode acarretar diferentes problemas na execução deste serviço e

consequeltes danos ambieatais.
Somado a isso, o fato deste equipamento se tratar de apenas um dos
quatorze itens do projeto global, sendo necessária a aquisição e

execução de todos esses itens de acordo com o cronograma prévio
firmadojunto a instituição financeira de repasse dos recursos, o atraso
na aquisição do mesmo acaba por retardar o recebimento da verba
prevista para custeio dos outros itens, atrasando suas execuções e

pagamentos, podendo necessitar possíveis reequilíbrios financeiros ao
município dada a variação de preços de matérias primas e mão de
obr4 o que oneraria ainda mais os coÍies públicos.
Como se isso não bastasse, paraarcalização de um novo pregão seria
necessário moyer muitos mais agentes públicos, assim como é

necessario maior tempo para sua tramitação, quando comparados com
uma dispensa de licitação.
Desta form4 objetivando evitar o risco de dano ao erario, falhas na
execução do projeto globa1, perca de prazos do convênio e possíveis
danos ambientais, propõe-se a aquisição imediat4 desde que atendida
as exigência legais, de 0l trator de esteira conforme orçamento em
anexo.
3_DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO I SSR UTILIZADÂ
3.1- Dispensa de Licitação.

Realeza (PR), 09 de Novembro de 2021.

PÁALO CEZARCASARIL
Prefeito

Publicado por:
Diana Bamberg

Código ldentifi cador:69E9BE9F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRÀÇÃO
LEr N" t767,DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

Define as zonas urbanas, fixa as regras e critérios
paía a graduação dos tributos municipais, para

aplicação no exercício financeiro de2022 e dá outras
providências.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, IDALIR JOÃO
ZANELLA, Prefeito de Renascença, sanciono a seguinte,

LET

Art. 1', Para os fins no disposto do art. 6o e 225" do Código Tributário
do Município, são consideradas zonas urbanas as seguintes iireas e/ou

imóveis da Sede do Município:
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I - Os lotes contidos nas quadras no 01 a 42 do Bairro Centro;
II - Os lotes contidos nas quadras dos Bairros Cristo Rei, Zanella,
Santa Mari4 Santa Maria Ampliaçâo, Rufatto, Asociação e, quadras
no Prolongamento da Rua Nilo Peçanha saida para Campo Erê;
III - Os lotes contidos nas quadras no 55 a 63 do Bairro Parque
Industrial;
IV - Lotes constantes do Lote n" 49 e 98 da Gleba Barra do
Marmeleiro e seus desmembramentos;
V - Os lotes contidos no Bairro Parque Yara.
Parágrafo Único. Todas as chácaras e áreas anexadas ao Quadro
Urbano da Sede do Município, não incluídas no paragrafo lo deste
altigo, são consideradas iáreas urbanizáveis e/ou de expansão urbana.

Ãrt.2". O Executivo Municipal editará normas fixando os prilzos para
recolhimento do IPTU e das taxas de serviços urbanos.

ÀrL 3". No cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e

Territorial Urbana - IPTU serão aplicadas as seguintes alíquotas,
sobre os valores fixados na Planta Genérica de Valores:
I - 0)% (dois décimos por cento) sobre o valor venal dos imóveis
edificados;
Il - 0,36% (zero trinta e seis por cento) sobre o valor venal dos
imóveis não edificados;
ilI - 0,02yo (dois centósimos por cento) sobre o valor venal dos
imóveis considerado áreas urbanizáveis e/ou de expansão urbana.

A,rt- 4". Poderão ser isentos do pagamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana os imóveis cedidos
gratuitamente por particular para funcionamento de quaisquer
serviços públicos municipais, estadual e federal, enquanto ocupadas
pelos citados serviços.

§ 1'. As isenções previstas no inciso I deste artigo devem ser
requeridas até o mês de dezembro de cada ano, para vigorarem no
exercício seguinte.

§ 2'. A qualquer tempo a isenção prevista neste artigo pode ser
cancelad4 uma vez verificado não mais existirem os pressupostos que

autorlzaram sua concessão.

Art. 5". O Chefe Poder Executivo Municipal, por decreto, poderá
conceder um desconto pela antecipação do imposto em cota única de

até l0% (dez poÍ cento).

Àrt. 6'. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 7". Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir do dia 1" dejaneiro de2022.

Renascença, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e

vinte e um.

IDALTR TOÃO ZANELLA
Prefeito

Publicado por:
Jovani Luiz Cenatti

Código ldentifi cador: 3BE7 987 7

DEPARTÀMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
A\TISO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N' 115/202I -

PMR

MODALIDADE: Pregão Eletrônico do tipo menor pr€ço unitário.
OBJETO: contratação de empresa para fomecimento de máquinas

agrícolas conforme Convênio n'42112021, que celebram o Estado do

Paraná por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura e do
Abastecimento - SEAB e o Município de Renascença.

DÀTÀ E HORÀ DÀ ÀBERTURA DA SESSÃO PÚNITCA: Z6 AC

ianeiro de 2022 ás 08h00min.
UASG: 987809 - PREFEITT RA MTINICIPAL DE RENASCENCA
LOCAL: www.comprasgovernamentais.sov.br.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser
adquiridos na Prefeitura Municipal, no endereço Rua Getúlio Vargas,
no 901, Centro, Fone (46) 3550-8300 (Prefeitura) / 3550-8316
(Departamento de Licitações), Renascença, Estado do Paraná, de 2' a

tr feiru nos horários das 07:30 as ll:30, e das 13:00 as 17:00 horas,
onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, e pelo site
www. renascenca.pr.gov. br.

INFORMAÇÔES: Informações e esclarecimentos adicionais, no

endereço e telefone acima citado.

Renascença, 14 de dezembro de 2021.

LUCIANE ELOISE LABCZYK
Pregoeira

Publicado por:
Luciane Eloise Lubczyk

Código Identificador:34 I 3F 1D0

DEPÀRTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N' IO5/2021-PMRAVISO DE

HOMOLOGAÇÃO

Tomo pública a Homologação do Pregão Eletrônico n' 105/2021-
PM( objetivando contratação de empresa para prestação de
serviços de dedetiz-ação e desratização interna, externa e limpeza
de caixas d'água dos imóveis pertencentes a Prefeitura de
Renascença. em favor das seguintes empresas:
Comercial Agroalba Eireli, no valor total de R$ 3.112,88 (três mil
cento e doze reais e oitenta e oito centavos);
Paulo Cesar Gotz, no valor total de R$ 1.475,50 (um mi quatrocentos

e setenta e cinco reais e cinquenta centavos);
Kevin Bugs Yaz,no valor total de R$ 847,60 (oitocentos e quarenta e

sete reais e sessenta centavos);
Dedetizadora Casagrande Eireli, no valor total de RS 23.597,25
(vinte e três mil quinhentos e noventa e sete reais e vinte e cinco
centavos).

Renascença, 14 de dezembro de2A2l.

IDÁLIR JOÃO ZÁNELLA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciane Eloise Lubczyk

Código ldentificador: 25D527 2D

DEPÀRTÀMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
A\.ISO DE EDITÀL

ÀVISO DE EDITÀL
PREGÃO PRESENCIAL PARA R.EGISTRO DE PREÇOS N"
tt9t202t -PMR
LICITÁÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA,
MICROEMPREENDEDOR INDIWDAAL E EMPRESA DE
PESUENO PORTE, NOS TERMOS DO INCISO r, DO ARTIGO
48, DÁ LC 123/2006.
MODALIDADE: Pregão presencial do tipo menor preço unitráLrio.

OBJf,TO: REGISTRO DE PREÇOS para tutura e eventual
contratação de empresa para fomecimento de pranchas, vigas e tábuas

de eucalipto vermelho e palanques de eucalipto tratado para atender as

necessidades das secretarias solicitantes.

CREDENCIAMENTO E ENTREGÀ DOS ENVELOPES: das

08:30 às 09:00 do dia 3l de janeiro de 2022, no Departamento de

Compras e Licitações, da Prefeitura Municipal de Renascença, à Rua

Geúiio Vargaü no 901.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: as 09:01 do dia 31 de janeiro de

2022, junto a sala de licitações na Prefeitura Municipal de Renascença
.PR.

ÀQUISIÇÃO DO EDITÀL: O Edital e seus anexos poderão ser

adquiridos na Prefeitura Municipal no endereço Rua GeÚlio Vargas,

no 901, Centro, Fone (46) 3550-8300 (Prefeitura) / 3550-8314

(Departamento de Licitações), Renascença, Estado do Paraná, de 2u a

À" f"im nos horários das 07:30 as 11:30. e das 13:00 as 17:00 horas,


