
PREFE|TURA D0 Muilrclpl0 DE RENASGENçA

LEI N' 1.792, DE 11 DE ABRrL DE 2022

Estabelece no âmbito do Município de Renascença sanções
e penalidades administrativas para aqueles que praticarem
maus - tratos aos animais e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, Prefeito de Renascençq sanciono a
seguinte,

LEI:

Art. 1'. Fica proibida no âmbito do município de Renascença, a pratica de maus tratos contra
animais.

Lrt.2o. Para os efeitos dessa Lei, entende-se por maus tratos contra animais toda e qualquer
ação decorrente de imprudência, imperícia ou ato voluntário e intencional que atente contra sua
saúde e necessidades naturais, fisicas e mentais, conforme estabelecido nos incisos abaixo:

I - mantê-los sem abrigo ou em lugares em condições inadequadas ao seu porte e espécie ou
que lhes ocasionem desconforto fisico ou mental;

II - privá-los de necessidades básicas, tais como alimento adequado à espécie e ágluo;

III - lesar ou agredir os animais (por espancamento, lapidação, por instrumentos corüantes,
contundentes, por substâncias químicas, escaldantes, tóxicas, por fogo ou outros), sujeitando-os a
qualquer experiência,préúicaou atividade capazde causar-lhes sofrimento, dano fisico ou mental ou
morte;

IV- abandoná-los, em quaisquer circunstâncias;
V- obrigá-los a trabalhos excessivos ou superiores as srüts forças e a todo ato que resulte em

sofrimento,ptr&deles obter esforços ou comportamento que não se alcançariam senão sobcoerção;
VI- castigá-los, fisica ou mentalmente, ainda que para aprendizagem ou adestramento;
VII- criá-los, mantê-los ou expô-los em recintos desprovidos de limpeza e desinfecção;
VIII- utilizá-los em confrontos ou lutas, entre animais da mesma espécie ou de espécies

diferentes;
IX - provocar-lhes envenenamento, podendo causar-lhes morte ou não;
X- eliminação de cães e gatos como método de controle de dinâmicapopulacional;
XI- não propiciar morte râpida e indolor a todo animal cuja eutanasia seja necessaria;
XII - exercitá-los ou conduzi-los presos a veículo motorizado em movimento;
Xlll-abusá-los sexualmente ;
Xw- enclausurá-los com outros que os molestem;
XV- promover disturbio psicológico e comporüamental;
XVl-deixar. o motorista ou qualquer outro passageiro do veículo, de prestar o devido

atendimento a animais atropelados;
XVll-negligenciar a saúde do animal, não o submetendo a tratamento adequado, quando

necessário.
XV[I- Outras púticas que possam ser consideradas e constatadas como maus -tratos pela

autoridade ambiental, saniüária, policial, judicial ou qualquer com esta competência.
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§ 1" Não se considera maus-tratos contra animais a prática regular de Rodeio, Prova de Montaria,
Prova de Laço, Apartação, Prova de Rédeas, Prova de Balizas, Prova dos Três Tambores, Team
Penning, Work Penning, Ranch Sorting, Hipismo Clássico e Hipismo Rural.

§ 2' Serão considerados abandonados, nos termos do disposto no inciso IV do art.2o, caput,
desta Lei:

I - os animais tutelados soltos em vias públicas;
II - os animais deixados em abrigos públicos e privados, salvo com orientação expressa do

responsável pelo abrigo.

Art. 3o Entende-se por animais, para os fins desta Lei, todo ser vivo pertencente ao reino
animal,excetuando-se o Homo sapiens, abrangendo inclusive:

I - a fauna urbana não domiciliada, nativa ou exótica;
II - a fauna domesticada e domiciliada, de estimação ou companhía,naÍíva ou exótica;
III - a fauna nativa ou exótica que componha plantéis particulares para qualquer finalidade.

Paragrâfo único. Não serão considerados maus-tratos, para efeito do disposto nesta Lei, o

abate humanitario de animais criados para produção e consumo e o controle ou erradicação de

animai s sinantrópico s, conforme lei específi ca.

Art. 4o No caso de animais abandonados em residência cujo locatário tenha rescindido o
contrato e deixado de residir no local, a responsabilidade será do locador e do locatiírio, que

responderão solidariamente pelas penalidades previstas nesta Lei.

Art. 5o Toda ação ou omissão que viole as normas desta Lei é considerada infração
administrativaambiental e serápunida com as sanções aqui previstas, sem prejuízo de outras sanções

civis ou penais previstas em legislação.

§ 1" As infrações administrativas serão punidas com as seguintes sanções:

I - advertência, por escrito;
II - multa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por animal em situação

tratos, podendo ser majorada em até R$ 1.000,00 (um mil reais), nos casos em que a
praticada causar a morte do animal;

III - apreensão de animais, instrumentos, apetrechos ou equipamentos de

natureza utilizados na infração;
IY - destruição ou inutilização de produtos;
V - suspensão parcial ou total das atividades;
VI - sanções restritivas de direito;
VII - pagamento das despesas com o tratamento do animal.

de maus -
violência

' qualquer

§ 2" Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas,

cumulativamente, as sanções a elas cominadas.

§ 3" A advertência será aplicada pela inobservância das disposições da legislação em vigor,
sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo.
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§ 4' O descumprimento das exigências contidas na advertência por escrito, após o decurso do
prazode 2 (dois) dias úteis para atendimento, acaruetarâ na conversão da advertência em multa, no

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

§ 5'A multa a que se refere o incico II do § 1o deste artigo será aplicada sempre que o agente
infrator incidir nas condutas descritas nos incisos III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, X[I, XIV, XV e
XVI do art.2o, caput, desta Lei.

§ 6o Havendo reincidência no cometimento da infração, a penalidade de multa será aplicada
em dobro.

§ 7' As sanções restritivas de direito são:
I - suspensão de registro, licença, permissão, a:uÍorizaçáo ou alvará;
II - cassação de registro, licença, permissão, autorizaçáo oualvarâ;
III - proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período de 3 (três) anos;
IY - guarda do animal.

§ 8'Terão penalidades reguladas em legislações específicas as hipóteses em que o agente
infrator:

I - opuser embaraço aos agentes de ftscalizaçáo;
II - deixar de cumprir a legislação ambiental ou determinação expressa da Administração

Municipal;
III - deixar de cumprir auto de embargo ou de suspensão de atividade.

§ 9'No caso do cometimento da infração disposta no inciso VIII do aÍt.2.o, caput, desta Lei,
a multaaplicada, por animal, será de R$ 500,00 (quinhentos reais), podendo ser majorada até R$
1.000,00 (um mil reais) em caso de morte do animal. Aplica-se a mesma multa às pessoas que criem
ou treinem os animais paraúilízát-los em rinhas, confrontos ou lutas.

Art. 6o (VETADO).

§ 1" (VETADO).

§ 2',(VETADO).

§ 3'(VETADO).

Art.7" Nas diligências realizadas pelos responsáveis pela ftscalizaçáoo uma vez constatada a

criação e/ou comercializaçáo de animais, em local desprovido das licenças, autorizações e alvarás

necessários ao funcionamento, será aplicadaao proprietário multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos

reais) por cada animal, reajustada nos termos do art. 9o desta Lei.

Art. 8o As penalidades serão aplicadas através de impresso próprio, com a identificação do
autuado, a descrição clara e objetiva das infrações administrativas constatadas, as exigências para
regu,larização, quando possível, e a indicação dos respectivos dispositivos legais e regulamentares

infringidos descritos nesta Lei.
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Ârt. 9o As multas previstas nesta Lei serão reajustadas anualmente pela variação do Índice de
PreçosaoConsumidorAmplo-IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografra eEstatística
- IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de extinção deste índice, será adotado
outro criado por legislação federal e que reflitaaperda do poder aquisitivo da moeda.

Art. 10 Será assegurado ao infrator desta Lei o direito à ampla defesa e ao contraditório, nos
seguintes termos:

I - 10 (dez) dias paÍa o agente infrator oferecer defesa ou impugnação em primeira instância,
contados da data da ciência da notificação da penalidade;

II - 20 (vinte) dias para a autoridade competente julgar o processo de recurso em primeira
instância;

III - em caso da não concordância com a decisão do processo de recurso em primeira
instância, 10 (dez) dias para recolTer da decisão.

Art. Ll O agente infrator será notificado quanto à aplicação de qualquer sanção ou da decisão
dosrecursos em primeira e segunda instância:

I - pessoalmente;
II - pelo correio, através de correspondência com aviso de recebimento em mão própria

(4.R.); e

III - por edital, se estiver em lugar incerto ou não sabido.

§ L" Se o agente infrator for notificado pessoalmente e se recusar a exarar ciência, deverá o
agentefiscal, munido de, no mínimo, uma testemunha, cientificar no verso da notificação e/ou auto
de infração a recusa do infrator, contando-se a data de ciência apartir da respectiva notihcação.

§ 2'Na hipótese do inciso III do caput deste artigo o edital será publicado no Órgão Oficial do
Município, considerando-se efetivada anotíficaçáo 3 (três) dias úteis após a data dapublicação.

Art. 12 Não será admitida a concessão de desconto no pagamento das multas estabelecidas
por esta Lei, nem o seu cancelamento, salvo por vícios processuais, desde que comprovados, que

culminem na nulidade do ato.

Art. 13 Os valores arrecadados com o pagamento das multas serão recolhidos ao Fundo
Municipal do Meio Ambiente, para aplicação em programas, projetos e ações ambientais voltados à

defesa e proteção dos animais.

Art. 14 O não pagamento da multa dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação,
implicará na inscrição do débito em dívida ativa e demais cominações contidas na legislagão
tributaria municipal.

Parágrafo único. Não se observará o disposto no caput deste artigo enquanto não expirados os

prÍLzos para defesa previstos no artigo 10 desta Lei.
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Art. 15 Na constatação de maus-tratos, o infrator receberá as orientações técnicas que se

fizerem necessárias sobre como proceder em relação ao que seja constatado com o(s) animal(is) sob
a sua guarda.

§ 1" Ao infrator, caberá a guarda do(s) animal(is).

§ 2o Caso constatada a necessidade de assistência veterinária, deverá o infrator providenciar o
atendimento particular.

§ 3" (VETADO).

§ 4'(VETADO).

§ 5" (VETADO).

Art. 16 Caberá ao Poder Executivo definir a Secretaria e/ou Orgão responsável pela
fiscalizaçãodos atos decorrentes da aplicação desta Lei.

Parágrafo único. As ações de fiscalização poderão ser executadas em conjunto por secretarias
e demais órgãos e entidades públicas.

Art.17 O Poder Executivo regulamenta a presente Lei no que couber.

Art. 18 Ficam revogadas as disposições em sentido contrário.

Art. 19 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Renascença, aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, 60o ano de
emancipação.

Idali
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRÀÇÃO
EDITAL DE LICTTAÇÃO nrooar,rDADE TOMADA DE

PREÇOS N.001/2022

AVTSODE HOMOLOGAÇÃO E ÂDJUDTCAÇÃO
Expirando o prazo recursal, toma-se pública a homologação do
procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto a

seguinúe empresa:
PA\1IMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, que apresentou
proposta no valor de R$ 283.635,60 (duzentos e oitenta e três mil
seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos).

Renascença, lt deabril de2$22.

IDÁLIRJOÃO ZÁNELLÁ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciane Eloise Lubczyk

Código IdentiÍicador: D3 69F460

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N" 002t2022
EDITAL DE IIABILITAÇÂO
A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do
objeto do Edital de ToMADA DE PREÇOS n'002/2022, que após a
análise e verificação da documentação de habilitação, o resultado dá-
se da seguinte forma:

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis
contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao
respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se

sinta prejudicada, para interposi@o de recurso.

Renascença, I1 deabril de2o22

VERIDIANA SALVADEGO
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Publicado por:
Luciane Eloise Lubczyk

Código IdentiÍicador: 3 64862F 8

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÂO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 013/2022 - PMR AVISO DE

HOMOLOGAÇÂO

Torno pública a Homologação do Pregão Eletrônico n' 01312022 -
PMR. Objetivando registro de preços para futura e eventual
contratação de empresa para fomecimento de mobilirfio em geral,
destinado às necessidades da secretaria solicitante, em favor da
seguinte empresa:
Centro Oeste - Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda, no
valor total de R$ 8.61 6,00 (oito mil seiscentos e dezesseis reais).

Renascença, I I de abril de 2022

IDÁLIR JOÃO ZÁNELLÁ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciane Eloise Lubczyk

Código ldentificador:SF i2Al I I

LICITANTE
LN CoEtrutora de Ob[6 Ltdâ }IABILITADÂ
Cazcnsc Engenharia e Construlora Ltda HABILITÂDA
ConstrubE do Kesüe Lrda HABILITADA
AMG Eneerhaia Eircli IIABII-ITADA
So@ Engenharia c CoNtrurom Eireli TNABILITADA

Paralelo Etrgenharia e lnforritico Ltda INABILITADA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRÀÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N' TI4/2O22- PMR AVISO DE

HOMOLOGAÇÃO

Torno pública a Homologação do Pregão Elerrônico n" Ot4/2022 -
PMR. Objetivando registro de preços paÍâ contratação de empresa
para fomecimento de óleos lubrificantes para uso na manutenção da
frota do Município de Renascença, em favor das segufutes empresâs:

D M Comercio De Produtos Automotivos Eireli, no valor total de

R$ 8.785,00 (oito mil setecentos e oitenta e cinco reais);
Rogama Distribuidora e Serücos Eireli, no valor total de R$
17.050,00 (dezessete mil e cinquenta reais);
Distübuidore de LubriÍicantes Petro Oeste Eireli, no valor total de
RS 65.323,20 (sessenta e citrco mil trezentos e vinte e três reais e vinte
centavos);
Dunas Distribuidora de Filtros e LubriÍicantes Ltda, no valor total
de R-$ 42.748,70 (quarenta e dois mil setecentos e quarenta e oito reais
e setenta centavos);
Engemaq Componentes para Tratores Ltda, no valor total de R$
943,92 (novecentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos);

Renascença, I I de abril de 2022

IDÁLIRJO,{O ZANELLÁ
PreÍbito Municipal

Publicado por:
Luciane Eloise Lubczyk

Código Identifi cador: 5 5 44D6 Az

GABII\ETE DO PREFEITO
LEI N' I.782,D8 1I DE ABRIL DE 2022

Estabelece no âmbito do Município de Renascença
sanções e penalidades administrativas para aqueles
que praticarem maus - tÍatos aos animais e dá outras
providências.

A Câmara Municipal de Vereadores âprovou e eu, Prefeito de
Renascença, sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1". Fica proibida no âmbito do município de Renascença, a

prática de maus tratos contra animais.

Art. 2'. Para os efeitos dessa Lei, entende-se por maus tratos contra
animais toda e qualquer ação decorrente de imprudência, imperícia ou
ato volun!írio e intencional que atente contra sua saúde e necessidades
naturais, fisicas e mentais, conforrne estabelecido nos incisos abaixo:
I - mantê-los sem abrigo ou em lugares em condições inadequadas ao
seu porte e espécie ou que lhes ocasionem desconforto flsico ou
mental;
II - privá-los de necessidades brísicas, tais como alimento adequado à

espécie e água;
III - lesar ou agredir os animais (por espancamento, lapidação, por
instrumentos cortantes, contundentes, por substâncias químicas,
escaldantes, tóxicas, por fogo ou outros), sujeitando-os a qualquer

experiência, prática ou atividade capaz de causar-lhes soÊimento,
dano fisico ou mental ou morte;
fV- abandoná-los, em quaisquer circunstâncias;
V- obrigá-los a trabalhos excessivos ou superiores as suas forças e a
todo ato que resulte em sofrimento, para deles obter esforços ou
comportamento que não se alcançariam senão sob coerção;
VI- castigá-los, fisica ou mentalÍnente, ainda que para aprendizagem
ou adestramento;
YII- criá-los, mantê-los ou expô-los em recintos desprovidos de

lirnpeza e desinfecção;
VIII- utilizálos em confrontos ou lutas, entre animais da mesma

espécie ou de espécies diferentes;
IX - provocar-lhes envenenamento, podendo causar-lhes morte ou

não;
X- eliminação de cães e gatos como método de controle de dinâmica

populacional;
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)ü- não propiciar morte nípida e indolor a todo animal cuja eutanásia
seja necessária;
XII - exercitá-los ou conduzi-los presos a veículo motorizado em
movimento;
XIII-abusáJos sexualmente;
XIV- enclausurá-los com oukos que os molestem;
XV- promover disturbio psicológico e comportamental;
XVl-deixar, o motorista ou qualquer outro passageiro do veículo, de
prestar o devido atendimento a animais atropelados;
XVll-negligenciar a saúde do animal, não o submetendo a tratamento
adequado, quando necessário.
XVIII- Outras práticas que possam ser consideradas e constatadas
como maus -tratos pela autoridade ambiental, sanitríria, policial,
judicial ou qualquer com esta competência.

§ 1'Não se considera maus-tratos contra animais a pnítica regular de
Rodeio, Prova de Montaria, Prova de Laço, Apartação, Prova de
Rédeas, Prova de Balizas, Prova dos Três Tambores, Team Penning,
Work Penning, Ranch Sorting, Hipismo Clássico e Hipismo Rural.

§ 2" Serão considerados abandonados, nos termos do disposto no
inciso IV do art. 2", caput, desta Lei:
I - os animais tutelados soltos em üas públicas;
II - os animais deixados em abrigos públicos e privados, salvo com
orientação expressa do responsável pelo abrigo.

Art. 3" Entende-se por animais, para os fins desta Lei, todo ser üvo
pertencente ao reino animal, excefuando-se o Homo sapiens,
abrangendo inclusive:
[ - a fauna urbana nâo domiciliada, nativa ou exótica;
II - a fauna domesticada e domiciliada, de estimação ou compaúia,
nativa ou exótica;
III - a fauna nativa ou exótica que compoúa plantéis particulares
para qualquer finalidade.

Paragnáfo úaico. Não serão considerados maus-tratos, para efeito do
disposto nesta Lei, o abate humanitiirio de animais criados para

produção e consumo e o controle ou erradicação de animais
sinantrópicos, conforme lei específi ca.

Aú. 4'No caso de animais abandonados em residência cujo locatário
tenha rescindido o contrato e deixado de residir no local, a

responsabilidade será do locador e do locatário, que responderâo
solidariamente pelas penalidades previstas nesta Lei.

Art. 5" Toda ação ou omissão que viole as noÍrnas desta Lei é

considerada infração adminishativa ambiental e será punida com as

sanções aqui previstas, sem prejuízo de outras sanções civis ou penais
previstas em legislação.

§ l' As infrações administrativas serão punidas com Írs seguintes
sanções:
I - advertênciq por escrito;
- multa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por animal em
situação de maus - tratos, podendo ser majorada em até R$ 1.000,00
(um mil reais), nos casos em que a violência praticada causar a morte
do animal;
- apreensão de animais, instrumentos, apetrechos ou equipamentos de
qualquer nahreza utilizados na infração;
lV - destruição ou inutilização de produtos;
V - suspensão parcial ou total das atividades;
VI - sanções restritivas de direito;
VII - pagamento das despesas com o tratamento do animal.

§ 2' Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações,

ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.

§ 3'A advertência será aplicada pela inobsewância das disposições da
legislação em vigor, sem prejuizo das demais sanções previstas neste

artigo.

§ 4' O descumprimento das exigências contidas na advertência por

escrito, após o decurso do prazo de 2 (dois) dias úteis para

atendimento, acatetarâ na conversão da advertência em multa, no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

§ 5' A multa a que se refere o incico II do § l'deste artigo será
aplicada sempre que o agente infiator incidir nas condutas descritas
nos incisos lll, IV, V, VI, VIII, IX, X, XL XIII, XIV, XV e XVI do
art. 2", caput, desta Lei.

§ 6o Havendo reincidência no cometimento da inftação, a penalidade
de multa será aplicada em dobro.

§ 7o As sanções restrifivas de direito são:
I - suspensão de registro, licença, permissão, autorização ou alvará;
lI - cassação de registro, licença, permissão, autorização ou alvaní;
III - proibição de contrataÍ com a Administração Pública, pelo
período de 3 (três) anos;
fV - guarda do animal.

§ 8" Terão penalidades reguladas em legislações específicas as

hipóteses em que o agente infiator:
I - opuser embaraço aos agentes de fiscalização;
II - deixar de cumprir a legislação ambiental ou determinação
expressa da Administração Municipal;
III - deixar de cumprir auto de embargo ou de suspensão de atividade.

§ 9" No caso do cometimento da in&ação disposta no inciso VITI do
aÍt. 2.", caput, desta Lei, a multa aplicada" por animal, será de R$
500,00 (quinhentos reais), podendo ser majorada até R$ 1.000,00 (um
mil reais) em caso de morte do animal. Aplica-se a mesma multa às

pessoas que criem ou treinem os animais para utilizá-los em rinhas,
coufrontos ou lutas.

Art.6" (VETADO).

§ 1"(VETADO).

§ 2'(VETADO).

§ 3" (VETADO).

AÉ. 7o Nas diligências realizadas pelos responsáveis pela
fiscalizaçâo, uma vez constatada a criação e/ou comercialização de
animais, em local desprovido das licenças, autorizações e alvarás
necessários ao funcionamento, será aplicada ao proprietário multa no
valor de RS 500,00 (quinhentos reais) por cada animal, reajustada nos
termos do art. 9o desta Lei.

Art. E As penalidades serão aplicadas através de impresso próprio,
com a identificação do autuado, a descrição clara e objetiva das
infrações administrativas constatadas, as exigências para
regularização, quando possível, e a indicação dos respectivos
dispositivos legais e regulamentares infringidos descritos nesta Lei.

Art. 9o As multas. previstas nesta Lei serão reajustadas anualmente
pela variação do Indice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA,
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE,
acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de extinção deste

índice, será adotado outro criado por legislação federal e que reflita a

perda do poder aquisitivo da moeda.

Art. l0 SeÉ assegurado ao infrator desta Lei o direito à arnpla defesa

e ao contraditório, nos seguintes terÍnos:
I - l0 (dez) dias para o agente infrator oferecer defesa ou impugnaçâo
em primeira instância, contados da data da ciência da notificação da
penalidade;
II - 20 (vinte) dias para a autoridade competente julgar o processo de

recurso em primeira instància;
III - em caso da não concordância com a decisão do processo de

recurso ern primeira instância, 10 (dez) dias para recorrer da decisão.

Art. ll O agente infrator será notificado quanto à aplicação de

quâlquer sanção ou da decisão dos recursos em primeira e segunda

instância:
I - pessoalmente;
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II - pelo correio, através de correspondência com aviso de
recebimento em mão propria (4.R.); e

III - por edital, se estiver em lugar incerto ou não sabido.

§ 1" Se o agente inÊator for notificado pessoalmente e se recusar â
exarar ciência, deverá o agente fiscal, munido de, no mínimo, uma
testemunha, cientificar no verso da notificação e/ou auto de infiação a
recusa do infrator, contando-se a data de ciência a paíir da respectiva
notificação.

§ 2'Na hipótese do inciso III do caput deste artigo o edital será
publicado no Órgão Oficial do Municipio, considerando-se efetivada a
notificação 3 (três) dias úteis após a data da publicação.

Art. 12 Não será admitida a concessão de desconto no pagamento das
multas estabelecidas por esta Lei, nem o seu cancelamento, salvo por
vicios processuais, desde que comprovados, que culminem na
nulidade do ato.

Art. 13 Os valores arrecadados com o pagamento das multas serâo
recolhidos ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, para aplicação em
programas, projetos e ações ambientais voltados à defesa e proteção
dos animais.

Art. 14 O não pagamento da muita dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
contado da notificação, implicará na inscrição do débito em divida
ativa e demais cominações contidas na legislação tribuulLr:ia municipal.

Panígrafo único. Não se observará o disposto no caput deste artigo
enquanto não expirados os prazos para defesa previstos no artigo l0
desta Lei.

Aú. 15 Na constatação de maus-tratos, o infrator receberá as

orientações técnicas que se fizerem necessárias sobre como proceder
em relação ao que seja constatado com o(s) animal(is) sob a sua
guarda.

§ l" Ao infrator, cabeÍâa guarda do(s) animal(is).

§ 2'Caso constatada a necessidade de assistência veteriniíria, deverá o
infrator providenciar o atendimento paúicular.

§ 3'(VETADO).

§ 4'(VETADO).

§ s" (VETADO).

Aú, 16 Caberá ao Poder Executivo definir a Secretaria e/ou Orgão
responsável pela fiscalização dos atos decorrentes da aplicação desta
Lei.

Parâgrafo único. As ações de frscalização poderão ser executadas em

conjunto por secretarias e demais órgãos e entidades públicas.

Art. 17 O Poder Executivo regulamenta â presente Lei no que couber.

Art. 18 Ficam revogadas as disposições em sentido contnário.

Art. 19 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Renascençq â(N onjze dias do mês de abril do ano de dois mil e

vinte e dois.

IDÁLIR JOÃO ZÁNELLÁ
Prefeito

Publicado por:
Thalia Zappello da Silva

Código IdentiÍicador: 26021 51 4

ESTÂDODO PARÀNÁ
PREFEITURA MUNICIPÀL DE R.ESERVADO IGUÀÇU

PR.EFETTURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
AVISO DE LrCrrAÇÂO pnrCÃO 30t2022

A Prefeitura Municipal de Reserva do Iguaçu, por meio de seu
Pregoeiro Luciano Severo Bemieri, tendo em vista a Lei Federal no.

8.666/93 e suas alterações, a Lei Federal no. 10.520/2002 e as Leis
Complementares n'. 12312006 e 14712014, torna público que fará
realizar-se às 08h30min (oito horas e trinta minutos) do dia
0210512022, na sede da Administração Municipal, situada na Av. 4 de
Setembro, n". 614 - Bairro Centro em Reserva do Iguaçu - PR, fone
(42)3ó51-8000, a licitação modalidade Pregão Presencial No.
30/2022, cujo objero é a.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
MUNICIPAL", seüdo a licitação do tipo MENOR PRLÇO POR
ITEM.
O Edital e seus anexos deverão ser solicitados através do e-mail
licitacoesri@gmail.com, na sede da Prefeitura Municipal,
departamento de licitações, ou no endereço eletrônico
http://www.reservadoiguacu.pr. gov.br/site/.

Reserva do Iguaçu - PR, I I de abril de 2022.

LUCIÁNO SEYERO BERNIERI
Pregoeiro

Publicado por:
Luciano Severo Bemieri

Código ldentiÍicador: 49BC7 169

PREFEITT]RA MT'NICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
EXTRATO CONTRATO 6I I 2022

EXTRÂTO DO CONTRATO N" 06I/2022

CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU,
CNPJ no. 01.612.9 I 1/0001 -32
CONTRATADO: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS -
EIRELI, CNPJ 22.087.3 1 | 1000 l -7 2.
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N". l7 t2022
VALOR TOTAL:679.900,00 (seiscentos e setenta e nove mil,
novecentos reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA:365(trezentos e sessenta e cinco) dias
DATA DE ASSINATURA:l I de abril de2022

Reserva do Iguaçu, I 1 de abril de 2A22.

YITÓRIO ANTANES DE PAALÁ
Prefeito MunicíPal 

Pubricado por:
Alessandro dos Anjos

Código ldentilicador:4289D 1 EE

PRS,FEITT'RA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUÀÇU
EXTRATO CONTRATO 6212022

EXTRATO DO CONTRATON" 06212022

CONTRATANTE:MIJNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU,
CNPJ n". 01.612.91 l/0001-32
CONTRATADO: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ
05.063.653/0001 -33.
LTCITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNrCO N". 17 12022

VÀLOR TOTAL:444.800,00 (Quatrocentos e quaÍenta e quatro mil,
oitocentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA:365(trezentos e sessenta e cinco) dias
DATA DE ASSINATTiRÀ: I I de abril de 2O22

Reserva do lguaçu, I I de abril de 2022.

WTORIO ÁNTUNES DE PAULÁ
Prefeito MuniciPal 

Pubricado por:
Alessandro dos Anjos

Código ldentiÍicador:BB53D9B I


