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DECRETOS
DECRETO Nº 296/2020
Complementa as medidas temporárias a serem adotadas no
âmbito do Município de Prudentópolis para prevenção e
enfrentamento da pandemia de saúde pública decorrente do novo
Coronavírus – COVID-19.
O Prefeito Municipal de Prudentópolis, no uso de suas
atribuições legais com fulcro no artigo 55, inciso IX da Lei Orgânica Municipal, e no artigo 30, I e II da Constituição Federal;
Considerando as medidas já determinadas por força
dos Decretos 143/2020, 148/2020, 149/2020, 150/2020, 151/2020,
162/2020, 164/202, 181/2020, 222/2020, 235/2020, 249/2020,
253/2020, 261/2020 e 269/2020, e visando complementar as
ações já determinadas considerando todas as justificativas já
apresentadas relativamente à gravidade do estado de emergência
decorrente da pandemia do COVID-19 visando evitar a circulação
e a propagação do vírus COVID-19 no território do Município de
Prudentópolis; Considerando a edição do Decreto Legislativo nº
6 de 20/03/2020 do Senado Federal, que reconhece o estado de
Calamidade Pública Nacional; e considerando as orientações do
Comitê Técnico para o enfrentamento do COVID-19 em virtude de
reunião realizada em 23 de Maio de 2020;
DECRETA
Art. 1º. As medidas de enfrentamento à pandemia e
prevenção à transmissão comunitária do novo coronavírus – Covid-19, no âmbito do território do Município de Prudentópolis, implementadas pelos Decretos nº 143/2020, 148/2020, 150/2020,
151/2020, 162/2020, 164/2020, 181/2020, 222/2020, 235/2020 e
249/2020, 253/2020, 261/2020 e 269/2020 permanecem em vigor,
com as adequações e alterações constantes deste Decreto.
Art. 2º. O inciso V do artigo 7º do Decreto nº 164/2020
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º. [...]
V. O acesso direto pelos clientes ao buffet somente será permitido com o uso de luvas próprias para servir, descartáveis após
cada uso, e nos estabelecimentos que possuam a instalação dos
anteparos de vidro exigidos pelas normas sanitárias; permanecendo nos demais casos vedado o acesso direto ao buffet pelos
clientes, sendo também permitido ao restaurante servir os pratos
diretamente na mesa do consumidor, à la carte, ou prato feito, ou
ainda o acesso ao buffet no sistema intermediado por funcionário
do estabelecimento, sendo que em todos os casos de acesso ao
buffet, deve seguir-se as seguintes regras:
a) Funcionário e Clientes devem utilizar máscaras no acesso ao
Buffet;
b) O cliente usando máscara, deve ficar a no mínimo 1,5 m do
local de exposição da comida, devidamente separado do móvel do
buffet por anteparo, o qual pode ser providenciado com fitas ou
barreiras; exceto nos locais onde será permitido o acesso direto
pelos clientes ao buffet, observadas as regras próprias;
c) O cliente quando não estiver autorizado o acesso direto com
uso de luvas descartáveis e com a presença de anteparo de vidro
o qual é obrigatório, apontará ao funcionário do estabelecimento, que deverá estar devidamente equipado com touca, máscara
e avental, os alimentos e a quantidade nas quais quer se servir,
cabendo ao funcionário do estabelecimento fazer a retirada da
comida e a colocação no prato, entregando-o ao consumidor apenas ao final do processo quando o prato estiver completamente
servido;
d) O funcionário deve proceder a higienização das mãos com álcool à 70% após o atendimento de cada consumidor;
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e) Nos estabelecimentos em que não houve possibilidade de
acesso pelo próprio consumidor utilizando as luvas descartáveis
próprias para servir, em razão da inexistência dos anteparos sanitário; devem ser mantidos apenas funcionários servindo os pratos
e apenas estes deverão ter contato com os talheres e outros instrumentos do Buffet;

Adelmo Luiz Klosowski
Prefeito Municipal
Luiz Carlos Mendes Ferreira Júnior
Secretário Municipal de Administração
Marcelo Hohl Mazurechen
Secretário Municipal de Saúde

f) Deve-se manter distanciamento na fila de acesso ao Buffet de
no mínimo 1,5m entre os clientes, com marcações no chão para
isto.
Art. 3º. Fica ratificado o procedimento operacional padrão de manejo de corpos de eventuais falecidos em razão da
COVID-19 ou suspeitos da doença, da Secretaria Municipal de
Saúde, nos termos constantes da aprovação pelo Comitê Técnico
de Enfrentamento à COVD-19, o qual segue as normas do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde; evidenciando-se o caráter normativo dos seguintes pontos:
I.
Fica proibida a realização de qualquer procedimento de
somatoconservação, como tanatopraxia, em casos suspeitos ou
confirmados de Coronavírus (COVID-19);
II.
Ficam vedados os velórios e funerais cujo óbito seja suspeito ou tenha confirmação de COVID-19, devendo o sepultamento ser realizados de forma direta;
III.
Nos casos em que o velório for vedado, a família pode
optar por realizar uma breve despedida de, no máximo, 20 minutos, junto ao local do sepultamento, desde que o espaço em questão seja ao ar livre, não sendo permitida a presença de mais de
dez pessoas, respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metros
entre pessoas e o uso obrigatório de máscaras;
IV.
Todos os entes envolvidos no atendimento ao óbito, até a
realização do sepultamento devem primar pela agilidade, visando
minimizar o tempo entre a declaração do óbito e o sepultamento.
V.
Os casos envolvendo óbitos suspeitos ou confirmados
por Coronavírus (COVID-19) devem ter, obrigatoriamente, o caixão fechado pela funerária e as tarraxas retiradas, não podendo
mais ser aberto;
VI.
Nos casos em que o óbito não teve como suspeita ou
causa da morte o Coronavírus (COVID-19) estão autorizados os
velórios, nos termos do artigo 7º do Decreto Municipal 148/2020;
desde que não ocorra aglomeração de mais de 10 (dez) pessoas,
observando-se obrigatoriamente o distanciamento de 1,5 metros
entre elas e o uso obrigatório de máscara;
VII.
Durante o velório, é obrigatória a manutenção das portas
e janelas abertas para ventilação do ar; sendo vedada a disponibilização de alimentos; e o compartilhamento de copos para bebidas.
VIII.
Idosos com mais de 60 anos, portadores de doenças crônicas, gestantes, lactantes, crianças, assim como familiares que
apresentarem sintomas respiratórios como febre, tosse, dor de
garganta, coriza ou congestão nasal, não devem participar dos
velórios, mantendo o isolamento social;
IX.
Ao entrar e sair das capelas mortuárias ou locais de realização dos velórios, as pessoas devem realizar a higienização das
mãos com álcool gel 70%.
§ 1º. Cabe solidariamente às funerárias que estiverem
prestando o serviço a fiscalização e a observância destas normas,
bem como providências para organização do evento neste momento excepcional.
§2º. Para garantia da saúde pública pode o Poder Executivo tomar toda e qualquer medida administrativa, judicial ou coercitiva, constante nos atos já expedidos relacionados à pandemia,
ou constante da legislação vigente, para assegurar a observância
das normas acima estabelecidas, visando a proteção da saúde
coletiva.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Prudentópolis, 28 de maio de 2020.

LICITAÇÕES
TERMO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico no 051/2020
Despacho de anulação de processo Licitatório em razão
da necessidade de readequação do ato convocatório. O Prefeito
do Município de Prudentópolis, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de readequação do ato convocatório do certame supra referido, com vistas a melhor atender
ao interesse da Administração Pública, RESOLVE: ANULAR o
Pregão Eletrônico no 051/2020, que tem por objeto Registro de
Preços para aquisição de tubos de concreto.
Inicialmente ressalta-se que a anulação está fundamentada no
art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo
Tribunal Federal.
Logo, tendo se verificado vícios no ato convocatório,
imperativo proceder a anulação do processo licitatório, supra
referido, tendo em vista a evidente inviabilidade de competição,
relevante e preju-dicial ao interesse público a justificar a anulação, nos moldes da segunda parte do caput, do art. 49, da Lei
8.666/93.
E ainda, com fulcro no art. 49, § 3º, da Lei 8.666/93, após
a publicação desse ato ficam os licitantes cientes da anulação da
presente licitação, para que, querendo, se possa exercer a ampla
defesa e o contraditório, passando a contar o prazo de 05 (cinco)
dias úteis.
Proceda-se à abertura de novo processo licitatório.
Publique-se.
Prudentópolis - PR, 01 de junho de 2020.
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de R. P.

113/2020

Pregão Eletrônico

042/2020
Aquisição

Objeto

de

materiais

hidráulicos

a

serem

utilizados para do sistema de abastecimento de
água tratada nas comunidades de Barra Bonita,
Senador Correa, Terra Cortada e Vitorino.

Contratada
Valor

INFANTARIA COMERCIAL EIRELI EPP
R$ 848,54 (Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e
Cinquenta e Quatro Centavos).
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo

Fiscal

do servidor Sr. Willian Marcelo Charnei, e como
fiscal substituto o servidor Genésio Kraiczi.
A gestão do contrato ficará a cargo do Secretária

Gestor

de

Meio

Ambiente,

Sra.

Simone

Salante

Ziegmann.
Data

Prudentópolis, 28 de maio de 2020.
A vigência do contrato será de 12 (doze) meses,

Prazo de Vigência

contados a partir da data da sua assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado a critério das
partes.
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Global tem
empresa

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de R. P.

116/2020

Pregão Eletrônico

042/2020
Aquisição

Objeto

de

materiais

hidráulicos

a

Contratada

Fiscal

de

Meio

Ambiente,

Simone

Sra.

Salante

Data

Ziegmann.

contados a partir da data da sua assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado a critério das
partes.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11/2020
042/2020
Aquisição

de

materiais

hidráulicos

a

serem

utilizados para do sistema de abastecimento de
água tratada nas comunidades de Barra Bonita,
Senador Correa, Terra Cortada e Vitorino.
T G A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
R$ 168.260,82 (Cento e Sessenta e Oito Mil,
Duzentos e Sessenta Reais e Oitenta e Dois
Centavos).
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo

Fiscal

do servidor Sr. Willian Marcelo Charnei, e como
fiscal substituto o servidor Genésio Kraiczi.
A gestão do contrato ficará a cargo do Secretária

Gestor

de

Meio

Ambiente,

Simone

Sra.

Salante

Ziegmann.
Data

Prudentópolis, 28 de maio de 2020.
A vigência do contrato será de 12 (doze) meses,
contados a partir da data da sua assinatura do

Prazo de Vigência

contrato, podendo ser prorrogado a critério das
partes.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato

108/2020

Concorrência Pública

003/2020
O presente contrato de Empreitada por Preço
Global tem
empresa

Objeto

como objeto a

para

execução

contratação de

de

pavimentação

poliédrica na Estrada de Linha Abril até a
Comunidade Papanduva de Baixo no Município
de Prudentópolis, conforme o termo de referência
e

168335/D;
Fiscal substituto: Danilo Fillus de Souza, Arquiteto e

Humberto José Sanches.
Prudentópolis, 25 de maio de 2020.

decorrente da licitação será 360 (trezentos e
Prazo de Vigência

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses,

Valor

Noventa e Três Mil, Oitocentos e Quarenta e Seis

O prazo de vigência do contrato de empreitada

Prudentópolis, 28 de maio de 2020.

Contratada

VILMAR RENNER E CIA LTDA ME.

Urbanista CAU A 130796-7;
Gestor

A gestão do contrato ficará a cargo do Secretária

Objeto

pelo

Fiscal: Mateus Matias, engenheiro civil – CREA-PR

fiscal substituto o servidor Genésio Kraiczi.

Pregão Eletrônico

disponibilizados

R$ 5.406,00 (Cinco Mil, Quatrocentos e Seis

do servidor Sr. Willian Marcelo Charnei, e como

Ata de R. P.

anexos

Reais e Cinqüenta Centavos).

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo

Prazo de Vigência

demais

SERTÃO FIBRAS INDÚSTRIA LTDA EPP

Fiscal

Data

Comunidade Papanduva de Baixo no Município

R$ 2.893.846,50 (Dois Milhões, Oitocentos e
Valor

Reais).

Gestor

pavimentação

Departamento de Engenharia.

serem

Senador Correa, Terra Cortada e Vitorino.

Valor

contratação de

de

poliédrica na Estrada de Linha Abril até a

e

água tratada nas comunidades de Barra Bonita,

Contratada

execução

de Prudentópolis, conforme o termo de referência

utilizados para do sistema de abastecimento de

Objeto

como objeto a

para

demais

anexos

disponibilizados

pelo

sessenta) dias, contados a partir da data da sua
assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado caso
haja interesse entre as partes.

O ÓRGÃO OFICIAL PODE SER CONSULTADO GRATUITAMENTE NOS SEGUINTES LOCAIS:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
Internet: www.prudentopolis.pr.gov.br

