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AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA DO SUL-PR
CHAMADA PÚBLICA 001/2020 

 A Autarquia Municipal de Educação de Alvorada do Sul-Pr, vem realizar chamada pública 
para aquisição de alimentação escolar, em cumprimento do estabelecido pela lei 11.947/2009 e resolução 
nº. 38/2009 do ministério da educação, para o período compreendido no ano de 2020. Os interessados 
deverão apresentar a documentação para habilitação e proposta de preço, até o dia 20 de maio de 2020, 
na sede da Prefeitura Municipal, situada à Praça Prefeito Antonio Souza Lemos, nº 32 Alvorada do Sul. 
As informações poderão ser obtidas pelo telefone (43) 3157-1008 ou 1006. Juliana  Ripol Martin, Diretora 
Superintendente. 

Roberes Rivelino da Silva –
Presidente Comissão Licitação Decreto 001/2020.

 Alvorada do Sul, 24 de abril de 2020.

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 Atividade principal da empresa: _______________________________________ 
 Quantidade de colaboradores: _______________________________________ 
 Telefones de contato: 
 Do estabelecimento: ___________________________________________ 
 Do responsável legal:_____________________________________________ 
 Alvorada do Sul/PR, ____ de ________de 2020. 

_____________________________________________ 
Responsável

ERRATA 
 A Divisão de Licitações e Contratos desta Prefeitura, informa que retifica o edital nº 
006/2020 publicado no sitio www.bll.org.br  Retifica – se:
 ONDE SE LÊ: 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
 modelo edital word. pdf
 LEIA – SÊ:
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E VALOR
 modelo edital word retificado. pdf
 PUBLIQUE – SE
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, aos 24  de abril de 2020.

ROBERES RIVELINO DA SILVA 
PRESIDENTE 

ERRATA 
 A Divisão de Licitações e Contratos desta Prefeitura, informa que retifica o edital nº 
008/2020 publicado no sitio www.bll.org.br  Retifica – se:
 ONDE SE LÊ: 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
 modelo edital word. pdf
 LEIA – SÊ:
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E VALOR
 modelo edital word retificado. pdf
 PUBLIQUE – SE
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, aos 24  de abril de 2020.

ROBERES RIVELINO DA SILVA 
PRESIDENTE 

ERRATA 
 A Divisão de Licitações e Contratos desta Prefeitura, informa que retifica o extrato de edital 
do pregão eletrônico nº 7/2020 publicado no diário da união na seção 3 ISSN 1677-7069 nº 70 do dia 20 
de abril de 2020, no diário eletrônico do município na página 02 edição 1549 de 17 de abril de 2020, na 
folha de londrina edição 21795 na pagina 44 e no jornal da cidade na página 4, edição nº 2119 de 22 de 
abril de 2020 e no diário do estado do paraná edição 10671 pagina 33 do dia 24 de abril de 2020. Retifica 
– se:
 ONDE SE LÊ: 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
 892128/2019
 LEIA – SÊ:
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E VALOR
 890119/2019
 PUBLIQUE – SE
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, aos 24  de abril de 2020.

ROBERES RIVELINO DA SILVA 
PRESIDENTE 

ERRATA 
 A Divisão de Licitações e Contratos desta Prefeitura, informa que retifica o extrato de edital 
do pregão eletrônico nº 8/2020 publicado no diário da união na seção 3 ISSN 1677-7069 nº 70 do dia 20 
de abril de 2020, no diário eletrônico do município na página 02 edição 1549 de 17 de abril de 2020, na 
folha de londrina edição 21795 na pagina 44 e no jornal da cidade na página 4, edição nº 2119 de 22 de 
abril de 2020 e no diário do estado do paraná edição 10671 pagina 33 do dia 24 de abril de 2020Retifica 
– se:
 ONDE SE LÊ: 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
 892128/2019
 LEIA – SÊ:
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E VALOR
 890112/2019
 PUBLIQUE – SE
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, aos 24  de abril de 2020.

ROBERES RIVELINO DA SILVA 
PRESIDENTE 

EXTRATO PRIMEIRO TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 154/2019 - OBJETO DA LICITAÇÃO 
Processo dispensa Nº. 89/2019.

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL
 CONTRATADO: T. CALDAS BARBOSA - CONSTRUCOES INSCRITO SOB CNPJ Nº. 
33.519.241/0001-09
 PROCESSO DISPENSA:89/2019
 CONTRATO: 154/2019
 DOTAÇÕES
Conta da despesa   Funcional programática   Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
         6321          24.002.15.451.0018.2055           501 4.4.90.51.00.00         Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a ampliação de meta em até  25% do contrato 
154/2019, celebrado entre as partes 13/11/2019, nos termos da legislação vigente.
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 65, inciso I “b”, da Lei nº. 
8.666/93 e na Lei 9.069/95.
 CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
 Com a ampliação de meta deste termo aditivo, o valor do contrato passará de R$ 29.983,13 
(Vinte e Nove Mil, Novecentos e Oitenta e Três Reais e Treze Centavos) para R$ 32.983,37 ( trinta e dois 
mil, novecentos e oitenta e tres reais e trinta e sete centavos).
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não 
alterado pelo presente Termo Aditivo.
 DATA DE ASSINATURA: 24/04/2020

 Art. 2º. Para o exercício das atividades, devem ser obedecidas todas as regras de vigilância 
e em saúde emanadas pelas autoridades federais e estaduais editadas para enfrentamento de emergên-
cia de saúde pública em decorrência da Infecção Humana pelo COVID-19, e no caso do Município de 
Alvorada do Sul, as disposições contidas no presente Decreto, além de outras medidas já editadas sobre 
o assunto, em especial aquelas do Decreto Municipal nº 081, de 13/04/2020. 
 Art. 3º. Os bares, lanchonetes, pizzarias, espetinhos, restaurantes, sorveterias e quaisquer 
outros estabelecimentos que comercializem gêneros alimentícios para consumo no local, deverão adotar 
as seguintes medidas:
 I – limitação do número de clientes em, no máximo, 50% (cinquenta por cento) da capacida-
de total do estabelecimento; 
 II – afixar placa ou cartaz informativo na entrada do estabelecimento, em local de fácil visu-
alização, com o número máximo de clientes que podem adentrar simultaneamente o local; 
 III – limitação do número de clientes em cada mesa em, no máximo, 50% (cinquenta por 
cento) dos lugares disponíveis; 
 IV – fornecimento de máscaras de proteção mecânica para todos os funcionários, cola-
boradores e prestadores de serviços, preferencialmente confeccionadas artesanalmente em tecido, em 
número suficiente ao fim que se destina, exigindo e fiscalizando a sua correta utilização, ficando proibido 
o uso de máscaras cirúrgicas;
 V – exigência de utilização de máscaras de proteção mecânica pelos clientes, preferencial-
mente confeccionadas artesanalmente em tecido, pelo maior tempo possível; 
 VI – servimento dos produtos em porções individuais ou empratados, levados ao cliente à 
mesa, ficando proibido ofertar o serviço na modalidade buffet (self service), adotando práticas de servir 
aos clientes sem estes terem acesso aos utensílios de uso coletivo e filas;
 VII – observar organização de mesas, de forma que seja mantida distância de, no mínimo, 
2 (dois) metros entre elas;
 VIII – higienização de mesas, após cada utilização, preferencialmente com álcool líquido em 
volume de 70% (setenta por cento); 
 IX – proibição de utilização de toalhas, exceto se descartáveis, que deverão ser trocadas a 
cada utilização; 
 X – desinfecção de copos, pratos, talheres e demais utensílios por meio de uso de álcool e/
ou utilização de equipamento próprio, como máquina de lavar industrial; 
 XI – proibição de utilização de espaços kids, playgrounds, salas de jogos/diversões ou 
quaisquer outros espaços similares; 
 XII – priorizar os pagamentos diretamente no caixa;
 XIII - orientação formal, exigência e fiscalização da correta higienização das mãos e das 
superfícies de toque antes e após cada atendimento, principalmente das máquinas de cartão de crédito/
débito, de forma a evitar o contato direto entre atendente e cliente.
 XIV – dispor de detergentes e papel tolhas nas pias, higienizar os sanitários constantemente 
e dispor de sabonete líquido, papel tolhas e lixeiras;
 XV – higienizar corrimãos, mesas, cadeiras, bem como locais de uso comum;
 XVI – fornecer álcool em gel ou álcool 70% para todos os usuários na entrada e caixas;
 XVII – adotar o monitoramento diário de sinais e sintomas dos colaboradores/empregados.
 Art. 4º. Os bares, botecos e congêneres, tendo em vista sua característica, poderão fun-
cionar de segundas-feiras aos sábados, das 8h00min às 20h00min, e aos domingos, das 8h00min às 
12h00min.
 Art. 5º. No período noturno (18h00min às 23h00min), as lanchonetes, pizzarias, espetinhos, 
restaurantes, sorveterias e quaisquer outros estabelecimentos que comercializem gêneros alimentícios 
para consumo no local poderão funcionar, exclusivamente, na forma de entrega em domicílio (delivery), 
de retirada no local mediante prévia encomenda e agendamento (take away), e de venda sem que o 
cliente desça do veículo para fazer o pedido, efetuar o pagamento e retirar o produto (drive through). 
 § 1º. Nos casos de atendimento previstos no caput, os estabelecimentos deverão organizar 
seus serviços de atendimento e entrega, de forma a evitar a aglomeração de quaisquer pessoas no local, 
sejam funcionários, entregadores ou clientes, inclusive na via pública. 
 § 2º. Os estabelecimentos deverão fornecer a todos os funcionários, colaboradores e pres-
tadores de serviços envolvidos nas atividades, máscaras de proteção mecânica, preferencialmente con-
feccionadas artesanalmente com tecido, e álcool em gel, inclusive no ato da entrega. 
 Art. 6º. Para a entrada e permanência nos estabelecimentos comerciais em geral, fica obri-
gatório o uso de máscaras, a fim de evitar a contaminação direta pelo COVID-19, que poderá ser forneci-
da pelo comerciante.
 Art. 7º. As mercearias, mercados e supermercados, bem como os estabelecimentos espe-
cializados na venda de assados ficam autorizados a funcionar aos domingos, no horário das 08hs00 às 
12hs00, ficando expressamente proibida a venda avulsa de bebidas (alcóolicas ou não) para consumo no 
local.
 Art. 8º. Somente poderão funcionar os estabelecimentos que firmarem o TERMO DE RES-
PONSABILIDADE PARA REABERTURA COMERCIAL em anexo, que fica fazendo parte integrante do 
presente decreto.
 Art. 9º. Ficam mantidas suspensas, por período indeterminado, as seguintes atividades: 
 I – Eventos artísticos, literários ou afins;
 II – Clubes, associações recreativas e equiparadas;
 III – Academias de ballet, dança e equiparadas;
 IV – Áreas comuns, playgrounds, salões de festas e piscinas;
 V – Cultos e atividades religiosas;
 VI - Escolas e CMEI`s públicos e particulares; 
 VII - Clubes, jogos e competições esportivas; 
 VIII - Parques infantis;
 IX - Festas do tipo shows, baladas, aniversários; casamentos, formaturas;
 X - Atividades ao ar livre com aglomeração, visitação a praças e uso das academias de saúde;
 XI - Cursos presenciais;
 XII - Casas noturnas, boates e congêneres;
 XIII – Demais suspensões determinadas pelo artigo 3º do Decreto Municipal nº 052/2020.
 Art. 10. As medidas aqui previstas são complementares a outras já editadas pelo Município 
de Alvorada do Sul no combate ao COVID-19, e não revoga os decretos anteriores que continuarão a 
viger naquilo que não lhes forem contrários.
 Art. 11. Fica alterado o artigo 1º do Decreto Municipal nº 084, de 18/04/2020, que passará a 
ter a seguinte redação:
 “Art. 1º. Fica autorizado o funcionamento das academias de ginásticas, de segundas às 
sextas-feiras, no horário das 06hs00 às 21hs00, e aos sábados, das 06hs00 às 12hs00”,
 Art. 12. O descumprimento às disposições constantes no presente Decreto ocasionará na 
aplicação das sanções e medidas previstas no Decreto Municipal nº 081, de 13/04/2020.
 Art. 13.  As normas e condições constantes no presente Decreto poderão ser reavaliadas a 
qualquer tempo de acordo com a evolução da pandemia.
 Art. 14.  Revogadas as disposições em contrário, este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação e vigorará enquanto perdurar o estado de emergência nacional pelo COVID-19.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, aos vinte e quatro dias 
do mês de abril de 2020.

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal

VALTEIR APARECIDO BAZONI
Secretário Municipal de Saúde

PAOLA DE LEMOS BAZONI BENELLI
Coordenadora do Comitê Gestor Municipal do COVID19

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA REABERTURA 
E FUNCIONAMENTO EMPRESARIAL

 Eu,__________________________________________, inscrito no Cadastro de Pessoa 
Física (CPF) sob o n° _____________________________, representante legal da empresa _______
______________________________, registrada no CNPJ nº _______________________________ e 
estabelecida no endereço (Rua, nº, bairro, complemento e CEP) ______________________ _________
_________________________________________________________
 DECLARO, sob as penas da Lei, que os responsáveis pela empresa, bem como todos 
os colaboradores, tomaram conhecimento das normas e exigências constantes nas Orientações emi-
tidas pelo Departamento Municipal de Saúde e nos Decretos Municipais nºs 081/2020,  052/2020, de 
17/03/2.020, 063, de 20/03/2020, 064, de 23/03/2020, 076, de 04/04/2020, 081, de 11/04/2020, 084, de 
18/04/2020, 085, de 24/04/2020, e estão cientes de todas as ações que devem ser tomadas no desenvol-
vimento das atividades laborais, comerciais e empresariais. 
 Declaro ainda que todos estão aptos a seguirem as normas de saúde, obedecendo às 
regras dispostas pelo município. 


