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Novo Estillo

Cortinas, Acessórios,
Cama, Mesa, Banho,

Taoetes, Tecidos,
Enxbvd e Vestuário

lnfantil de 0 a l6 anos.

Rua Carlos Cavalcanti N'4
Centro - União da Vitória

Íb.com/novoeíillocasa
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Vtll Evitar música alta paÍa que Às pessoas nào tenham que gritar ou
tàlar alto;
IX Higieniar constahtemente as màos.

Art. 3o Todo o conlércio local. incluindo restaurantes, bares,
lanchonetes e similares, casas de cventos. empresas de prestação de
serviços. passam a funcionar no horário de acordo com o respcctivo
alvará de funcionamento.

§ l' Fica lrberada a apresentaÊo de músrca ao \ivoi
§2" Permanecem proibidos eventos dançanles em todos os locais. com
exceçâo dos eventos com projeto aprovado pela Secretaria Municipal
de Saúde:

§3" Fica rcduzida em 209'0 (vinte por cento) a capacidade dc lotaçào

de cada local.

Art. 4ô Ficam liberados para uso os ginásios de espone e campos de

futebol. com público presencial reduzido em ó0o/o (sessenta por cento)
dâ capacidadc do local, medianle apresentação da caíeira de
vaoinação com no minimo â aplicaçâo da primeira dose do ciclo
vâciíal contra o COVID-19.

Art 5" Reuniões em gerâl e festâs paniculares podeÍào ser realizadâs
com redução cm 2Oy,' l\tinte por cento) da capacidade de lotâção do
local.
Pa{gafo único Caso haja necessidade de liberaçào com maior
número de pessoas, dcverá ser precedido de protocolo de solicitâção
junüo à Secretaria Municipal de Saúde para a devida verificaçào e

aláüse.

Aft.6" Aluguéis de quiosques e chácâras ficam liberados com â

reduçào em 207o (vinte) por ccnto da capacidade do local.

Art. 7" Casas de festas e eventos poderão funcionaÍ com reduÇão de

20% (\inte por cenlo) ú1 sua capôcidâde m:üime.
Panígrafo Único Caso haja neccsstdade de liberaçào de um número
maioÍ dc pessoas. devem ser pÍccedido de proocolo de solicitação
junto à Secrctaria Municipâl de Saúde para â devida verificação e

análisê.

Art 8' Em supermercados. minimercados e estabelecimentos

congêneres. fica liberado o acesso de até 0l (três) pessoas por fâmiliâ.
indep€ndentemente dâ ldade. e\ itândo-se âglomeraçõcs.
Parágrafo Únrco Devem seÍ mantiJis as medidas efelivas de protcçào

dos clientcs c dos seus colaboradores, aÍavé§ dos protocolos dc

segurança contra o COVID-19.
Art.9'Fica autorizada a expediçào de novos alvariis para vendedores

ambulanles, desde que respeitadas as Íegras exigidas Parà tal.

determinadas em legislaçào própria.

Art. t0 As acadcmias de ginástica para prática§ espôrtivâs individuais
ou coletivÀs poderâo funcionar no horáÍio estâbelecido em seus

alvaÍ4s. com Íeduçâo em l0% (vinle poÍ cenlo) da capacidade do

local.
Àrl. ll As atividades religiosas presenciais ficam liberadas com

reduçào cm 20olo (vinte por cento) dâ capacidade do local.

Art. 12 Fica liberado o uso de piscina§ com reduçào em 20% (vinte

por cento) dâ capacidâde do local.
Art. 13 Ficam levogadas quaisquer disposiçôes em conlrário
corslaítes dos Decretos n" 255/2021, 27212021, 29011021, 291t2i21'
30512011 e 355i2021 acerca dos temas elcDcâdos no presentc.

Art. 14 Flste Decrelo enúa em vigor na data de §ua publicaçào.

podendo âs medidas serem Íeavaliadas a qualqueÍ monrento.

UniÀo da Vitória. 16 dc §€tembro dc 2021
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SECRETARIA MLINICIPAL DE ÀDMíNÍS
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Rci:: Chanrada Pública n."02 2020

!)Uigg! Contratação de organizâçâo (ões) coopeÍativas
associações de catadores dc materiais recicláveis e rcutilizávcis para a

execuçào de serviços de coleta seletiva e transporte de residuos
sólidos urbanos potencialmeate reutiliáveis e/ou recicláveis secos. de
caÍaclerislica-s domiciliaÍes ou equipaÍâdas; devidamente separados.
acondicionados e dispostos pelos municipes para a coleta.

A Comissào Permanentc de Licitaçâo conrunica aos inieressados na
exccuçâo rlo objeto do Editâl de Chamamenlo Público n." 02.'1021
quc. dccorrido o prazo €stabclccido no §1", do an.48, da Lei n.'
8.666/9J c nos Termos do PARECER TECNICO 015/2021. decidiu:

t !!!Bft!l_ÀB a(s) \cguinte(s) pafticjtânre(\)

I.I. COOPERÁTIVA DE TRA.BALHO DOS ACI\'TES
ECOLÓGtCOS - CNPJ N.' I t.tó7.-1t9/000 r -12

I.2. ASSOCIÀÇÀO DOS REC. E COL. DE RECICLÁ\'ETS DO
VALE DO IGUAÇI.: - ARCRf,VI
cNPJ N.' 03.102.9t2/0001 -3ó

A paíir da diwlgaçào do resultado acima. iniciar-sc-á o prazo de 5

(cinco) dias úleis para interposição de rccutso contm o resulhdo dâ

Habilitaçào. devendo a intcressada protocolá-lo direlanente no Setor
de Protocolo Ger-dl desta Prefeiturâ. localizado no andar téneo da Rua

Dr. Cruz Machado, n.'205, Cenrro.

Uniâo da Vitória/PR. l6 dc setembro de 2021.

MÁRIÁ CELESTE DE ASSUTIÇÃO MANCE
Prcsideote da Comissào

Publicado por:
Maria ( clcste de Assunçilo Mance
Código Identi6cador:Bt)9,^0 I A4

Rel: Chânuda licd n." oli 2020

@iclqi ContÍatação de organizaçào(a)es) cooperâtivâs c/ou

associaçôes dc catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis para a

cxecuçào de serviços público de PROCESSAMENTo e

CoMERCIALIzAÇÀo de residuos sólidos urbanos potencialmente

Íeutilizáveis e/ou recicláveis secos. de caracteristicas donliciliares ou

equiparados. proveniente dos serviços de coleta seletiva pública no

Municipio de União da Vitória.

À Comissào Permanente de LicilaÇão comunica aos inleressâdos na

cxecução do objeto do EditÂl de Chamatnento Público n.'01,2021
que. decorÍido o prazo eslabelecido no §3", do aí.41'4. da Lei n.''

8.666/93 € nos Termos do PARECER TECNICO 0l6i 2021. dccidiu:

l. p!!l!!!!! als) seguinte(s) paÍticipante(s):

I.I. COOPERATIVA DE TRABALHO DOS .{CENTES
EC()LóGICOS - CNP.t N." 18.867.31t9/0001--32

1.2. ASSOCIAÇÃO DOS REC. E COI-- DE RECICLÁ\'EIS Í)O
VALE DO IGU^ÇU - ARCR.EVI - CNPJ N.' 03.402'982/0001-36

A pâíir da divulgação do resüIlâdo acima. iniciar_se_á o prâzo dc 5

(cinco) dias úleis parâ interposiçâo de recurso conlra o resultado da

Habilitação, devendo a intercssada protocolá-lo diÍelamentc no Semr

de Protocolo Gerill desta Prcfeitura- localizado no a[dar térreo da Rua

Dr aruT Mâchâdo. n." 205. Centro

Uniào da VitórirPR. l6 dc seteÍnbÍo dc 2021
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