
23/03 de2315, Veiculação 23/03/15 Ano XIX - Nº 974 Boletim Oficial do Município -  1

BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 06 de março de 2018
Veiculação: 06 de março de 2018

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIV Nº 1299

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

DECRETO Nº 6595/2018
DECRETOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



06 de março de 2018, Veiculação 06/03/18 Ano XXIV - Nº 1299 Boletim Oficial do Município -  2

DEPARTAMENTO CONTÁBIL
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SURG
A V I S O

PREGÃO PRESENCIAL N º 11/2018
A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – SURG, por seu diretor administrativo, torna público que realizará a 
licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 11/2018
DATA: 21/03/2018             HORARIO: 14h00m
OBJETO: Aquisição de combustível (etanol, gasolina e diesel) para manutenção da frota de veículos de utilização da SURG.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n. 10.520/02, Lei n. Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal n. 
1168/2006 e Lei Complementar 123/2006.
LOCAL: Sala de licitações da SURG, localizada em sua sede administrativa, na Rua Afonso Botelho, n. 63, Bairro Trianon, CEP: 
85070-165, em Guarapuava/PR;
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações, situado em sua sede administrativa, ou pelo fone (42) 3630 – 0500, de segunda 
a sexta-feira das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 18h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos pelo site: www.surg.com.br no link “Avisos de Licitação” 
ou por meio de cópia a ser adquirida no Departamento de Licitações, mediante recolhimento de taxa no valor relativo ao custo 
da reprodução gráfica.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Guarapuava, 05 de março de 2018. 

(a) FERNANDO DAMIANI. 
Diretor Administrativo da SURG.

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
Ref. Pregão Presencial Nº 008/2018
O Pregoeiro Oficial da SURG – Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que o Pregão Presencial n° 008/2018, destinado a Aquisição de peças para Britador da marca Nordberg modelo B 
312 e 60s para manutenção corretiva, com DATA DE ABERTURA dia 05/03/2018, resultou DESERTO, pela ausência de interes-
sados na licitação. Guarapuava, 05 de março de 2018. 

PAULO CEZAR TRACZ. Pregoeiro Oficial da SURG.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N. 055/2017 - Licitação realizada em 04/12/2017 – 14h00mim
Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial nº 055/2017, destinado ao Registro de preços para even-
tual aquisição de molas e acessório do sistema de molejo com mão de obra especializada para montagem em veículos e cami-
nhões, que resultou deserto do Pregão nº 047/2017, tendo transcorrido todas as fases de lances, de análise dos documentos de 
habilitação, observados os preceitos do Decreto n. 3.555/2000, Decreto Municipal n. 1168/2006 e Lei Federal n. 10.520/2002 e 
8.666/1993; declaro CLASSIFICADA e HABILITADA para o objeto desta licitação a EMPRESA discriminada a seguir, relacionan-
do-a com o respectivo lote:
EMPRESA: AUTO MOLAS CORADASSI LTDA
Item Quant. Und. Descrição Percentual de desconto 

ofertado
1 1 Tabela PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA PRA REPOSIÇÃO 7,5 %

À vista do presente resultado, submeto o processo à análise da autoridade superior.
Guarapuava, 11 de janeiro de 2018. 

PAULO CEZAR TRACZ - Pregoeiro Oficial da SURG
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL N. 55/2017

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de molas e acessório do sistema de molejo com mão de obra especializada 
para montagem em veículos e caminhões, que resultou deserto do Pregão nº 047/2017
O Diretor Administrativo da SURG, no uso das atribuições que lhe são conferidas, tendo em vista a realização PREGÃO PRE-
SENCIAL n. 55/2017, HOMOLOGA para que produza os seus jurídicos e legais efeitos a decisão do Pregoeiro Paulo Cezar 
Tracz, autorizando, quando necessário, a aquisição dos produtos licitados, junto as empresas e com os valores abaixo descritos:
EMPRESA: AUTO MOLAS CORADASSI LTDA

Item Quant. Und. Descrição Percentual de desconto 
ofertado

1 1 Tabela PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA PRA REPOSIÇÃO 7,5 %

Guarapuava, 18 de janeiro de 2018. 
FERNANDO DAMIANI - Diretor Administrativo



06 de março de 2018, Veiculação 06/03/18 Ano XXIV - Nº 1299 Boletim Oficial do Município -  15

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava
Número da Ata: 16/2018                                                                                                               
Data de Início da Ata: 15/02/2018          Data de Expiração da Ata: 15/02/2019                                                      
Processo: 68/2017       Modalidade: 58 - Pregão - Registro de Preço                                                                  
Fornecedor: 03.134.246/0001-44 - COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP                                                           
Descrição do Objeto: Aquisição de chapa galvanizada, barras de ferros e insumos para manutenção de caçambas de   cami-
nhões, caçamba de coleta de resíduos e manutenções prediais diversas.                                       
Valor total da Ata: 183.697,30                                                                                                       

Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava
Número da Ata: 17/2018                                                                                                               
Data de Início da Ata: 15/02/2018          Data de Expiração da Ata: 15/02/2019                                                      
Processo: 68/2017       Modalidade: 58 - Pregão - Registro de Preço                                                                  
Fornecedor: 11.979.732/0001-91 - MORADA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                                                
Descrição do Objeto: Aquisição de chapa galvanizada,  barras  de  ferros  e  insumos  para  manutenção de caçambas de cami-
nhões, caçamba de coleta de resíduos e manutenções prediais diversas.                                       
Valor total da Ata: 592.731,07                  

Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava
Número da Ata: 18/2018                                                                                                               
Data de Início da Ata: 16/02/2018          Data de Expiração da Ata: 16/02/2019                                                      
Processo: 65/2017       Modalidade: 55 - Pregão - Registro de Preço                                                                  
Fornecedor: 00.308.963/0001-57 - AUTO MOLAS CORADASSI LTDA - EPP                                                                     
Descrição do Objeto: Aquisição de molas com mão de obra especializada em montagem nos veículos e caminhões da Surg                   
Valor total da Ata: 110.000,00                                                                                                             
          
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 166/2017, REF. AO PREGÃO Nº 36/2017, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA - SURG E A EMPRESA ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DOIS 

AMIGOS LTDA.
DO OBJETO - O acréscimo de quantidade do contrato n. 166/2017 em 25% (vinte e cinco por cento), o qual tem por finalidade a 
Aquisição de combustível (gasolina comum e arla), para manutenção da frota de veículos de utilização da SURG.
DO VALOR - O presente aditivo tem o valor total de R$ 14.362,50 (quatorze mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 
centavos), equivalente a 3750 (três mil setecentos e cinquenta) litros. 
DA VIGÊNCIA - O presente aditivo deverá pendura até a data final do contrato 166/2017.
DEMAIS RATIFICAÇÕES - Em tudo o mais fica ratificado para todos os efeitos de direito as demais cláusulas do Contrato nº 
166/2017, firmado pelas partes em 05 de dezembro de 2017.
Guarapuava, 01 de março de 2018.

FERNANDO DAMIANI (a) - Diretor administrativo

1º TERMO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 053/2017 E DO CONTRA-
TO 165/2017 DECORRENTE DO PREGÃO N. 043/2017

Contratante: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA - SURG, 
Contratada: Empresa FERLIM & FERLIM LTDA – EPP.
OBJETO - O presente instrumento tem por objeto a revisão dos preços do saldo existente no contrato n. 165/2017, bem como da 
ata de registro de preços nº053/2017, decorrente do processo Licitatório modalidade pregão n. 043/2017 e seus anexos.
DO VALOR -
Und Descrição Valor 
Litro Combustível óleo diesel tipo S10 de acordo com os padrões e exigências da ANP 

(Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), órgão que regula a 
qualidade do petróleo e seus derivados e INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, 
Normatização e Qualidade Industrial).

Antes: R$ 3,04
C/ Reajuste: R$ 3,18

DATA: Guarapuava, 08 de fevereiro de 2018.
FERNANDO DAMIANI (a) - Diretor Administrativo

TERMO DE APOSTILAMENTO nº 01 DO CONTRATO Nº 111/2017 E DO CONTRATO 08/2018 ENTRE A COMPANHIA DE 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA – SURG E A EMPRESA DALBA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS 

LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente Instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral do contrato 
registrado e publicado através do nº 111 de 2017 e do contrato nº 08 de 2018, por parte da Administração, visando a retificação 
do valor unitário do produto.
CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO LEGAL - Com base no art. 65 §8º da Lei Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente 
Apostilamento nº 01/2018, cujo objetivo é a retificação do Disposto na CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL - pre-
vista no instrumento inicial, passando  a ter o seguinte valor, conforme registrado em ata:
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CÂMARA MUNICIPAL

UNID DESCRIÇÃO VAL. UNIT.
TN CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a quente faixa "C" conforme especificação 21/05 de 2005 

do DER/PR.
249,00

Assinados por todas as partes do contrato original.

LEI Nº 2788/2018
Caracteriza a esterilização de caninos e felinos como função de saúde pública; institui sua prática como método oficial de controle 
populacional e de zoonoses; proíbe o extermínio sistemático de animais urbanos; e dá outras providências.

Autor: Aldonei Luis Bonfim 

Faço saber que a Câmara Municipal manteve e eu, PROMULGO nos termos do artigo 51-§8º da Lei Orgânica do Município de 
Guarapuava, a seguinte Lei:  
  
Art. 1º Fica caracterizado o controle populacional e de zoonoses de caninos e felinos no Município de Guarapuava, como função 
de saúde pública. 
Art. 2º Fica instituído no Município de Guarapuava, o controle populacional de caninos e felinos, que será regido de acordo com o 
estabelecido nesta lei, mediante o emprego de esterilização cirúrgica para o controle de reprodução de animais, vedada a prática 
de outros procedimentos veterinários. 
§ 1º Será realizada a castração de cadelas e gatas domiciliados, semi-domiciliados e animais em situação de rua.
§ 2º As castrações serão realizadas em local, data e horário a serem designados pelo médico veterinário. 
§ 3º A meta anual do projeto é a castração 3000 (três mil) animais, sendo estes caninos e felinos fêmeas, número este que poderá 
ser ampliado na medida da disponibilidade de recursos orçamentários. 
§ 4º A clínica veterinária responsável pela prestação dos serviços, deverá contar com mesas de cirurgia, materiais cirúrgicos e 
outros equipamentos que se fizerem indispensáveis à viabilidade do projeto.
§ 5º Os proprietários de caninos e felinos fêmeas, de baixa renda que desejem realizar a castração dos seus animais, deverão 
entrar em contato diretamente com a Secretária de Meio Ambiente do Município, órgão competente e responsável por solicitar a 
realização da castração.
§ 6º Fica expressamente proibido o extermínio de animais urbanos excedentes ou abandonados como controle populacional ou 
de zoonoses.  
Art. 3º Será de responsabilidade da clínica veterinária, as seguintes questões: 
I -  a realização da castração e atendimento/assistência nas possíveis complicações no pós-operatório;
II - o agendamento do procedimento cirúrgico com a data e horário a ser realizada a castração;
III - o agendamento do procedimento será destinado à castração exclusiva do animal identificado na guia de serviço; 
IV - caberá ao médico veterinário avaliar o animal antes de decidir por realizar ou não a cirurgia: 
a)a avaliação do animal para a realização ou não do procedimento cirúrgico, não compreende em realizar exames pré-operató-
rios, sendo a realização de tais exames de responsabilidade do proprietário quando requisitado pelo médico veterinário;
b)se houver necessidade a entendimento do médico veterinário sobre a existência de algum risco no procedimento de castração, 
será firmado termo de responsabilidade e autorização do proprietário/tutor.
Art. 4º Será de responsabilidade do proprietário ou tutor do animal, as seguintes questões: 
 I - a realização dos exames pré-operatórios, quando verificada indispensabilidade da realização destes pelo médico veterinário;
II - os cuidados com o pós-operatório;
III - a administração das medicações necessárias conforme receitado pelo médico veterinário responsável;
IV - a observação dos pontos cirúrgicos; 
V - demais cuidados necessários, de acordo com instrução do médico veterinário responsável; e 
VI - a entrada e retirada do animal da clínica veterinária.
Art. 5º Para fazer jus ao benefício da castração, o proprietário do animal deverá:
I - comprovar sua condição de baixa renda, com regular inscrição no Cadastro Único para programas sociais;
II - apresentar no ato da inscrição:
a) a fotocópia dos documentos de identificação;
b) comprovante de residência original em seu nome, ou de pessoa até 2º grau de parentesco;
c) comprovante de rendimento original.
Parágrafo único. O tutor voluntário dos animais errantes e semi-errantes não precisarão apresentar comprovação de baixa ren-
da, sendo os demais documentos necessários, juntamente com a comprovação de que é voluntário cadastrado na Secretaria de 
Meio Ambiente do Município, com a devida localização do animal.    
Art. 6º O proprietário ou tutor voluntário do animal, autorizado a realização do procedimento cirúrgico, deverá levar o mesmo, 
junto com a guia de serviço e autorização devidamente numerada e assinada, para a castração do animal na clínica veterinária 
indicada na mesma, dentro do prazo para realização do serviço previsto na própria guia.
Art. 7º Os animais errantes e os semi-errantes serão transportados do seu local de origem, até a clínica veterinária, e após o pro-
cedimento de castração, da clínica veterinária ao seu local de origem ou para algum lar provisório indicado, pelo tutor voluntário. 
Art. 8º O método de intervenção a ser utilizado para a interrupção da capacidade reprodutiva (castração) de cães e gatos femêas, 
será o método cirúrgico, induzindo o animal a esterilidade permanente por meio da remoção cirúrgica total, ovário-salpingo-his-
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terectomia (retirada de ovários, útero e tubas uterinas), sempre seguindo as normas técnicas e éticas dispostas pelos Conselhos 
Federal e Estadual de Medicina Veterinária.
Parágrafo único. É expressamente proibido a realização do ato cirúrgico antes de ser atingido pelo animal, estágio de absoluta 
insensibilidade a qualquer tipo de estímulo doloroso. 
Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos orçamentários suplementares para: 
I - ampliar as instalações já existentes para esterilização cirúrgica;
II - criar campanhas adicionais de esterilização, podendo para tal contratar profissionais para, no tempo de cada campanha, atuar 
em sua preparação, implantação, execução e avaliação; 
III - promover, pelos meios de comunicação adequados, campanhas para divulgação das disposições desta Lei, assim como 
campanhas educativas necessárias à assimilação da posse responsável de animais urbanos como obrigação de cidadania;
IV - estabelecer convênios e/ou parcerias com estabelecimentos veterinários apropriados e capacitados para a realização dos 
programas de esterilização.
Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio e ou parcerias com estabelecimentos veterinários para a conse-
cução dos objetivos desta Lei. 
Art. 11 As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 12 Na aplicação desta Lei será observada a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em especial o art. 
225, §1º, incisos VI e VII; Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998); Lei das Contravenções Penais 
(Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941), em especial artigos 31 e 64; Decreto nº 24.645 – de 10 de julho de 1934; Lei nº 
13.426, de 30 de março de 2017 (Dispõe sobre a política de controle de natalidade de cães e gatos e dá outras procidências.);  
Lei 17422 - 18 de Dezembro de 2012 e demais Leis relacionadas.
Art. 13 Os procedimentos administrativos e funcionais a serem adotados para a operacionalização da esterilização serão de 
responsabilidade do Poder Executivo.  
Art. 14 Esta Lei entra em vigor 90 (noventa dias) a partir da data de sua publicação.

Gabinete do Presidente, em 27 de fevereiro de 2018.

João Carlos Gonçalves
Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava
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PORTARIAS
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