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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
e declarações de movimento econômico, com fato gerador até
LEIS
31 de dezembro de 2017, por iniciativa do contribuinte, nos terLEI Nº 2789/2017
mos, forma, prazo e condições estabelecidas nesta Lei e reguDispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal do Município lamento do Poder Executivo.
de Guarapuava (PREFIG-2018) para parcelamento de tributos §3º O ITBI, com fato gerador ocorrido até 31/12/2017, incidirá
municipais com vistas à regularização fiscal dos contribuintes e somente os benefícios nos termos do inciso I deste artigo.
dá outras providências.
Capítulo II
Do
Parcelamento
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancioArt. 2º A dívida objeto do parcelamento será consolidada na
no a seguinte Lei:
data do seu requerimento de parcelamento e resultará da
soma:
Capítulo I
I.Do principal;
Da Adesão ao Programa de Recuperação Fiscal
II.Da multa de mora; e
Art. 1º Os créditos tributários e não tributários devidos em de- III.Dos juros incidentes sobre o tributo e sobre a multa de mora.
corrência da legislação, relativamente a tributos como: Imposto Parágrafo único. O valor de cada uma das parcelas, obserSobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, inclusive ISS- vadas as premissas estabelecidas no parágrafo anterior, será
QN-Obra e ISS-Fixo, Imposto Sobre a Propriedade Predial e corrigido anualmente de acordo com a variação da Unidade
Territorial Urbana - IPTU, Imposto sobre Transmissão de Bens Fiscal do Município – UFM, em conformidade com o art. 323
Imóveis - ITBI, Taxas, Contribuição de Melhoria e multas/pe- da Lei Municipal nº 1.108/2001, com redação alterada pela Lei
nalidades previstas nos §§1º e 2º, deste artigo, constituídos Complementar nº 055/2015.
ou não, objeto ou não de execução fiscal, além daqueles cuja Art. 3º É vedada a concessão de parcelamento de débitos reexigibilidade esteja suspensa, cujos fatos geradores tenham lativos a:
ocorrido até 31 de dezembro de 2017, poderão ser pagos, por a) Créditos tributários provenientes do Simples Nacional;
iniciativa do contribuinte, nos termos, forma, prazo e condições b) Crédito tributário proveniente de Retenção na Fonte.
estabelecidos nesta Lei e regulamentados em decreto do Po- Parágrafo único. O disposto nesta lei não enseja a restituição
ou compensação de crédito tributário já extinto.
der Executivo:
I.em parcela única, com 100% (cem por cento) de anistia da Art. 4º O pagamento e/ou a primeira prestação vencerá no 10º
(décimo) dia após a assinatura do Termo de Acordo, Confissão
multa de mora e remissão integral dos juros;
II.entrada de 10% dez por cento) e saldo remanescente em de Dívida e Compromiso de Pagamento.
até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e suscessivas, Art. 5º A partir da 2º (segunda) parcela, as prestações iguais e
mediante celebração de Termo de Acordo, Confissão de Dívida sucessivas vencerão no dia definido no Termo de Acordo, Cone Compromiso de Pagamento, com anistia de 80% (oitenta por fissão de Dívida e Compromisso de Pagamento.
cento) da multa de mora e, com remissão de 80% (oitenta por Art. 6º No caso de pagamento à vista ou parcelamento do débicento) dos juros incidentes sobre o tributo e sobre a multa de to de créditos tributários e não tributários objetos de execução
fiscal fica sob a responsabilidade do contribuinte o pagamento
mora;
III.entrada de 5% (cinco por cento) e saldo remanescente em das custas, emolumentos e demais encargos legais.
até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e suscessivas, §1º O sujeito passivo que possuir ação judicial em curso, inclumediante celebração de Termo de Acordo, Confissão de Dívida sive embargos a execução fiscal, na qual discute ou questiona
e Compromisso de Pagamento, com anistia de 50% (cinquenta o crédito tributário que pretende parcelar, deverá como condipor cento) da multa de mora e, com remissão de 50% (cin- ção para valer-se das prerrogativas da presente Lei, desistir
quenta por cento) dos juros incidentes sobre o tributo e sobre da respectiva ação judicial e renunciar a qualquer alegação de
direito sobre a qual se funda a referida ação, nos termos do art.
a multa de mora.
§1º Enquadram-se nos benefícios previstos no caput deste 487, III, alínea “c” da Lei nº 13.105/2015.
artigo, os créditos tributários provenientes de Imposto Sobre §2º Caberá ao sujeito passivo desistir de eventual processo
Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, não declarados ou administrativo existente sobre o crédito tributário objeto dos benão lançados, apresentados mediante denúncia espontânea, nefícios desta Lei, sendo suficiente para manifestação de sua
conforme disposto no art. 138 da Lei Federal 5.172/1966, rela- vontade, o pagamento integral ou o parcelamento do crédito
tributário.
tivo a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2017.
§2º São também contempladas pelos benefícios previstos
Capítulo III
no caput, os acréscimos legais incidentes sobre as multas e
Do
Cancelamento
do Parcelamento
penalidades decorrentes de descumprimentos de obrigações
acessórias, atraso ou falta de entrega de informações fiscais

07 de março de 2018, Veiculação 07/03/18

Ano XXIV - Nº 1300

Art. 7º Implicará em imediata remessa do saldo devedor para
inscrição automática no protesto, em dívida ativa ou prosseguimento da execução, conforme o caso, a falta de pagamento,
nos prazos fixados, de 03 (três) parcelas consecutivas ou alternadas.
Parágrafo único. O Termo de Acordo, Confissão de Dívida e
Compromisso de Pagamento será cancelado automaticamente
a partir da 3º (terceira) parcela, se o contribuinte não regularizar o seu débito.
Art. 8º Na hipótese de cancelamento do parcelamento:
I.Serão cancelados todos os benefícios desta lei;
II.Será efetuada a apuração do valor original do débito, com a
incidência dos acréscimos legais, até a data do cancelamento;
III.Serão deduzidas do valor referido no inciso II, deste artigo,
as parcelas pagas até a data do cancelamento.
Parágrafo único. A desistência do parcelamento, a pedido do
sujeito passivo, produz os mesmos efeitos da rescisão de que
trata este artigo.
Capítulo IV
Da possibilidade de reparcelamento
Art. 9º Será admitido reparcelamento de débitos constantes
de parcelamento em andamento ou que tenha sido rescindido, realizados com base nas Leis Municipais nº 1108/2001,
2088/2013, 2151/2013 (PREFIG/2013), 2288/2014 (PREFIG/2014), 2389/2015 (PREFIG/2015), 2589/2016 (PREFIG/2016) ou 2609/2017 (PREFIG/2017) condicionado ao recolhimento:
I.em parcela única, com 100% (cem por cento) de anistia da
multa de mora e remissão integral dos juros; ou
II.entrada de 30% (trinta por cento) e saldo remanescente em
até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e suscessivas,
mediante celebração de Termo de Acordo, Confissão de Dívida
e Compromiso de Pagamento, com anistia de 80% (oitenta por
cento) da multa de mora e, com remissão de 80% (oitenta por
cento) dos juros incidentes sobre o tributo e sobre a multa de
mora.
§ 1o Aplicam-se subsidiariamente aos pedidos de que trata
este artigo as demais disposições relativas ao parcelamento
previstas nesta Lei.
§ 2o No reparcelamento de que trata o caput deste artigo poderão ser incluídos novos débitos.
Capítulo V
Das disposições gerais
Art. 10. Será concedido desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor da multa prevista no art. 222, inciso III, da Lei Municipal 1108/2001, incidente sobre crédito tributário oriundo de
diferença de:
I.ISSQN apurada em levantamento fiscal do tributo com fato
gerador ocorrido até 31 de dezembro de 2017.
Parágrafo único. O desconto previsto no caput deste artigo terá
efeito somente para os casos em que a referida penalidade
seja aplicada em levantamento fiscal, observados prazos e
percentuais de desconto a serem regulamentados em Decreto.
Art. 11. A adesão do contribuinte ou responsável ao parcelamento a que se refere esta Lei, importa em confissão irrevogável e irretratável dos débitos por ele indicados para compor
o referido parcelamento, nos termos dos artigos 389, 393, 394
e 395 da Lei Federal nº 13.105/2015, e condiciona o sujeito
passivo à aceitação plena e irretratável de todas as condições
estabelecidas nesta Lei e no seu regulamento.
Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a
presente lei por meio de decreto.
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Art. 13. Esta lei entra em vigor no dia de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Guarapuava, 05 de março de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETOS
DECRETO Nº 6531/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Art. 1º Nomear em virtude de habilitação em Concurso Público,
de acordo com o que dispõe o Art. 37, inciso II, da Constituição
Federal de 1988, c/c o inciso I, do Art. 6º, da Lei Complementar
Municipal nº 060, a partir de 27 de fevereiro de 2018, conforme
segue:
Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
CANDIDATO

CLASSIFICAÇÃO

SANDRA REGINA SYDOR DA SILVA

61º

ROSIMERI APARECIDA ANTONETE

62º

SANDRA FRACARO

63º

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 06 de março de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6588/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Art. 1º Exonerar a pedido, a servidora Adrielly Urba de Quadros, nomeada pelo Decreto nº 5112/2016, no cargo de Educador Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, a partir de 26 de fevereiro de 2018.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 26 de fevereiro de 2018.
Guarapuava, 02 de março de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6596/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Art. 1º Exonerar a pedido, os servidores abaixo relacionados:
l – Rafael João Freitas Brito, nomeado pelo Decreto nº
2694/2012, no cargo de Médico Generalista de Estratégia da
Saúde Familiar, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a
partir de 20 de fevereiro de 2018.
II – Rodrigo Marques Cassoli, nomeado pelo Decreto nº
5455/2016, no cargo de Médico Generalista de Pronto Atendi-

07 de março de 2018, Veiculação 07/03/18

Ano XXIV - Nº 1300

mento, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 01
de março de 2018.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as atribuições em contrário.
Guarapuava, 06 de março de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6597/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Art. 1º Designar o servidor Sávio França Denardi, matrícula nº
16669-3, para responder interinamente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, durante as
férias do Sr. Sandro Abdanur, no período de 12 de março de
2018 a 22 de março 2018.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 06 de março de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6598/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei
e, considerando a necessidade de regulamentação da Lei Municipal nº 2789, de 05 de março de 2018
DECRETA
Art. 1º Regulamentar a regularização fiscal de créditos tributários e não tributários pendentes com o município de Guarapuava, decorrentes de tributos municipais pelo Programa
de Recuperação Fiscal do Município de Guarapuava - PREFIG-GUARAPUAVA/2018, disciplinado na Lei Municipal nº
005/2018.
Art. 2º Os créditos tributários de que trata Lei Municipal nº
005/2018, poderão ser pagos:
I.Em parcela única, até 31 de julho de 2018, com 100% (cem
por cento) de anistia da multa de mora e remissão integral dos
juros, com recolhimento até o 10º (décimo) dia contados da
data de emissão da guia de recolhimento.
II.Em parcelas mensais, iguais e sucessivas:
a)entrada de 10% (dez por cento) com recolhimento até o 10º
(décimo) dia após a assinatura do Termo de Acordo, Confissão
de Dívida e Compromisso de Pagamento e saldo remanescente em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com anistia de
80% (oitenta por cento) da multa de mora e, com remissão de
80% (oitenta por cento) dos juros incidentes sobre o tributo e
sobre a multa de mora.
b)entrada de 5% (cinco por cento) com recolhimento até o 10º
(décimo) dia após a assintura do Termo de Acordo, Confissão
de Dívida e Compromisso de Pagamento e saldo remanescente em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com anistia de
50% (cinquenta por cento) da multa de mora e, com remissão
de 50% (cinquenta por cento) dos juros incidentes sobre o tributo e sobre a multa de mora.
§1º Aqueles que pretenderem o parcelamento dos débitos
tributários deverão pleitear adesão ao PREFIG-GUARAPUAVA/2018, até às 17h (dezessete horas) do dia 31 de julho de
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2018.
§2º A dívida objeto do parcelamento será consolidada na data
do seu requerimento de parcelamento e resultará da soma:
a)I - do principal;
b)II - correção;
c)III - da multa de mora; e
d)IV - dos juros incidentes sobre o tributo e sobre a multa de
mora.
§3º O valor de cada uma das parcelas, observadas as premissas estabelecidas no parágrafo anterior, será corrigido anualmente de acordo com a variação da Unidade Fiscal do Município – UFM, em conformidade com o art. 323 da Lei Municipal
nº 1.108/2001, com redação alterada pela Lei Complementar
nº 055/2015.
§4º A adesão pelo contribuinte ou responsável, ao parcelamento a que se refere este Decreto, importa em confissão irrevogável e irretratável dos débitos por ele indicados para compor o
referido parcelamento, nos termos Código de Processo Civil, e
condiciona o sujeito passivo à aceitação plena e irretratável de
todas as condições estabelecidas neste regulamento.
§5º Na situação em que a adesão é realizada por terceiros e
não pelo próprio contribuinte ou responsável, deverá ser apresentada cópia de procuração e/ou substabelecimento, com autenticação em cartório, na qual o contribuinte ou responsável
concede poderes ao terceiro para realizar o reparcelamento ou
o recolhimento em parcela única.
§6º Os créditos tributários objeto de execução fiscal poderão
ser parcelados, nos termos do PREFIG-GUARAPUAVA/2018,
sendo de responsabilidade do contribuinte, ou responsável tributário, a quitação das custas e demais despesas judiciais.
§7º Fica a execução fiscal suspensa a pedido da Procuradoria
Geral do Município desde a homologação do Termo de Acordo
de Parcelamento até que ocorra a sua rescisão ou quitação.
Somente após a quitação integral do tributo junto ao Município de Guarapuava e das custas processuais junto ao Fórum
da Comarca de Guarapuava, o contribuinte poderá requerer
a baixa do Processo Judicial perante a Procuradoria Geral do
Município.
§8º No Termo de Acordo de Parcelamento, para a adesão ao
PREFIG-GUARAPUAVA/2018, deverá constar expressamente
quais créditos tributários deverão ser parcelados, bem como os
exercícios que se referem, impondo-se ao devedor a aceitação
plena e irretratável de todas as condições estabelecidas.
§9º Poderão ser parcelados, na forma e condições previstas
neste Decreto, os débitos já parcelados anteriormente, observado o art. 9º, da Lei nº 005/2018, mediante iniciativa do interessado, formalizado dentro do prazo de adesão.
§10. O Termo de adesão ao PREFIG-GUARAPUAVA/2018,
para parcelamento dos débitos de que trata o §7º implicará na
desistência compulsória e definitiva de parcelamento anterior,
sem restabelecimento dos parcelamentos rescindidos caso
não seja efetuado o pagamento da 1ª (primeira) parcela.
Art. 3º No caso de opção pelo parcelamento, cada tributo, será
dividido pelo número de parcelas requeridas pelo sujeito passivo, não podendo cada parcela, em qualquer hipótese, ser inferior a:
I.01 Unidade Fiscal do Município - UFM para quaisquer dos
créditos de que trata a Lei nº 005/2018.
§1º Somente será considerado homologado o Termo de Acordo de Parcelamento se efetuado o correspondente pagamento
da 1ª (primeira) parcela, em valor não inferior ao estipulado no
inciso I do caput deste artigo, observado os prazos estabelecidos no art. 2º deste Decreto.
§2º Uma vez homologado o Termo de Acordo de Parcelamento, ocorrendo atraso no pagamento de qualquer parcela, o seu
valor será acrescido de juros e multa de mora correspondentes
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conforme Lei Municipal nº 1108/2001.
§3º Implicará em imediata remessa do saldo devedor para inscrição automática no protesto, em dívida ativa ou prosseguimento da execução, conforme o caso, a falta de pagamento,
nos prazos fixados, de 03 (três) parcelas consecutivas ou alternadas.
§4º O Termo de Acordo, Confissão de Dívida e Compromisso
de Pagamento será cancelado automaticamente a partir da 3ª
(terceira) parcela, se o contribuinte não regularizar o seu débito.
§5º O valor do saldo devedor do parcelamento será corrigido
anualmente de acordo com a variação da Unidade Fiscal do
Município – UFM.
Art. 4º A adesão ao PREFIG-GUARAPUAVA/2018 se dará por
iniciativa do sujeito passivo - pessoa física ou jurídica, junto ao
Departamento de Receita da Secretaria Municipal de Finanças,
dirigido ao chefe do Poder Executivo ou autoridade competente
por ele delegada, firmado pelo sujeito passivo ou responsável,
ou ainda pelo seu representante legal.
§1º O Termo de adesão deverá ser instruído com a cópia dos
seguintes documentos:
I.Se Pessoa Física:
a)cópia do RG;
b)cópia do CPF;
c)comprovante de endereço, expedido em prazo não superior
a 60 (sessenta) dias;
d)certidão de casamento, ou certidão / documento de união
estável;
e)certidão atualizada da matrícula do imóvel, expedida em prazo não superior a 90 (noventa) dias, na hipótese de débitos
relativos ao IPTU;
f)certidão expedida pelo cartório distribuidor do Fórum da Comarca em se tratando de crédito tributário objeto de executivo
fiscal já ajuizado;
g)cópia de procuração e/ou substabelecimento autenticada em
cartório (se for o caso de terceiros).
II.Se Pessoa Jurídica:
a)cópia do contrato social e última alteração contratual, ou cópia da consolidação do contrato social;
b)cópias dos documentos mencionados nas alíneas “a” a “d” do
inciso anterior, relativos às pessoas dos sócios e à pessoa do
administrador, na hipótese de não-sócio;
c)certidão atualizada da matrícula do imóvel, expedida em prazo não superior a 90 (noventa) dias, na hipótese de débitos
relativos ao IPTU;
d)certidão expedida pelo cartório distribuidor do Fórum da Comarca em se tratando de crédito tributário objeto de executivo
fiscal já ajuizado;
e)cópia de procuração e/ou substabelecimento autenticada em
cartório (se for o caso de terceiros).
§2º O Termo de adesão ao parcelamento implicará na confissão irrevogável e irretratável na confissão abrangida pelo parcelamento em nome do sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável, configurará confissão extrajudicial nos
termos do Código de Processo Civil e sujeitará o requerente á
aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas neste regulamento.
§3º O deferimento ou indeferimento da adesão ao PREFIG-GUARAPUAVA/2018 é ato de liberalidade do chefe Poder
Executivo, Secretário de Finanças e Diretor do Departamento
de Receita, podendo ser delegada a autoridade competente.
Art. 5º A celebração do Termo de Acordo de Parcelamento é
condicionada à desistência de eventuais ações jurídicas contra
os créditos tributários nele incluídos, ou embargos à execução
fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam nos respectivos autos, bem como à desistência de eventuais impugna-
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ções, defesas ou recursos apresentados administrativamente.
Art. 6º O disposto neste Decreto não autoriza a restituição ou
compensação de crédito tributário já extinto.
Art. 7º A expedição de Certidões previstas no artigo 206 do
Código Tributário Nacional (CTN) somente ocorrerá após a homologação do Termo de Acordo de Parcelamento, e desde que
não haja parcela vencida não paga.
Parágrafo Único. O parcelamento dos créditos tributários não
configura direito ao Sujeito Passivo à transmissão imobiliária.
Art. 8º O ITBI, com fato gerador ocorrido até 31/12/2017, poderá ser regularizado com os benefícios previstos no art. 2º
deste Decreto, para recolhimento à vista (parcela única) nos
termos do inciso I, daquele artigo, ou seja, não poderão ser
parcelados.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos legais a partir de 01 de março de 2018, revogando as disposições em contrário.
Guarapuava, 06 de março de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
PORTARIAS
PORTARIA Nº 158/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas
por lei,
RESOLVE
Art. 1º Designar os servidores, abaixo relacionados, para exercerem as funções de pregoeiro oficial e equipe de apoio do
Município de Guarapuava, a partir de 10 de abril de 2017, da
seguinte forma:
I – PREGOEIROS
a)Jessica Dal Piva de Oliveira, cargo Oficial Administrativo;
b)Larissa Brzezinski, cargo Fiscal Tributário;
c)Matheus Augusto Frighetto, cargo Diretor de Departamento;
II - EQUIPE DE APOIO
Titulares
a)Danielle Cristina Chemin, cargo Oficial Administrativo;
b)Emmanuel Andrade de Lima, Técnico em Segurança do Trabalho;
c)Joeci Aparecida de Lima, cargo Fiscal Geral;
d)Nilseia de Lara Fiker, cargo Operador de Computador;
Suplentes
a)Edelita Ducat, cargo Diretor de Departamento;
b)Lucy Aparecida Becker Rauber, Oficial Administrativo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando a Portaria nº 279/2017 e as demais disposições em
contrário.
Guarapuava, 06 de março de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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LICITAÇÕES
3º AVISO DE PRORROGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 13/2017
O Município de Guarapuava, Estado do Paraná, através do
Departamento de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna público a PRORROGAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS N° 13/2017, que tem por objeto “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
ODONTOLÓGICOS, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL” pelo motivo de
retificações no Edital.
DATA DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:
Dia 28 de março de 2018, até às 09h00min, no Protocolo Geral
da Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR.
DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: Dia 28 de março de
2018, às 09h30min.
AQUISIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus
anexos poderão ser obtidos pelo site: <www.guarapuava.
pr.gov.br> no link ‘editais de licitações’.
Guarapuava, 07 de março de 2018.
PUBLIQUE-SE.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
DIEGO VOLFF
Presidente da Comissão de Licitações
CONSELHOS
RESOLUÇÃO nº 001-CMDI/2018
Súmula: Retifica a Resolução 008/2017
O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com a Lei Municipal n° 1359/2004,
de 02 de Julho de 2004 e, considerando a deliberação da plenária realizada no dia 06/03/2018.
RESOLVE:
Art. 1º - retificar os termos abaixo elencados, publicados em
Boletim Oficial de n.°1224 - Ano XXIII – Veiculação 23/10/2017,
FICA ALTERADA:
Resolução 008/2017
ONDE SE LÊ:
Art 1º Considerando a importância do fortalecimento de ações
voltadas para a garantia da Proteção integral da pessoa idosa,
promovendo o bem-estar e a qualidade de vida, principalmente
daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social, com pouco acesso às políticas públicas, o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso do município de Guarapuava, resolve
aprovar o Plano de Ação e demais documentos, ratificando os
dados preenchidos pelo município no anexo I (folha de rosto),
conforme Deliberação nº001/2017 – CEDI/PR, que estabelece
parâmetros de repasse de recursos no formato fundo a fundo
para viabilização de projetos, programas e serviços voltados
ao atendimento de pessoas idosas e encaminhados por órgãos
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governamentais, conforme Lei Federal n 10.741 de 01 de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso. Destacamos que as ações
serão executadas pela Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social, em três segmentos: 1. Diretamente
com os Idosos através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Programa Ativa Idade e demais serviços,
programas e projetos voltados para a população idosa com a
oferta de Oficina de atividades esportivas; 2. Diretamente com
os(as) servidores(as) públicos que atuam em programas de
atendimento a pessoa idosa, conselheiros e conselheiras do
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso através da oferta
de capacitação teórica e metodológica; 3. Diretamente com a
sociedade civil através de ações de prevenção por meio de
campanhas de informação, orientação, comunicação e apoio
às pessoas idosas e seus familiares.
.
LEIA –SE:
Art 1º Conforme nova orientação enviada pela Coordenação
da Política da Pessoa Idosa – CPPI/SEDS nesse ano de 2018
e considerando a importância do fortalecimento de ações voltadas para a garantia da Proteção integral da Pessoa Idosa,
promovendo o bem-estar e a qualidade de vida, principalmente daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade
social, com pouco acesso às políticas públicas, o Conselho
Municipal dos Direitos do Idoso do município de Guarapuava,
resolve aprovar o Plano de Ação e demais documentos, ratificando os dados preenchidos pelo município no anexo I (folha
de rosto), conforme Deliberação nº001/2017 – CEDI/PR, que
estabelece parâmetros de repasse de recursos no formato fundo a fundo para viabilização de projetos, programas e serviços
voltados ao atendimento de pessoas idosas e encaminhados
por órgãos governamentais, conforme Lei Federal n 10.741
de 01 de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso. Destacamos
que as ações serão executadas pela Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social, em três segmentos: 1.
Diretamente com os Idosos através do Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos, Programa Ativa Idade e demais
serviços, programas e projetos voltados para a Pessoa Idosa
com a oferta de Oficina de atividades esportivas; 2. Diretamente
com os(as) servidores(as) públicos que atuam em programas
de atendimento a Pessoa Idosa, conselheiros e conselheiras
do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso através da oferta
de capacitação teórica e metodológica; 3. Diretamente com a
sociedade civil através de ações de prevenção por meio de
campanhas de informação, orientação, comunicação e apoio
às pessoas idosas e seus familiares. Cabe destacar que está
sendo retificado o Plano de Ação, Folha de Rosto como também Termo de Adesão com data atualizada do ano de 2018.
Jonilson Antônio Pires
Presidente do CMDI
CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO n. 003/2018
Ref.: Dispensa de Licitação n. 002/2018
OBJETO: contratação de empresa especializada para o fornecimento de arranjos florais e decoração do Plenário da Câmara
de Vereadores de Guarapuava – PR, para evento comemorativo do Dia Internacional da Mulher, em 08/03/2018.
CONTRATANTE: Poder Legislativo de Guarapuava – PR
CNPJ n. 77.774.495/0001-30
CONTRATADA: ELIANDRO LUCAS RIBEIRO - ME

07 de março de 2018, Veiculação 07/03/18

Ano XXIV - Nº 1300

CNPJ nº 08.169.045/0001-04
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n. 10520/2002; Lei n.
8666/93 e suas alterações.
VALOR GLOBAL:R$ 4.730,00 (quatro mil, setecentos e trinta
reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 dias
DATA DA ASSINATURA: 6 de março de 2018.
DOTAÇÃO: 01 ; 01.001; 01.031.0001.2001; 3.3.90.30.00.00;
3.3.90.30.15.00; 3.3.90.39.00.00; 3.3.90.39.23.00.
Guarapuava, 7 de março de 2018.
João Carlos Gonçalves
Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapuava
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2018
O Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapuava
– Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve
homologar o procedimento licitatório em epígrafe em favor da
empresa: L A P Estefanuto EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/
MF 03.639.354/0001-79, com o valor global de R$ 16.500,00
(dezesseis mil e quinhentos reais), para a aquisição parcelada,
sob demanda, da quantidade estimada de 1000 (mil) resmas
de papel sulfite A4, para uso na execução das atividades rotineiras dos servidores do Poder Legislativo de Guarapuava PR, conforme as especificações técnicas e quantitativos constantes no Edital.
Guarapuava, 7 de março de 2018.
João Carlos Gonçalves
Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapuava
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