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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 18 de outubro de 2018
Veiculação: 18 de outubro de 2018

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIV Nº 1449

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 737/2018

PORTARIAS

REPUBLICAÇÃO LEI

LEI Nº 2865/2018
Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.565/2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

Art. 1º Altera o caput do art. 1º da Lei Municipal nº 2.565/2016, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a deno-
minar o Centro Municipal de Educação Infantil Lagoa Doura-
da, localizado na Rua Vila Velha s/nº, Bairro Boqueirão, como 
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANASTÁCIA 
IVANSKE.”

Art. 2º As demais disposições da Lei Municipal nº 2.565/2016 
permanecem inalteradas.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogando disposições contrárias.

Guarapuava, 25 de setembro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná,no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar o servidor Raimundo Pereira, CNH nº 
01232284461, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para 
dirigir veículos leves oficiais do Município de Guarapuava, 
eventualmente, em razão da necessidade funcional exigida 
pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, 
mediante assinatura do termo de responsabilidade anexo, com 
validade até 31 de dezembro de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 03 de outubro de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 

Município de Guarapuava-Estado do Paraná, por meio da Por-
taria nº 737/2018, declaro que estou ciente das disposições 
determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente 
habilitado para condução de veículo de passageiros.

Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.

Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de 
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atuali-
zada.

Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, ______ de _____________ de ____________.

NOME:
MATRÍCULA: 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

PORTARIA Nº 764/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E
 
Art. 1º Conceder à Comissão de Processo Administrativo, ins-
tituída pela Portaria nº 286/2018, dilação de prazo por mais 30 
(trinta) dias, a partir de 05 de outubro de 2018.
Art. 2º Findo o prazo de 30 (trinta) dias, a comissão deverá 
apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 05 de outubro de 2018.

Guarapuava, 10 de outubro de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 770/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E
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Art. 1º Designa a servidora Clarice Molinari Poisk, matrículas 
6227-8 e 8243-0, para exercer a função de Secretária Escolar 
junto a Escola Municipal General Eurico Dutra.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a 01/02/2013.

Guarapuava, 15 de outubro de 2018.
           

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

SECRETARIA DE FINANÇAS
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A Prefeitura Municipal de Guarapuava convida a todos os inte-
ressados para participarem da audiência pública a ser realiza-
da no dia 31/10/2018 as 19:00hs na Câmara Municipal a qual 
abordará a nova metodologia sobre a cobrança da taxa de lixo 
a partir do ano de 2019.

CONSELHOS
Resolução nº 016/2014, de 17 de setembro de 2014.

ANEXO VIII

Comprovante Cancelamento de inscrição no Conselho Muni-
cipal.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Guarapuava no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 9º da Lei 
8.742/93, ao examinar o Parecer nº 01/2018 que trata do can-
celamento da inscrição da entidade Associação dos Deficientes 
Físicos de Guarapuava - ADFG, CNPJ 80.620.479/0001-06, 
com sede na Rua Minas Gerais, nº 275 - Bairro dos Estados, 
Guarapuava/PR, inscrita neste Conselho, sob número 06, des-
de o ano 2011, delibera pelo cancelamento da inscrição  da 
referida entidade por essa por não cumprir com as seguintes 
determinações legais:
a)Em função da não entrega do Plano de Ação do ano de 2018, 
requisito obrigatório, conforme normas e diretrizes deste con-
selho. 
b)Conforme solicitação da entidade ADFG, através do oficio 
número 35/2018, apresentou dificuldades na continuidade dos 
serviços prestados da política da assistência social.  
A decisão será encaminhada para publicação no Diário Oficial 
do dia 17 de outubro de 2018, conforme Resolução CMAS nº 
47/2018.
Guarapuava 16, de outubro de 2018.

_________________________________________
Marcio Anderson Miqueta

Presidente CMAS

RESOLUÇÃO Nº 028/2018
Súmula Aprova na sua totalidade a prestação de contas do re-
passe do recurso pontual FIA, do Programa Crescer em Famí-
lia - Acolhimento Institucional e Familiar referente ao período 
de outubro/2017 a junho/2018. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– COMDICA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 
Municipal nº 1644/2007, considerando a deliberação da plená-

ria extraordinária realizada em 15/10/2018 (Ata nº 018/2018).

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar na sua totalidade a prestação de contas do 
repasse do recurso pontual FIA, do Programa Crescer em Fa-
mília - Acolhimento Institucional e Familiar referente ao período 
de outubro/2017 a junho/2018, com a justificativa de que não 
houve a utilização do recurso devido ao procedimento de aber-
tura de orçamento, através de projeto de lei nº029/2018, proce-
dimentos estes que têm seus prazos regulamentares.
Art. 2º - Aprovar a justificativa do motivo do saldo estar maior 
ou igual a 50%  do recurso recebido, tendo em vista que o 
processo está em trâmite para abertura de orçamento no legis-
lativo municipal, através do projeto de lei 029/2018. 
Art. 3º - Sugerir para a SEDS a inclusão de ítens no instru-
mental de prestação de contas SIFF/SEDS, que possibilitem 
a identificação da não utilização do recurso, com campo para 
a justificativa do órgão gestor e do COMDICA, pois houve di-
ficuldades para sinalizar no instrumental o real motivo da não 
utilização do recurso que ainda permanece na conta.
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Guarapuava, 15 de outubro 2018

Regiane Cristina Lopes de Moraes
Presidente do COMDICA

RESOLUÇÃO Nº 029/2018
Súmula Aprova na sua totalidade a prestação de contas do re-
passe do recurso pontual FIA, do Programa Liberdade Cidadã 
referente ao período de outubro/2017 a junho/2018. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– COMDICA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 
Municipal nº 1644/2007, considerando a deliberação da plená-
ria extraordinária realizada em 15/10/2018 (Ata nº 018/2018).

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar na sua totalidade a prestação de contas do 
repasse do recurso pontual FIA, do Programa Liberdade Ci-
dadã referente ao período de outubro/2017 a junho/2018, com 
a justificativa de que não houve a utilização do recurso devido 
ao procedimento de abertura de orçamento, através de projeto 
de lei nº029/2018, procedimentos estes que têm seus prazos 
regulamentares.
Art. 2º - Aprovar a justificativa do motivo do saldo estar maior 
ou igual a 50%  do recurso recebido, tendo em vista que o 
processo está em trâmite para abertura de orçamento no legis-
lativo municipal, através do projeto de lei 029/2018. 
Art. 3º - Sugerir para a SEDS a inclusão de itens no instru-
mental de prestação de contas SIFF/SEDS, que possibilitem 
a identificação da não utilização do recurso, com campo para 
a justificativa do órgão gestor e do COMDICA, pois houve di-
ficuldades para sinalizar no instrumental o real motivo da não 
utilização do recurso que ainda permanece na conta.
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Guarapuava, 15 de outubro 2018
 

   Regiane Cristina Lopes de Moraes
Presidente do COMDICA
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RESOLUÇÃO Nº 030/2018
Súmula Aprova na sua totalidade a prestação de contas do re-
passe do recurso pontual FIA, do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos referente ao período de novem-
bro/2017 a junho/2018. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– COMDICA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 
Municipal nº 1644/2007, considerando a deliberação da plená-
ria extraordinária realizada em 15/10/2018 (Ata nº 018/2018).

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar na sua totalidade a prestação de contas do 
repasse do recurso pontual FIA, do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos referente ao período de novem-
bro/2017 a junho/2018, com a justificativa de que não houve 
a utilização do recurso devido ao procedimento de abertura de 
orçamento, através de projeto de lei nº029/2018, procedimen-
tos estes que têm seus prazos regulamentares.
Art. 2º - Aprovar a justificativa do motivo do saldo estar maior 
ou igual a 50%  do recurso recebido, tendo em vista que o 
processo está em trâmite para abertura de orçamento no legis-
lativo municipal, através do projeto de lei 029/2018. 
Art. 3º - Sugerir para a SEDS a inclusão de itens no instru-
mental de prestação de contas SIFF/SEDS, que possibilitem 
a identificação da não utilização do recurso, com campo para 
a justificativa do órgão gestor e do COMDICA, pois houve di-
ficuldades para sinalizar no instrumental o real motivo da não 
utilização do recurso que ainda permanece na conta.
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Guarapuava, 15 de outubro 2018

   Regiane Cristina Lopes de Moraes
Presidente do COMDICA

RESOLUÇÃO Nº 045/2018
Súmula: Aprova em sua totalidade a prestação de contas do 
repasse de recursos, fundo a fundo, do Piso Paranaense de 
Assistência Social IV do período de janeiro/2018 a junho/2018.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95, 
de 22/12/95, e, considerando a deliberação da plenária ordiná-
ria realizada em 16/10/2018. (Ata nº018/2018).
 

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar na sua totalidade a prestação de contas do 
repasse de recurso, fundo a fundo, do Piso Paranaense de As-
sistência Social IV, do período janeiro/2018 a junho/2018, onde 
não houve distribuição do recurso PPAS IV neste período. Res-
saltamos que o município executa o serviço indiretamente atra-
vés de Fundação Pública como também através de parceria 
com OSC.
Art. 2º - Aprovar a justificativa do motivo do saldo estar maior 
ou igual a 50%  do recurso recebido, tendo em vista que o 
saldo da conta corrente  referente ao Piso Paranaense de As-
sistência Social IV, se encontra em situação de bloqueio aguar-
dando a distribuição do recurso.  
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.
Guarapuava, 16 de outubro de 2018.

Marcio Anderson Miqueta
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO Nº 046/2018
Súmula: Aprova em sua totalidade a prestação de contas do 
repasse de recursos, fundo a fundo, do Piso Paranaense de 
Assistência Social IV do período de janeiro/2018 a junho/2018.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95, 
de 22/12/95, e, considerando a deliberação da plenária ordiná-
ria realizada em 16/10/2018. (Ata nº018/2018).
 

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar na sua totalidade a prestação de contas do 
repasse de recurso, fundo a fundo, do Piso Paranaense de 
Assistência Social IV, do período janeiro/2018 a junho/2018, 
onde não houve distribuição do recurso PPAS IV neste perí-
odo. Ressaltamos que o município executa o serviço indireta-
mente através de Fundação Pública como também através de 
parceria com OSC.
Art. 2º - Aprovar a justificativa do motivo do saldo estar maior 
ou igual a 50%  do recurso recebido, tendo em vista que o 
saldo da conta corrente  referente ao Piso Paranaense de As-
sistência Social IV, se encontra em situação de bloqueio aguar-
dando a distribuição do recurso.  
Art. -3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Guarapuava, 16 de outubro de 2018.

Marcio Anderson Miqueta
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO Nº 047/2018
Súmula: Aprova o cancelamento da inscrição nº 006/2011 da 
entidade Associação dos Deficientes Físicos de Guarapuava 
– ADFG. 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95, 
de 22/12/95, e, considerando a deliberação da plenária ordiná-
ria realizada em 16/10/2018. (Ata nº018/2018).
 

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar cancelamento da inscrição no Conselho Mu-
nicipal de Assistência Social, da Associação dos Deficientes 
Físicos de Guarapuava – ADFG, CNPJ 80.620.479/0001-06, 
inscrição 006/2011, a partir de 17/10/2018.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Guarapuava, 16 de outubro de 2018.

Marcio Anderson Miqueta
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
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SURG
COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2018

OBJETO: Registro de preços para aquisição de recompositor/
reparador de pista de pavimento asfáltico, usinado a quen-
te, preparado com agregados pétreos, para aplicação a frio, 
para utilização em manutenção de pavimentos. Pelo presen-
te, comunicamos que foram realizadas retificações no Anexo 
l – Descrição Detalhada do Objeto e Anexo III - Documentos 
Necessários para Habilitação. O Edital retificado encontra-se 
à disposição no site www.surg.com.br, agendando-se a data 
de realização da sessão do pregão para o dia 01/11/2018, com 
credenciamento a partir das 13h30m e abertura às 14h00m. 
Guarapuava, 17 de outubro de 2018. 

(a) FERNANDO DAMIANI.
 Diretor Administrativo.

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO REFERENTE 
AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018

Licitação na Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL nº 37/2018
Tipo: Menor Preço por Lote - SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS - Processo nº 48/2018
Empresa: E. A. Nizer Equipamentos de Informática-ME; CNPJ: 
25.325.250/0001-22
Responsável da Empresa: Eloiza Alves Nizer
Objeto: registro de preços locação de equipamentos de impres-
são (impressoras e insumos, exceto papel para impressão)
Prezada empresa,
Prezada senhora responsável,
Comunicamos que o processo licitatório acima referido fora 
homologado e adjudicado para a empresa E. A. Nizer Equipa-
mentos de Informática-ME, portanto fica convocado V.Sª., para 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento 
desta, comparecer na SURG a fim de firmar o  respectivo CON-
TRATO. Guarapuava - Pr, 17 de outubro de 2018. 

FERNANDO DAMIANI (a) -
Diretor Administrativo da SURG.

A V I S O
PREGÃO PRESENCIAL N º 48/2018

A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – 
SURG, por seu diretor administrativo, torna público que reali-
zará a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 48/2018
DATA: 29/10/2018     
HORARIO: 14h00m
OBJETO: Aquisição de mudas de flores da espécie Impatiens 
de pleno sol, referência Sunpatiens, para plantio nos canteiros, 
praças e parques, rotatórias e avenidas de Guarapuava. 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
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 segun-
da 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 Licita-
ção” 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, 
18 de outubro de 2018. 

(a) FERNANDO DAMIANI. 
Diretor Administrativo da SURG.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO 
JORDÃO - CRJ
RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE N.º 008/2018
PROCESSO n.º 027/2018

Objeto: Contratação de empresa para prestação de Serviços 
de Revisão Preventiva de 1.000 horas para Escavadeira Hi-
dráulica da Marca Doosan.
O Diretor Presidente do CRJ, no uso das atribuições que lhes 
são conferidas pelo Estatuto, com base no Artigo 26 da Lei 
Federal n.º 8.666/93, bem como no Parecer Jurídico, fls.67/74, 
RATIFICA a Inexigibilidade de Licitação, no valor total de R$ 
5.091,20 (Cinco mil noventa e um reais e vinte centavos), 
para a contratação da Empresa ROMAC TÉCNICA DE MÁ-
QUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 
91.595.678/0003-81.

PUBLIQUE – SE

Guarapuava, 15 de Outubro de 2018.

ITACIR JOSÉ VEZARRO
Diretor Presidente - CRJ

RESOLUÇÃO Nº 017/2018

SÚMULA: Designa a equipe de apoio, Comissão de Licitação 
e o pregoeiro para o Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio 
Jordão – CRJ.
ITACIR JOSÉ VEZZARO, Diretor Presidente do Consórcio In-
termunicipal do Vale do Rio Jordão – CRJ, no uso de suas atri-
buições estatutárias, bem como com base na Resolução Nº 
004/2018,

RESOLVE:
 
Art. 1º - Designar a equipe de apoio, Comissão de Licitação 
e o pregoeiro para o Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio 
Jordão - CRJ, os mesmos definidos na Portaria nº 725/2018 e 
Decreto nº 6.863/2018 do Município de Guarapuava.

I – PREGOEIROS
a)Jessica Dal Piva de Oliveira, cargo Oficial Administrativo;
b)Matheus Augusto Frighetto, cargo Assessor A1;
c)Diego Volff, cargo Assessor A2;
d)Wagner Henrique dos Santos, cargo Assessor A2.
e)Nilseia de Lara Fiker, cargo Operador de Computador;

II – EQUIPE DE APOIO 
Titulares
a)Andriela de Fátima Borges – Oficial Administrativo
b)Danielle Cristina Chemin, cargo Oficial Administrativo;
c)Emmanuel Andrade de Lima, cargo Técnico em Segurança 
do Trabalho;
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CÂMARA MUNICIPAL

d)Joeci Aparecida de Lima, cargo Fiscal Geral;
e)Lucy Aparecida Becker Rauber, cargo Oficial Administrativo.
f)Valesca Borchardt Knopp – Fiscal Geral;
g)Vinícius de Moura da Silveira – Analista de Sistemas.

Suplentes
a)Leyla Mamcasz Calderon, cargo Oficial Administrativo.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 01 de Outubro de 2018.
Guarapuava, em 08 de Outubro de 2018.

ITACIR JOSÉ VEZZARO
Diretor Presidente do CRJ
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HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO – Nº. 018/2018

O Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapu-
ava – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
resolve homologar o procedimento licitatório em epígrafe em 
favor da empresa: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA., inscrita no 
CNPJ/MF 76.030.717/0001-48, com o valor total anual de R$ 
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), para a locação, com li-
cença de uso, de software de sistema informatizado, específico 
e totalmente integrado de Gestão Pública, incluindo a implan-
tação, conversão de dados, manutenção corretiva e evolutiva, 
suporte técnico e treinamento para os usuários envolvidos com 
o sistema: Contabilidade Pública, Orçamento, Tesouraria, Cus-
tos, SIM-AM, Compras e Licitações, Patrimônio, Frotas, Almo-
xarifado, Planejamento, Tramitação de processos e Protocolo, 
Sistemas WEB, Recursos Humanos, Controle Interno e Portal 
de Transparência, para o Poder Legislativo de Guarapuava – 
PR, conforme as especificações técnicas constantes no Edital 
e respectivo Contrato.

Guarapuava, 17 de outubro de 2018.

João Carlos Gonçalves
Presidente do Poder Legislativo do Município de Guara-

puava
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