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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 07 de maio de 2019
Veiculação: 07 de maio de 2019

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXV Nº 1589

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 7276/2019
Declara de utilidade pública para fins de constituição de servi-
dões em favor da Companhia de Saneamento do Paraná – SA-
NEPAR, os imóveis abaixo especificados.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - PR, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei, em conformi-
dade com o disposto nos Arts. 2º, 5º, alíneas “e” e “h” e 6º, do 
Decreto Lei Federal nº 3.365/41, com as alterações da Lei n º 
2.786/56, em consonância com o Contrato de Concessão para 
Exploração de Serviços Públicos de Abastecimento de água e 
de Coleta, Remoção e tratamento de Esgotos Sanitários, de-
creta:

DECRETA

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de cons-
tituição de servidão em favor da Companhia de Saneamento 
do Paraná – SANEPAR as faixas de áreas de terrenos abaixo 
descritas:

1.Área: 60,00 m2. Proprietário: ANTONIO VALDIR BATISTA 
DO PRADO OU A QUEM DE DIREITO PERTENCER. Situa-
ção: No terreno urbano constituído pelo Lote 01 (um) da Qua-
dra 04 (quatro), do Loteamento denominado “JARDIM DONA 
EMILIA”, objeto da Matrícula 12.777, do 3º Serviço de Registro 
de Imóveis da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, 
uma Faixa de Servidão de Passagem de Rede Coletora de Es-
goto, com a seguinte DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição junto 
a EST. A, de coordenadas N 7193715.362 m e E 454231.900 
m, situado na divisa entre o alinhamento predial da Rua Juve-
nal de Souza e o Lote 01, da Quadra 04 e segue com azimute 
de 165°46'37" e distância de 30,00 m, até encontrar a EST. B, 
de coordenadas N 7193686.238 m e E 454239.282 m, situado 
na divisa entre o Lote 01 e o Lote 02, perfazendo uma exten-
são de 30,00 m, a qual define uma faixa de 2,00 m de largura, 
com área total de 60,00 m². Todas as coordenadas aqui descri-
tas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, 
Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos 
os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no 
plano de projeção UTM.

2.Área: 16,30 m2. Proprietário: ANTONIO VALDIR BATISTA 
DO PRADO OU A QUEM DE DIREITO PERTENCER. Situa-
ção: No terreno urbano constituído pelo Lote 02 (dois) da Qua-
dra 04 (quatro), do Loteamento denominado “JARDIM DONA 
EMILIA”, objeto da Matrícula 12.778, do 3º Serviço de Registro 
de Imóveis da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, 
uma Faixa de Servidão de Passagem de Rede Coletora de Es-
goto, com a seguinte DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição junto 
a EST. A, de coordenadas N 7193686.238 m e E 454239.282 
m, situado na divisa entre o Lote 01 e o Lote 02, da Quadra 04 

e segue com azimute de 165°46'37" e distância de 7,70 m até 
encontrar o PV-503B, de coordenadas N 7193678.755 m e E 
454241.179 m, 73°46'11" e 0,45 m, até encontrar a EST. B, de 
coordenadas N 7193678.882 m e E 454241.613 m, situado na 
divisa entre o Lote 02 e o Lote 04, perfazendo uma extensão de 
8,15 m, a qual define uma faixa de 2,00 m de largura com área 
total de 16,30 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridia-
no Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema 
UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimu-
tes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de 
projeção UTM.

3.Área: 20,00 m2. Proprietário: JOÃO MARIA RODRIGUES 
OU A QUEM DE DIREITO PERTENCER. Situação: No terreno 
urbano constituído pelo Lote 04 (quatro) da Quadra 04 (quatro), 
do Loteamento denominado “JARDIM DONA EMILIA”, objeto 
da Matrícula 15.596, do 3º Serviço de Registro de Imóveis da 
Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, uma Faixa de 
Servidão de Passagem de Rede Coletora de Esgoto, com a 
seguinte DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição junto a EST. A, 
de coordenadas N 7193678.882 m e E 454241.613 m, situado 
na divisa entre o Lote 02 e o Lote 04 e segue com azimute 
de 073°46'11" e distância de 10,00 m, até encontrar a EST. B, 
de coordenadas N 7193681.686 m e E 454251.246 m, situado 
na divisa entre o Lote 04 e o Lote 06, perfazendo uma exten-
são de 10,00 m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m 
de largura, com área total de 20,00 m². Todas as coordenadas 
aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se repre-
sentadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 
2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram 
calculados no plano de projeção UTM.

4.Área: 20,00 m2. Proprietário: CINITA SPIECKER OU A 
QUEM DE DIREITO PERTENCER.  Situação: No terreno ur-
bano constituído pelo Lote 06 (seis) da Quadra 04 (quatro), 
do Loteamento denominado “JARDIM DONA EMILIA”, objeto 
da Matrícula 29.672, do 3º Serviço de Registro de Imóveis da 
Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, uma Faixa de 
Servidão de Passagem de Rede Coletora de Esgoto, com a 
seguinte DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição junto a EST. A, de 
coordenadas N 7193681.686 m e E 454251.246 m, situado na 
divisa entre o Lote 04 e o Lote 06  e segue, com azimute de 
73°46'11" e distância de  10,00 m, até encontrar a EST. B, de 
coordenadas N 7193684.491 m e E 454260.880 m, situado na 
divisa entre o Lote 06 e o Lote 08, perfazendo uma extensão de 
10,00 m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m de largura 
com área total de 20,00 m². Todas as coordenadas aqui descri-
tas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, 
Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos 
os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no 
plano de projeção UTM.
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5.Área: 20,00 m2. Proprietário: ELIANE CHICOZZI OU A 
QUEM DE DIREITO PERTENCER. Situação: No terreno ur-
bano constituído pelo Lote 08 (oito) da Quadra 04 (quatro), 
do Loteamento denominado “JARDIM DONA EMILIA”, objeto 
da Matrícula 12.991, do 3º Serviço de Registro de Imóveis da 
Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, uma Faixa de 
Servidão de Passagem de Rede Coletora de Esgoto, com a 
seguinte DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição junto a EST. A, 
de coordenadas N 7193684.491 m e E 454260.880 m, situado 
na divisa entre o Lote 06 e o Lote 08, e segue com azimute de 
073°46'11" e distância de 10,00 m, até encontrar a EST. B, de 
coordenadas N 7193687.295 m e E 454270.514 m, situado na 
divisa entre o Lote 08 e o Lote 10, perfazendo uma extensão de 
10,00 m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m de largura 
com área total de 20,00 m². Todas as coordenadas aqui descri-
tas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, 
Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos 
os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no 
plano de projeção UTM.

6.Área: 20,00 m2. Proprietário: ELIANE CHICOZZI OU A 
QUEM DE DIREITO PERTENCER. Situação: No terreno ur-
bano constituído pelo Lote 10 (dez) da Quadra 04 (quatro), 
do Loteamento denominado “JARDIM DONA EMILIA”, objeto 
da Matrícula 12.405, do 3º Serviço de Registro de Imóveis da 
Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, uma Faixa de 
Servidão de Passagem de Rede Coletora de Esgoto, com a 
seguinte DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição junto a EST. A, 
de coordenadas N 7193687.295 m e E 454270.514 m, situado 
na divisa entre o Lote 08 e o Lote 10, e segue com azimute de 
073°46'11" e distância de 10,00 m, até encontrar a EST. B, de 
coordenadas N 7193690.099 m e E 454280.147 m, situado na 
divisa entre o Lote 10 e o Lote 12, perfazendo uma extensão de 
10,00 m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m de largura 
com área total de 20,00 m². Todas as coordenadas aqui descri-
tas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, 
Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos 
os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no 
plano de projeção UTM.

7.Área: 20,00 m2. Proprietário: ROSELMIRA MARIA MORENO 
OU A QUEM DE DIREITO PERTENCER. Situação: No terreno 
urbano constituído pelo Lote 12 (doze) da Quadra 04 (quatro), 
do Loteamento denominado “JARDIM DONA EMILIA”, objeto 
da Matrícula 13.005, do 3º Serviço de Registro de Imóveis da 
Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, uma Faixa de 
Servidão de Passagem de Rede Coletora de Esgoto, com a 
seguinte DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição junto a EST. A, 
de coordenadas N 7193690.099 m e E 454280.147 m, situado 
na divisa entre o Lote 10 e o Lote 12, e segue com azimute de 
73°46'11" e distância de 10,00 m, até encontrar a EST. B, de 
coordenadas N 7193692.903 m e E 454289.781 m, situado na 
divisa entre o Lote 12 e o Lote 14, perfazendo uma extensão de 
10,00 m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m de largura 
com área total de 20,00 m². Todas as coordenadas aqui descri-
tas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, 
Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos 
os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no 
plano de projeção UTM.

8.Área: 20,00 m2. Proprietário: SEBASTIÃO GALINSKI OU A 
QUEM DE DIREITO PERTENCER. Situação: No terreno urba-
no constituído pelo Lote 14 (catorze) da Quadra 04 (quatro), 

do Loteamento denominado “JARDIM DONA EMILIA”, objeto 
da Matrícula 12.541, do 3º Serviço de Registro de Imóveis da 
Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, uma Faixa de 
Servidão de Passagem de Rede Coletora de Esgoto, com a 
seguinte DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição junto a EST. A, 
de coordenadas N 7193692.903 m e E 454289.781 m, situado 
na divisa entre o Lote 12 e o Lote 14 e segue com azimute de 
073°46'11" e distância de 10,00 m, até encontrar a EST. B, de 
coordenadas N 7193695.708 m e E 454299.413 m, situado na 
divisa entre o Lote 14 e o Lote 16, perfazendo uma extensão de 
10,00 m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m de largura 
com área total de 20,00 m². Todas as coordenadas aqui descri-
tas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, 
Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos 
os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no 
plano de projeção UTM.

9.Área: 20,00 m2. Proprietário: NAIRA GAREN FERREIRA OU 
A QUEM DE DIREITO PERTENCER. Situação: No terreno ur-
bano constituído pelo Lote 16 (dezesseis) da Quadra 04 (qua-
tro), do Loteamento denominado “JARDIM DONA EMILIA”, ob-
jeto da Matrícula 12.866, do 3º Serviço de Registro de Imóveis 
da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, uma Faixa de 
Servidão de Passagem de Rede Coletora de Esgoto, com a 
seguinte DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição junto a EST. A, 
de coordenadas N 7193695.708 m e E 454299.413 m, situado 
na divisa entre o Lote 14 e o Lote 16 e segue com azimute 
de 073°46'11" e distância de 10,00 m, até encontrar a EST. B, 
de coordenadas N 7193698.512 m e E 454309.046 m, situado 
na divisa entre o Lote 16 e o Lote 18, perfazendo uma exten-
são de 10,00 m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m 
de largura, com área total de 20,00 m². Todas as coordenadas 
aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se repre-
sentadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 
2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram 
calculados no plano de projeção UTM.

10.Área: 19,38 m2. Proprietário: VICENTE UBIRAJARA PI-
NHEIRO OU A QUEM DE DIREITO PERTENCER. Situação: 
No terreno urbano constituído pelo Lote 18 (dezoito) da Quadra 
04 (quatro), do Loteamento denominado “JARDIM DONA EMI-
LIA”, objeto da Matrícula 12.147, do 3º Serviço de Registro de 
Imóveis da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, uma 
Faixa de Servidão de Passagem de Rede Coletora de Esgoto, 
com a seguinte DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição junto a EST. 
A, de coordenadas N 7193698.512 m e E 454309.046 m, situ-
ado na divisa entre o Lote 16 e o Lote 18 e segue com azimute 
de 073°46'11" e distância de 9,69 m, até encontrar a TL-503C, 
de coordenadas N 7193701.221m e E 454318.352 m, situado 
no referido Lote, perfazendo uma extensão de 9,69 m, a qual 
define uma faixa de 2,00 m de largura com área total de 19,38 
m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferen-
ciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° 
WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo 
como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, 
área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

11.Área: 33,28 m2. Proprietário: JONAS CEBULSKI OU A 
QUEM DE DIREITO PERTENCER. Situação: No terreno urba-
no constituído pelo Lote 47 (quarenta e sete), do imóvel deno-
minado “Passo do Salgado”, objeto da Matrícula 30.569, do 3º 
Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Guarapuava, 
Estado do Paraná, uma Faixa de Servidão de Passagem de 
Rede Coletora de Esgoto, com a seguinte DESCRIÇÃO: Inicia-
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-se a descrição junto a EST. A, de coordenadas N 7193141.646 
m e E 454593.045 m, situado na divisa entre o Lote 48 e o Lote 
47, e segue com azimute de 101°33'25" e distância de  8,36 m, 
até encontrar o PV-EX(B), de coordenadas N 7193139.971 m e 
E 454601.235 m, 134°48'15" e 8,28 m, até encontrar a EST. B, 
de coordenadas N 7193134.139 m e E 454607.107 m, situado 
na divisa entre o Lote 47 e o Lote 46, perfazendo uma exten-
são de 16,64 m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m 
de largura com área total de 33,28 m². Todas as coordenadas 
aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se repre-
sentadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 
2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram 
calculados no plano de projeção UTM.

12.Área: 61,70 m2. Proprietário: NOELI DE FÁTIMA DANGUI 
DE MORAES OU A QUEM DE DIREITO PERTENCER. Situa-
ção: No terreno urbano constituído pelo Lote 08 (oito), da Qua-
dra 05 (cinco), do Loteamento denominado “Vila José de Mattos 
Leão”, objeto da Matrícula 9.802, do 3º Serviço de Registro de 
Imóveis da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, uma 
Faixa de Servidão de Passagem de Rede Coletora de Esgoto, 
com a seguinte DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição junto a EST. 
A, de coordenadas N 7193380.616 m e E 453895.439 m, situa-
da na divisa com o Lote 09 e segue com azimute de 057°05'56" 
e distância de 1,00 m, até encontrar o PV-243(A), de coordena-
das N 7193381.159 m e E 453896.278 m, 325°05'44" e 10,90 
m, até encontrar o PV-243(B), de coordenadas N 7193390.098 
m e E 453890.041 m, 17°57'24" e 17,85 m até encontrar o PV-
-243(C), de coordenadas N 7193407.091 m e E 453895.548 m, 
56°34'53" e 1,10 m, até encontrar a EST. B, de coordenadas 
N 7193407.697 m e E 453896.466 m, situado na divisa com o 
Lote 07, perfazendo uma extensão de 30,85 m, a qual define o 
eixo de uma faixa de 2,00 m de largura com área total de 61,70 
m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferen-
ciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° 
WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo 
como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, 
área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

13.Área: 80,14 m2. Proprietário: MARIA DA APARECIDA AL-
VES OU A QUEM DE DIREITO PERTENCER. Situação: No 
terreno urbano constituído pelo Lote 06 (seis), da Quadra 51 
(cinquenta e um), do Loteamento denominado “DONA ANGE-
LA”, objeto da Matrícula 24.508, do 1º Serviço de Registro de 
Imóveis da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, uma 
Faixa de Servidão de Passagem de Rede Coletora de Esgo-
to, com a seguinte DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição junto a 
EST. A, de coordenadas N 7193299.060 m e E 450213.953 m, 
situada na divisa com o Lote 05 e segue adentrando ao imóvel 
com o seguinte azimute e distância: 061°10'29" e 40,07 m, até 
encontrar a EST. B, de coordenadas N 7193318.378 m e E 
450249.055 m, situada no alinhamento predial da Rua Santos 
Dumont, perfazendo uma extensão de 40,07 m, a qual define o 
eixo de uma faixa de 2,00 m de largura com área total de 80,14 
m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferen-
ciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° 
WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo 
como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, 
área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

14.Área: 80,00 m2. Proprietário: CARLOS SCHEIFER OU A 
QUEM DE DIREITO PERTENCER. Situação: No terreno ur-
bano constituído pelo Lote 15 (quinze), da Quadra 13 (treze), 
do Loteamento denominado “VILA CARLI”, objeto da Matrícu-
la 5.356, do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca 

de Guarapuava, Estado do Paraná, uma Faixa de Servidão 
de Passagem de Rede Coletora de Esgoto, com a seguinte 
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição junto a EST. A, de coorde-
nadas N 7193454.627 m e E 450517.177 m, situada no alinha-
mento predial da Rua Guaicuru e segue adentrando ao imó-
vel com o seguinte azimute e distância: 057°48'50" e 40,00 m, 
até encontrar a EST.B, de coordenadas N 7193475.935 m e E 
450551.031 m, localizada na divisa com o Lote 07, perfazendo 
uma extensão de 40,00 m, a qual define uma faixa de 2,00 m 
de largura com área total de 80,00 m². Todas as coordenadas 
aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se repre-
sentadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 
2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram 
calculados no plano de projeção UTM.

15.Área: 176,80 m2. Proprietário: OSVALDO GOLEMBA OU 
A QUEM DE DIREITO PERTENCER. Situação: No terreno ur-
bano objeto da Matrícula 15.200, do 2º Serviço de Registro de 
Imóveis da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, uma 
Faixa de Servidão de Passagem de Rede Coletora de Esgo-
to, com a seguinte DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição junto a 
EST. A, de coordenadas N 7188449.428 m e E 451431.971 m, 
situada na divisa com o Lote 06, da Quadra 06, do Loteamento 
São Marcos e segue adentrando ao imóvel com os seguintes 
azimutes e distâncias: 327°29'45" e 2,00 m, até encontrar o PV-
-EXA, de coordenadas N 7188451.124 m e E 451430.891 m; 
317°37'21" e 32,30 m, até encontrar o PV-EXB, de coordena-
das N 7188474.971 m e E 451409.133 m; 312°17'27" e 26,40 
m até encontrar o TL-EX, de coordenadas N 7188492.721 m e 
E 451389.619 m. Inicia-se novamente a descrição junto ao PV-
-EXA, de coordenadas N 7188451.124 m e E 451430.891 m e 
segue adentrando o imóvel com o seguinte azimute e distância: 
047°25'02" e 4,25 m, até encontrar a EST. B, de coordenadas 
N 7188454.007 m e E 451434.028 m, localizada na divisa com 
o Lote 05, da Quadra 06, do Loteamento São Marcos. Inicia-se 
a descrição junto ao PV-EXB, de coordenadas N 7188474.971 
m e E 451409.133 m e segue adentrando o imóvel, com o se-
guinte azimute e distância: 221°48'10" e 23,45 m, até encontrar 
a EST. C, de coordenadas N 7188457.495 m e E 451393.506 
m, localizada na divisa com a propriedade de Maria Amélia de 
Oliveira ou quem de direito, perfazendo uma extensão de 88,40 
m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m de largura com 
área total de 176,80 m². Todas as coordenadas aqui descri-
tas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, 
Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos 
os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no 
plano de projeção UTM.

16.Área: 24,00 m2. Proprietário: NELSON LARSON OU A 
QUEM DE DIREITO PERTENCER. Situação: No terreno urba-
no constituído pelo Lote 05 (cinco), da Quadra 05 (cinco), do 
Loteamento denominado “VILA SÃO VICENTE”, objeto da Ma-
trícula 8.662, do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca 
de Guarapuava, Estado do Paraná, uma Faixa de Servidão de 
Passagem de Rede Coletora de Esgoto, com a seguinte DES-
CRIÇÃO: Inicia-se a descrição junto a EST. A, de coordenadas 
N 7191787.798 m e E 450676.211 m, situado na divisa entre 
o Lote 04 e o Lote 05 e segue com azimute de 094°13'06" e 
distância de 12,00 m, até encontrar a EST. B, de coordenadas 
N 7191786.915 m e E 450688.181 m, situado na divisa entre o 
Lote 05 e o Lote 06, perfazendo uma extensão de 12,00 m, a 
qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m de largura com área 
total de 24,00 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridia-
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no Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema 
UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimu-
tes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de 
projeção UTM.

17.Área: 41,48 m2. Proprietário: MARCOS CEBULSKI E OU-
TROS OU A QUEM DE DIREITO PERTENCER. Situação: No 
terreno urbano situado no lugar denominado “PASSO DO SAL-
GADO”, objeto da Matrícula 28.499, do 3º Serviço de Registro 
de Imóveis da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, 
uma Faixa de Servidão de Passagem de Rede Coletora de Es-
goto, com a seguinte DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição junto 
a EST. A, de coordenadas N 7193134.139 m e E 454607.107 
m, situado na divisa entre o Lote 47 e o Lote 46e segue com 
azimute de 134°48'15" e distância de  9,92 m até encontrar o 
PV-EX(C), de coordenadas N 7193127.147 m e E 454614.147 
m, 61°59'59" e 10,82 m, até encontrar a EST. B, de coorde-
nadas N 7193132.229 m e E 454623.705 m, situado na divi-
sa entre o Lote 46 e o Lote 45, perfazendo uma extensão de 
20,74 m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m de largura 
com área total de 41,48 m². Todas as coordenadas aqui descri-
tas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, 
Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos 
os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no 
plano de projeção UTM.
Art. 2º Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Pa-
raná – SANEPAR a promover todos os atos judiciais ou extra-
judiciais necessários para as efetivações das instituições de 
servidão nas áreas descritas no artigo 1º deste Decreto, na 
forma da legislação vigente.
Art. 3º Fica reconhecida a conveniência das constituições das 
servidões em favor da Companhia de Saneamento do Paraná 
– SANEPAR, para os fins indicados, o qual compreende o direi-
to atribuído à Empresa de praticar todos os atos de execução 
e manutenção das áreas descritas no artigo 1º deste Decreto.
Art. 4º Os proprietários das áreas atingidas pelo ônus das 
servidões limitarão o uso e gozo das mesmas ao que forem 
compatíveis com as existências das servidões, abstendo-se, 
consequentemente, da prática dentro das referidas áreas, de 
quaisquer atos que causem danos às mesmas, incluídos entre 
eles os de erguer construções, fazer plantações de elevado 
porte, cravar estacas, usar explosivos e transitar com veículos 
pesados.
Art. 5º A companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR 
poderá invocar em juízo, quando necessário, a urgência a que 
se refere o art. 15 do Decreto- Lei nº 3.365, de 21 de junho de 
1941 e suas alterações. 
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando demais disposições em contrário.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as demais disposições em contrário.

Guarapuava, 03 de maio de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7277/2019
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação admi-
nistrativa e ou judicial, a área de terra abaixo discriminada e dá 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - PR, no uso 
das suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública para fins de consti-
tuição de desapropriação amigável ou judicial pela Companhia 
de Saneamento do Paraná - SANEPAR, a área de terra abaixo 
descrita, bem como as benfeitorias que possam sobre ela exis-
tir, com fulcro nos Artigos 2º, 5º, “E” e “H” e 6º, do Decreto-Lei 
nº 3365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 de 
21 de maio de 1956.
Área: 625,00 m² - Proprietário: Malucelli Tozetto Empreendi-
mentos Imobiliários Ltda., ou a quem de direito pertencer, parte 
do Imóvel objeto da Matrícula 1795 – SRI do 2º Ofício, que na 
sua totalidade, possui 83.928,50 m². 
Situação: No terreno foreiro, situado no lugar denominado “Alto 
do Cascavel”, Distrito Sede, Bairro Alto Cascavel, Município 
de Guarapuava, com a área total de 83.928,50m², objeto da 
Matrícula Nº 1795, do Serviço de Registro de Imóveis do 2° 
Ofício, da Comarca de Guarapuava, uma área de 625,00m², 
destinada a Estação Elevatória de Esgoto EEE Jd. Patrícia, 
com a seguinte descrição: Inicia-se a área de desapropriação 
para a EEE Jd. Patrícia, no vértice M01, de coordenadas N 
7.189.921,426 m e E448.081,980 m, inserida na propriedade 
de Malucelli Tozetto Empreendimentos Imobiliários Ltda., vér-
tice este, que fica localizado a 67,60 m da margem esquerda 
do Arroio da Chácara. Segue confrontando com a propriedade 
da Malucelli Tozetto Empreendimentos Imobiliários Ltda., por 
todos os lados, em três segmentos sucessivos, que são: com o 
azimute de 124°33'43", na distância de 25,00 m até encontrar o 
vértice M02, de coordenadas 7.189.907,243 m e E 448.102,568 
m; com o azimute de 214°33'43", na distância de 25,00 m, até 
encontrar o vértice M03, de coordenadas N 7.189.886,656 m e 
E 448.088,385 m, situado a 61,80 m, pelo mesmo alinhamento 
(M02-M03) da margem esquerda do Arroio da Chácara; com 
azimute de 304°33'43", na distância de 25,00 m, até o vérti-
ce M04, de coordenadas N 7.189.900,838 m e E 448.067,798 
m, vértice este, localizado a 44,30 m da margem esquerda do 
Arroio da Chácara, seguindo o alinhamento M01-M04; final-
mente, com o azimute de 034°33'43", na distância de 25,00 
m até o vértice M01, onde iniciou-se a descrição. Todas as co-
ordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sis-
tema UTM, tendo como Datum o SAD-69. Todos os azimutes 
e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de 
projeção UTM.
Art. 2º A área a que se refere o artigo anterior, destina-se à ins-
tituição de desapropriação administrativa ou judicial da Esta-
ção Elevatória de Esgoto no Município de Guarapuava, Estado 
do Paraná 
Art. 3º Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Para-
ná - SANEPAR a promover todos os atos judiciais ou extrajudi-
ciais necessários para a efetivação da instituição administrativa 
na área descrita no art. 1º deste Decreto, na forma da legisla-
ção vigente.
Art. 4º Fica reconhecida a conveniência da constituição de 
desapropriação administrativa em favor da Companhia de Sa-
neamento do Paraná - SANEPAR, para o fim indicado, o qual 
compreende o direito atribuído à Empresa de praticar todos os 
atos de reconhecimento e medição da Área da Estação Eleva-
tória de Esgoto.
Art. 5º O proprietário da área atingida pela desapropriação ad-
ministrativa limitará o uso e gozo da mesma ao que for compa-
tível com a existência da desapropriação, abstendo-se, conse-
quentemente, da prática, dentro da referida área, de quaisquer 
atos que causem danos à mesma, incluídos entre eles os de 
erguer construções, fazer plantações de elevado porte, cravar 
estacas, usar explosivos e transitar com veículos pesados.
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Art. 6º A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, 
poderá invocar em juízo, quando necessário, a urgência a que 
se refere o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 
1.941, e suas alterações.
Art. 7º O ônus decorrente da constituição da desapropriação 
administrativa da área a que se refere o art. 1º deste Decreto, 
ficará por conta da Companhia de Saneamento do Paraná – 
SANEPAR.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando demais disposições em contrário. 

Guarapuava, 03 de maio de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7293/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o artigo 40, § 1º, inciso III, “a” § 5º da 
Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no 
processo nº 020/2019 de 12/03/2019,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Cely Terezinha Grande Mildenberger, matrícula nº 
144118, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível 08, lota-
da na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro 
Permanente, com proventos de R$ 2.073,06 (dois mil e setenta 
e três reais e seis centavos), mensais e proporcionais.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a re-
visão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente, 
o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins de 
reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto da 
PARIDADE.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 03 de maio de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7294/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “a” § 3º do artigo 12 da Lei 
Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no proces-
so nº 035/2019 de 05/04/2019,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Maria Francisca dos Santos, matrícula nº 126705, 
ocupante do Cargo de Professor (a), Nível 13, lotada na Secre-
taria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, 
com proventos de R$ 2.382,39 (dois mil trezentos e oitenta e 
dois reais e trinta e nove centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 03 de maio de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7295/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “a” § 3º do artigo 12 da Lei 
Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no proces-
so nº 036/2019 de 09/04/2019,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Cleunice Teresinha de Souza, matrícula nº 81957, 
ocupante do Cargo de Professor (a), Nível 15, lotada na Secre-
taria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanen-
te, com proventos de R$ 2.923,18 (dois mil novecentos e vinte 
e três reais e dezoito centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção 
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 03 de maio de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7296/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “a” § 3º do artigo 12 da Lei 
Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no proces-
so nº 037/2019 de 10/04/2019,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição 
à servidora Marizel Karin Moraes de Ramos, matrícula nº 
117358, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível 17, lota-
da na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro 
Permanente, com proventos de R$ 2.797,98 (dois mil setecen-
tos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos), mensais 
e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção 
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 03 de maio de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 7297/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o artigo 3º da Emenda Constitucional 
nº 47/2005, bem como o que consta no processo nº 038/2019 
de 10/04/2019,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Leoni Aparecida Sprotte, matrícula nº 61387, ocu-
pante do Cargo de Oficial Administrativo, Nível 21, lotada na 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, do Quadro Permanen-
te, com proventos de R$ 1.973,78 (mil novecentos e setenta e 
três reais e setenta e oito centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 03 de maio de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7298/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e ten-
do em vista o que determina o artigo 73 da Lei Complementar 
Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda Constitucional nº 
41/2003, bem como o que consta no processo nº 039/2019 de 
12/04/2019,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição ao 
servidor José dos Santos, matrícula nº 100579, ocupante do 
Cargo de Guardião, Nível 15, lotado na Secretaria Municipal de 
Administração, do Quadro Permanente, com proventos de R$ 
1.750,57 (mil setecentos e cinquenta reais e cinquenta e sete 
centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 03 de maio de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7299/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o artigo 40, § 1º, III “a” da Constitui-
ção Federal com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003, bem como o que consta no processo nº 040/2019 de 
15/04/2019,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 

servidora Maria Izabel Silveira, matrícula nº 123412, ocupante 
do Cargo de Agente Comunitário de Saúde, Nível 07, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 1.146,78 (mil cento e quarenta e seis reais e 
setenta e oito centavos), mensais e proporcionais.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a re-
visão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente, 
o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins de 
reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto da 
PARIDADE.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 03 de maio de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7300/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o artigo 15 e artigo 8º da Lei Com-
plementar Municipal nº 012/2004 c/c inciso II, § 7º do artigo 40 
da Constituição Federal 1988, com redação dada pelo Art. 1º 
da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como atendendo 
o que consta no protocolado sob nº 034/2019 de 25/03/2019,

DECRETA

Art. 1º Conceder Pensão por Morte, a partir de 01 de outubro 
de 2018, da seguinte forma:
I – Alexandre Antunes Chagas, CPF nº 007.062.429-12, com-
panheiro da ex-servidora Andreia Maria Rodrigues da Rocha, 
matrícula nº 168505, com a proporção de 50% na quantia de 
R$ 547,64 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e 
quatro centavos), de natureza temporária.
II – Alexandre Antunes Chagas Junior, CPF nº 116.923.579-48, 
filho da ex-servidora Andreia Maria Rodrigues da Rocha, ma-
trícula nº 168505, com a proporção de 50% na quantia de R$ 
547,64 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro 
centavos), de natureza temporária.
Parágrafo único. O valor da pensão será correspondente a 
100% (cem por cento) dos vencimentos, totalizando a quantia 
de R$ 1.095,27 (um mil e noventa e cinco reais e vinte e sete 
centavos) mensais.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a 
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanen-
te, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins 
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto 
da PARIDADE.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 03 de maio de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7301/2019
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 Evelyze Eliane Rios 
Mengato, nomeada pelo Decreto nº 1546/2008, no cargo de 
Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, a partir de 16 de abril de 2019.              
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 16 de abril de 2019.
Guarapuava, 03 de maio de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 255//2019
PORTARIAS

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 164, inciso II “A”, da Lei Comple-
mentar Municipal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públi-
cos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença para Casamento, aos servidores 
abaixo relacionados:
I.Andreia de Fatima Freire Maia, matrícula n.º 18.284/2, Educa-
dor Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 28/03/2019 a 03/04/2019.
II.Jose Cleber Feliciano Ferreira, matrícula n.º 14.822/9, Me-
dico Generalista P. A. 20H, lotado na Secretaria Municipal de 
Saúde, compreendendo o período de 24/04/2019 a 30/04/2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 02 de Maio de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 256//2019
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 164, inciso II “B”, da Lei Comple-
mentar Municipal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públi-
cos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto aos servidores:
I.Bernadete Penteado Kossouski, matrículas n.ºs 15.144/0 – 
16.148/9, Professor, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 14/04/2019 a 
15/04/2019.
II.Deniza Maria Caldas, matrículas n.ºs 14.734/6 – 18.425/0, 
Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 10/04/2019 a 16/04/2019.
III.Doacir Domingos Filho, matrícula n.º 16.941/2, Supervisor 
Pedagógico, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 01/04/2019 a 08/04/2019.
IV.Elisangela Penteado Kossouski, matrícula n.º 16.992/7, 
Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 14/04/2019 a 15/04/2019
.                                                                                                                                                                      
V.Isabel Cristina Pitella Pinto, matrícula n.º 12.212/2, Assistente 
Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social, compreendendo o período de 20/04/2019 a 
26/04/2019.
VI.Jocelia Aparecida Kozahoski de Toledo, matrículas n.ºs 
11.628/9 – 12.723/0, Professor, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
15/04/2019 a 16/04/2019.
VII.Joelson Adonis Kuhnen Cordova, matrícula n.º 17.550/1, 
Auxiliar Operacional, lotado na Secretaria Municipal de Ad-

ministração, compreendendo o período de 09/04/2019 a 
15/04/2019.
VIII.Jose Maria de Souza, matrícula n.º 7.997/9, Guardião, lota-
do na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, compreendendo 
o período de 14/04/2019 a 20/04/2019.
IX.Lidia Rosana Maron, matrícula n.º 17.491/2, Educador In-
fantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 16/04/2019 a 22/04/2019.
X.Lucia Nebikailo de Oliveira, matrícula n.º 16.382/1, Servente 
de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compre-
endendo o período de 27/04/2019 a 03/05/2019.
XI.Marli Terezinha da Silveira, matrícula n.º 15.763/5, Servente 
de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 19/04/2019 a 25/04/2019.         
XII.Neuza Aparecida Morais Cristani, matrícula n.º 17.800/4, 
Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 28/03/2019 a 03/04/2019.
XIII.Rafaela Mezzomo Contessoto, matrícula n.º 16.844/0, Psi-
cólogo, lotada na Secretaria Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social compreendendo o período de 24/04/2019 a 
25/04/2019.
XIV.Roberto Nogueira de Souza, matrícula n.º 10.020/0, Guar-
dião, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com-
preendendo o período de 14/04/2019 a 20/04/2019.
XV.Rosemara de Fatima Pelozi Crochinski, matrículas n.ºs 
10.211/3 – 17.767/9, Professor, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
27/03/2019 a 28/03/2019.
XVI.Sandra Aparecida Cleve Spyra Queiroz, matrícula n.º 
17.248/0, Assessor A-2, lotada na Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico e Inovação, compreendendo o perí-
odo de 27/03/2019 a 02/04/2019.
XVII.Silmara Ribas Siqueira, matrícula n.º 17.875/6, Educador 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 21/03/2019 a 22/03/2019.
XVIII.Sivonei Aparecida de Morais, matrículas n.ºs 17.724/5 
– 18.573/6, Professor, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 20/04/2019 a 
26/04/2019.
XIX.Soeli Domingues da Silva, matrícula n.º 16.029/6, Educa-
dor Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 27/03/2019 a 02/04/2019.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 02 de Maio de 2019.
                                                                                                                                                

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 260//2019
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 137, da Lei Complementar Munici-
pal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença Paternidade, sem prejuízo de remu-
neração, ao servidor:
I.Edson Pires Machado, Matrícula n.º 11.355/7, Oficial Adminis-
trativo, lotado na Secretaria Municipal de Administração, com-
preendendo o período de 20/04/2019 a 29/04/2019. 
II.Joelio Santana, Matrícula n.º 16.883/1, Servente de Obras, 
lotado na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Ur-
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banos, compreendendo o período de 31/03/2019 a 09/04/2019. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 02 de Maio de 2019.
 

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 323//2019
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 219 da Lei Complementar Munici-
pal nº 060/2016,

RESOLVE

Art. 1º Designar os servidores, abaixo relacionados, sob a pre-
sidência da primeira, para compor uma Comissão de Sindicân-
cia, Tendo chegado ao conhecimento desta Autoridade Pública, 
supostas irregularidades administrativas, pela não observância 
da Lei de Licitação, devido o pagamento através de indeniza-
ção a Srª Helena Lanzini Losso, pela manutenção do imóvel, 
onde abrigava as instalações do CAPS II, assegurando-lhe o 
contraditório e ampla defesa:
I.Edson Pires Machado – Cargo de Oficial Administrativo
II.Vilma Aparecida Machado – Cargo: Oficial Administrativo
III.Leyla Mamcasz Calderon – Cargo: Oficial Administrativo
Art. 2º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir des-
ta data, para apresentação do relatório final.

Guarapuava, 06 de maio de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 324//2019
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 219 da Lei Complementar Munici-
pal nº 060/2016,

RESOLVE

Art. 1º Designar os servidores, abaixo relacionados, sob a pre-
sidência da primeira, para compor uma Comissão de Sindicân-
cia, Tendo chegado ao conhecimento desta Autoridade Pública, 
supostas irregularidades administrativas, pela não observância 
da Lei de Licitação, devido o pagamento através de indeniza-
ção a Empresa Casa de Apoio Nossa Senhora Aparecida, pela 
comprovação da prestação de serviços de diária em casa de 
apoio, assegurando-lhe o contraditório e ampla defesa:
I.Tatiana Xavier – Cargo de Secretária Escolar;
II.Ana Paula Werzel da Rocha – Cargo: Professora;
III.Inez Czovny Dangui – Cargo: Auxiliar Administrativo.
Art. 2º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir des-
ta data, para apresentação do relatório final.

Guarapuava, 06 de maio de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 326//2019
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, sob a pre-
sidência da primeira, para compor a Comissão de Limpeza e 
Conservação da Capela Batel:
I -Cleusa Poli Alves de Lima, matrícula nº 16638-3;
II -Celia de Fatima Nalevaiko, matrícula nº 4923-9;
III -Lurdes Aparecida F de Castro, matrícula nº 11366-2;
IV -Meroslava Saldan de Matos, matrícula nº 15747-3;
V -Rosana Luiza Zanin, matrícula nº 17696-6.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação 
com validade de 60 (sessenta) dias, retroagindo seus efeitos a 
01 de maio de 2019, revogando Portaria nº 131/2019 e dispo-
sições em contrário.

Guarapuava, 06 de maio de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 327//2019
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, sob a pre-
sidência da primeira, para compor a Comissão de Limpeza e 
Conservação Interna nas dependências do Terminal Rodoviá-
rio e Espaço Saúde:
I -Lurdes Aparecida F de Castro, matrícula nº 11366-2;
II -Vilma Blanski dos Santos, matrícula nº 15823-2;
III -Casturina Aparecida P Antunes, matrícula nº 9687-3
IV -Salete Terezinha M. Silva, matrícula nº 9592-3.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação 
com validade de 60 (sessenta) dias, retroagindo seus efeitos 
a 01 de maio de 2019, revogando Portaria nº 132/2019 e as 
disposições em contrário.

Guarapuava, 06 de maio de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

LICITAÇÕES
AVISO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 75/2019
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 137/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE MATERIAL DE RECREAÇÃO – JOGOS. SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Decretos Municipais 
n.º 1.168/2006, 1.447/2007 e 6.320/2018.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá até às 8h45 do 
dia 24/05/2019.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: A partir das 
09h00min do dia 24/05/2019.
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PREGOEIRO: WAGNER HENRIQUE DOS SANTOS
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito 
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2.° andar – CEP: 85.010-990. 
Telefone (42)3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-fei-
ra, das 13h às 17h00m.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos pelo site: 
<www.guarapuava.pr.gov.br> no link ‘editais de licitações’.
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília (DF).
Guarapuava, 03 de maio de 2019.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor do Departamento de Licitações e Formalização de 

Contratos

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 76/2019

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 138/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE MANTA ACÚSTICA DE BORRACHA PARA PISO 
INDOOR
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Decretos Municipais 
n.º 1.168/2006, 1.447/2007 e 6.320/2018.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá até às 8h45 do 
dia 23/05/2019.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: A partir das 
09h00min do dia 23/05/2019.
PREGOEIRO: WAGNER HENRIQUE DOS SANTOS
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito 
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2.° andar – CEP: 85.010-990. 
Telefone (42)3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-fei-
ra, das 13h às 17h00m.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos pelo site: 
<www.guarapuava.pr.gov.br> no link ‘editais de licitações’.
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília (DF).
Guarapuava, 03 de maio de 2019.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor do Departamento de Licitações e Formalização de 

Contratos

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 77/2019

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 139/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E AFERI-
ÇÃO EM BALANCA RODOVIÁRIA COM FORNECIMENTO DE 
PEÇAS - RECURSOS: 555 – SANEPAR. SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE MEIO AMBIENTE.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR LOTE
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Decretos Municipais 
n.º 1.168/2006, 1.447/2007 e 6.320/2018.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá até às 8h45 do 
dia 27/05/2019.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: A partir das 
09h00min do dia 27/05/2019.
PREGOEIRO: WAGNER HENRIQUE DOS SANTOS
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito 
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2.° andar – CEP: 85.010-210. 
Telefone (42)3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-fei-
ra, das 13h às 17h00m.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos pelo site: 
<www.guarapuava.pr.gov.br> no link ‘editais de licitações’.
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília (DF).
Guarapuava, 06 de maio de 2019.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor do Departamento de Licitações e Formalização de 

Contratos

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 78/2019

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 141/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA E VEICULO 1.0, 
POR MEIO DO CONVÊNIO MJ/SENACON Nº 014/2013, SI-
CONV 791536/2013. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍ-
PIO.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Decretos Municipais 
n.º 1.168/2006 e 6.320/2018.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá até as 13h45 do 
dia 22/05/2019.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: A partir das 
14h00min do dia 22/05/2019.
PREGOEIRO: WAGNER HENRIQUE DOS SANTOS
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito 
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2.° andar – CEP: 85.010-990. 
Telefone (42)3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-fei-
ra, das 13h às 17h00m.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos pelo site: 
<www.guarapuava.pr.gov.br> no link ‘editais de licitações’.
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília (DF).
Guarapuava, 06 de maio de 2019.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor do Departamento de Licitações e Formalização de 

Contratos

EXTRATO DE CONTRATO
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 60/2019 

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Formulários 
de Nota Fiscal de Produtor Rural - Secretaria Municipal de Fi-
nanças
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO Nº: 94/2019 
CONTRATADA: IMPREFORM – FORMULÁRIOS CONTÍNU-
OS LTDA 
VALOR TOTAL: R$ 21.000,00 (Vinte um mil reais).
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2019 

DATA DA ASSINATURA: 29/04/2019 - 
Abimael de Lima Valentim – 
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Diretor de Licitações e Formalização de Contratos.

R E A V I S O
PREGÃO PRESENCIAL N.º 50/2019

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Formalização de Contratos, devidamente autorizado, 
torna público que fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO n.º: 86/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTES E DE 
MÚSICA. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE-
SENVOLVIMENTO SOCIAL.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como Decretos 
Municipais n.º 1.168/2006 e 6.320/2017, e Lei Complementar 
123/2006.
CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DE ENVELOPES: 
Ocorrerá a partir das 13h45min do dia 23/05/2019.
ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DAS PRO-
POSTAS: A partir das 14h00min do dia 23/05/2019, após o en-
cerramento do credenciamento.
PREGOEIRO(A): NILSÉIA DE LARA FIKER
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Formalização 
de Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – 
CEP: 85.010-990. Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de 
segunda a sexta-feira, das 13h às 17h00.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos pelo site: 
<www.guarapuava.pr.gov.br> no link editais de licitações.
Para todas as referências de tempo, será observado o horário 
de Brasília (DF).
Guarapuava, 06 de maio de 2019.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor do Departamento de Licitações e Formalização de 

Contratos

A V I S O
CHAMADA PÚBLICA N º 01/2019 

A Prefeitura Municipal de Guarapuava através da Gerente de 
Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna público 
que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Chamada Pública Nº 01/2019.
OBJETO: O objeto desta CHAMADA PÚBLICA é aquisição de 
gêneros alimentícios produzidos por produtores organizados 
em Cooperativas e Associações, destinadas ao Programa de 
Alimentação Escolar do município de Guarapuava, conforme 
constantes no Anexo I deste edital. Recursos: Ordinários (Vin-
culados) – Exercício. Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, com as alterações posteriores, Lei Federal n° 11.947/09 
e Resolução CD/FNDE N° 26/2013.
CADASTRAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 
ocorrerá das 13h00m do dia 9 de maio até às 17h00m do dia 
10 de junho de 2019.
ABERTURA: 11 de junho de 2019.
HORÁRIO: 09h30m 
LOCAL: Departamento de Licitação e Contratos, sito à Rua Bri-
gadeiro Rocha, 2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em Guara-
puava, Estado do Paraná.
INFORMAÇÕES: Departamento de licitações e Contratos, sito 
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-290. 
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-

-feira das 13h00 às 17h30 horas.
 AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser 
obtidos pelo site: <www.guarapuava.pr.gov.br> no link ‘CHA-
MADA PÚBLICA MERENDA ESCOLAR’.
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília (DF).
Guarapuava, 07 de maio de 2019.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Direito de Licitações e Contratos                                    

DIEGO VOLFF
Presidente da Comissão de Licitação

EXTRATO DE ATA
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 33/2019 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Forne-
cimento de Passagens Aéreas e Serviços Correlatos. - Se-
cretarias Municipais Executiva, de Esportes e Recreação, de 
Assistência e Desenvolvimento Social, de Meio Ambiente, de 
Administração, de Comunicação Social, de Desenvolvimento 
Econômico e Inovação, de Finanças, de Saúde, de Agricultura, 
de Educação e Cultura, de Políticas Públicas para Mulheres, 
de Trânsito e Transportes, de Obras, Viação e Serviços Urba-
nos, de Habitação e Urbanismo, de Planejamento, de Turismo, 
além da Ouvidoria Geral, da Procuradoria Geral e do Controle 
Interno.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
ATA Nº: 99/2019 
CONTRATADA: SELFECORP OPERADORA TURISTICA E 
VIAGENS CORPORATIVAS LTDA 
VALOR TOTAL: R$ 1.578.805,00 (Um milhão quinhentos e se-
tenta e oito mil oitocentos e cinco reais)
VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 16/04/2019 - 

Abimael de Lima Valentim – 
Diretor de Departamento de Licitações e Formalização de 

Contratos.

EXTRATO DE ATA
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 74/2018

OBJETO: Registro de preços para eventual locação, instala-
ção, operação e manutenção de equipamentos de fiscalização 
de trânsito. Secretaria Municipal de Transito.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
 ATA Nº 100/2019
CONTRATADA: FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
VALOR TOTAL: R$ 1.532.988,00 (Um milhão quinhentos e trin-
ta e dois mil novecentos e oitenta e oito centavos)
VIGÊNCIA: 12(doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 22/04/2019
 

(o) Abimael de Lima Valentim – 
Diretor de Licitações e Formalização de Contratos.

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 196/2016

PREGÃO PRESENCIAL N.º 47/2016 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPOR-
TE DE MATERIAL ESCOLAR E MOBILIÁRIO. SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.         
CONTRATADA: JOSÉ NEPCHJI JUNIOR SERVIÇOS – ME
OBJETO ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de vigência e 
execução, prorrogação por mais 12 (doze) meses da data de 
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DEPARTAMENTO DE CONTADORIA GERAL
TERMO DE FOMENTO Nº 015/2019

               
Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUA-
VA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREA-
ÇÃO e a ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVA FUTSAL FEMININO.

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ nº 76.178.037/0001-76, com 
sede e Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, nº 2777 - Centro, 
CEP 85010-210 em Guarapuava, Estado do Paraná, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CESAR AUGUSTO 
CAROLLO SILVESTRI FILHO, CPF nº 032.157.469-99 e, de 
outro lado, a ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVA FUTSAL FEMINI-
NO, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Bri-
gadeiro Rocha s/n, Trianon em Guarapuava, CEP: 85012-260, 
Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 07.928.311/0001-
64, neste ato representada por sua presidente, senhora Ke-
lem Cristina Barbosa Hei, brasileira, natural de Guarapuava, 
Estado do Paraná, atleta, portador da Cédula de Identidade 
Civil RG nº 8.609.040-06, expedida pelo Instituto de Identifi-
cação do Paraná, inscrita no CPF/MF sob nº. 043.496.479-45, 
residente e domiciliado na cidade de Guarapuava-PR, de ora 
em diante denominados simplesmente MUNICÍPIO e ENTIDA-
DE, respectivamente, partes que resolvem celebrar o presente 
TERMO DE FOMENTO mediante as cláusulas e condições a 
seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente Termo de Fomento tem por objetivo o apoio fi-
nanceiro por parte do Município a Organização da Socieda-
de Civil, sem fins lucrativos, abrangidos pela Lei 2270/2014 
de 06/05/2014 pelo Decreto municipal Nº 3957/2014 de 
11/08/2014, com a finalidade de oferecer condições de con-
tinuidade das atividades da ASSOCIAÇÃO (AGFF) nas com-
petições oficiais de futsal promovidas pela Federação Parana-
ense de Futsal Feminino, Confederação Brasileira de Futebol 
de Salão, cujas equipes juvenis e adultas participam, além de 
custear as taxas dos campeonatos em inscrições, registro dos 
atletas, alimentação, transporte e compras de materiais espor-
tivos para dar continuidade a prática da modalidade de Futsal 
Feminino no município de Guarapuava.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS
O Município repassará à ENTIDADE até o valor de R$ 
25.000,00 (Vinte e cinco mil, reais), que deverá ser depositado 
e movimentado em conta específica. 
Parágrafo 1º: As parcelas dos recursos transferidos serão libe-
radas em estrita conformidade com o cronograma de desem-
bolso aprovado pelo Município. 
Parágrafo 2º: Para receber o repasse a ENTIDADE deve-
rá apresentar Recibo de Pagamento, Certidões Negativas ou 
Positiva com efeito de Negativa, Federal, Estadual, Municipal, 
Trabalhista, CRF do FGTS e Certidão Liberatória do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR). 
Parágrafo 3º: A ENTIDADE deverá registrar mensalmente as 
informações necessárias no Sistema Integrado do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná – SIT.
Parágrafo 4º: É de responsabilidade exclusiva da ENTIDADE 
o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais relativos ao seu funcionamento e ao adimplemen-
to do termo de fomento, não se caracterizando responsabilida-
de solidária ou subsidiária da administração pública pelos res-
pectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria 
ou restrição à sua execução. 

05/05/2019 até a data de 05/05/2020, com fulcro no artigo 57, 
inciso II, da Lei Federal n°. 8.666/93. O valor contratual será 
mantido no valor de R$ 10.150,00 (dez mil cento e cinquenta 
reais) mensais, totalizando R$ 121.800,00 (cento e vinte um mil 
e oitocentos reais) para o período de 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 03/05/2019

 (a) ABIMAEL DE LIMA VALENTIM –
Diretor de Licitações e Contratos.

FUNDAÇÃO PROTEGER
AVISO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 09/2019
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

A Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – 
FUNDAÇÃO PROTEGER – através desta Presidência, devi-
damente autorizado, torna público que fará realizar a Licitação 
abaixo:
TIPO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N. º 09/2019
PROCESSO DE LICITAÇÃO: N. º 144/2019
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Registro de Preço eventual aquisição de hortifruti-
granjeiros pelo período de 12 (doze) meses. Fundação de Pro-
teção Especial da Juventude e Infância – Proteger. Recursos: 
Livres
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/2002 Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como Decretos 
Municipais n.º 1.168/2006 e 6.320/2017.
DATA: 22/05/2019 
RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO E PROPOSTAS: 
Das 08h45min até as 08h59min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: 09h00min
LOCAL: Departamento de Compras e Licitações, localizado na 
Sede Administrativa da Fundação Proteger, à Rua Barão do 
Rio Branco, n.º 1393, Bairro Batel, em Guarapuava, Estado do 
Paraná.
PREGOEIRA: Daniele Reznek
 
SOLICITAÇÃO DE EDITAL: Departamento de Compras e Li-
citações, situado à Rua Barão do Rio Branco, 1393, Bairro 
Centro, CEP: 85015-300 – Guarapuava/PR telefone (42)3622-
7204, atendimento de segunda a sexta feira das 8h00min às 
11h00min e das 13h00min às 18h00min, o fornecimento será 
em mídia para gravação de cd (CD/Pendrive) ou por meio ele-
trônico licita.proteger@guarapuava.pr.gov.br
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília – DF. 
Guarapuava, 06 de maio de 2019.

ANTONIO CARLOS MARTINI MINO
Presidente
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Parágrafo 5º: A ENTIDADE/Tomadora deve permitir o livre 
acesso dos agentes da administração pública do MUNÍCIPIO/
Concedente, do controle interno e do tribunal de contas cor-
respondentes ao processo nas dependências da mesma, bem 
como nos documentos e comprovantes financeiros desta.
Parágrafo 6º: A ENTIDADE tem responsabilidade exclusiva 
pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 
recebidos, inclusive no que diz respeito às despensas de cus-
teio, investimentos e de pessoal.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO E UTILIZAÇÃO 
DOS RECURSOS
Parágrafo 1º: Poderão ser pagas, entre outras despesas, com 
recursos vinculados à parceria:           
I.Remuneração da equipe encarregada da execução do plano 
de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da so-
ciedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo 
as despesas com pagamentos de impostos, contribuições so-
ciais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, 
décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisó-
rias e demais encargos sociais e trabalhistas;           
II.Consumo e custeio, conforme previsto no Plano de Trabalho, 
para pagamento de despesas de consumo de água e esgoto, 
energia elétrica, telecomunicações. Ainda, poderá ser utiliza-
do para custear material para oficinas.  Os equipamentos e 
materiais permanentes adquiridos com recursos do termo de 
parceria serão inalienáveis e a entidade formaliza a promessa 
de transferência da propriedade à administração pública, na 
hipótese de não desenvolver mais atividades relacionadas ao 
objeto pactuado no termo de parceria e/ou se houver a extin-
ção da entidade.
Parágrafo 2º: As despesas realizadas com recursos de trans-
ferência deverão ser precedidas do regular processo licitatório, 
ou, nos casos em que a entidade tomadora estiver desobrigada 
desta formalidade legal, deverão ser obedecidos os princípios 
aplicáveis à administração pública por meio da formalização 
de processos de compras que comprovem a observância dos 
princípios da moralidade, impessoalidade, da economicidade, 
da isonomia, da eficiência e da eficácia, nos termos do art. 18 
da Resolução 28/2011.
I.Na análise da economicidade das aquisições realizadas refe-
rida no caput deste artigo, a avaliação se dará sobre os preços 
válidos cotados por no mínimo 03 (três) fornecedores, apre-
sentados em orçamentos com a indicação do valor unitário dos 
serviços ou produtos.
II.Nos casos de ofertas de encartes, tablóides, anúncios de in-
ternet, ou outras formas de anúncio, estes deverão estar im-
pressos e corresponderão a uma proposta válida para o item 
pesquisado.
Parágrafo 3º: A correta aplicação dos recursos na finalidade 
proposta pelo tomador se dará mediante a mensuração e com-
provação das metas previstas, documentando-se os serviços 
prestados e as atividades desenvolvidas.
Parágrafo 4º: A parcela remuneratória especificada na Cláusu-
la Segunda e eventuais recursos próprios e de contrapartida, 
deverão ser depositados e movimentados em Conta Corrente 
específica para este Termo de Fomento, aberta em instituição 
financeira oficial.
I.A conta bancaria informada pela ENTIDADE é: Caixa Econô-
mica Federal, Agência 0389, Conta Corrente 8072-2, op: 003
II.Os recursos da conta específica somente poderão ser uti-
lizados para pagamento de despesas previstas no plano de 
aplicação.
III.A movimentação dos recursos somente poderá ocorrer me-
diante emissão de cheque nominativo, cruzado e não endos-
sável; ordem bancária; transferência eletrônica ou outra moda-

lidade que identifique a destinação dos recursos e, no caso de 
pagamento, o credor.
Parágrafo 5º: Enquanto não empregados na sua finalidade, 
os recursos repassados deverão ser aplicados financeiramen-
te nos termos do Art. 116, § 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993.
I.As receitas financeiras serão obrigatoriamente computadas a 
crédito do termo de transferência e aplicadas exclusivamente 
no objeto de sua finalidade, mediante autorização da Conce-
dente, devendo constar de demonstrativo específico que inte-
grará as prestações de contas, estando sujeitos às mesmas 
condições de prestação de contas exigidas para os recursos 
transferidos.
Parágrafo 6º: As parcelas dos recursos transferidos no âmbito 
da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o cro-
nograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais 
ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:       
I.Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de 
parcela anteriormente recebida; 
II.Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos re-
cursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil 
em relação a obrigações estabelecidas no termo de colabora-
ção ou de fomento; 
III.Quando a organização da sociedade civil deixar de adotar 
sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas 
pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno 
ou externo.
Parágrafo 7º: A regularidade da execução do objeto, pelo to-
mador, se dará mediante os seguintes documentos:
I.Processos de compras realizadas por intermédio de procedi-
mento licitatório ou pesquisa de preços; 
II.Os comprovantes de despesas previstos no art. 19, da Reso-
lução nº 28/2011, em vias originais;
III.Informação integral, no SIT, das despesas realizadas e res-
pectivos processos de compras;
IV.Documentos que comprovem a realização das atividades 
previstas e o atingimento das metas propostas;
Parágrafo 8º: Serão consideradas irregulares, sujeitas a glosa, 
as despesas realizadas que contenham:
I.Realização de despesas a título de taxa de administração, de 
gerência ou similar
II.Pagamento, a qualquer título, com recursos da transferência, 
de servidor ou empregado integrante de quadro de pessoal da 
administração pública, direta ou indireta, por quaisquer servi-
ços, inclusive de consultoria ou de assistência técnica, ressal-
vadas as hipóteses previstas em lei;
III.Pagamento de profissionais não vinculados à execução do 
objeto do termo de transferência;
IV.Aplicação dos recursos em finalidade diversa da estabeleci-
da no termo, ainda que em caráter de emergência;
V.Realização de despesas em data anterior ou posterior à sua 
vigência;
VI.Atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos;
VII.Pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou atualiza-
ção monetária, decorrentes de culpa de agente do tomador dos 
recursos ou pelo descumprimento de determinações legais ou 
conveniais;
VIII.Realização de despesa com publicidade, salvo a de cará-
ter educativo, informativo ou de orientação social, que esteja 
diretamente vinculada com o objeto do termo de transferência 
e da qual não constem nomes, símbolos, imagens ou quais-
quer referências que caracterizem promoção pessoal de auto-
ridades ou de servidores públicos;
 
CLÁUSULA QUARTA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pela ENTIDADE/Tomadora de even-
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tual saldo de recursos ao MUNICÍPIO/concedente na data de 
encerramento, denúncia ou rescisão deste TERMO DE FO-
MENTO, conforme abaixo discriminado:
I.Efetuar em nome MUNICÍPIO/Concedente o recolhimento 
dos saldos ou a devolução de valores não utilizados e os rendi-
mentos financeiros, devidamente atualizados monetariamente 
de conformidade com a Portaria nº 453/94 do Tribunal de Con-
tas, acrescidos de juros de mora calculados conforme preconi-
zado na Lei Estadual nº 5.615 de 11 de agosto de 1967;
II.Para proceder à devolução de recursos (saldos, devoluções 
de valores não aplicados, bem como de rendimentos financei-
ros) deverão ser solicitadas orientações ao Departamento Fi-
nanceiro do MUNICÍPIO/concedente.
Parágrafo Único: A ENTIDADE/Tomadora deverá ainda res-
tituir ao MUNICÍPIO o valor transferido, atualizado monetaria-
mente desde a data do recebimento, acrescido dos juros legais, 
na forma da legislação aplicável, nas seguintes hipóteses:
I.Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da 
estabelecida no TERMO DE FOMENTO;
II.Não for executado o objeto do TERMO DE FOMENTO.

CLÁUSULA QUINTA – DOS BENS REMANESCENTES 
Para os fins deste ajuste, considera-se bens remanescentes 
equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recur-
sos da parceria, necessários à consecução do objeto, mas que 
a ele não se incorporam. 
Parágrafo 1º: Os bens remanescentes serão gravados com 
cláusula de inalienabilidade, e ela deverá formalizar promessa 
de transferência da propriedade à administração pública, na 
hipótese da extinção da parceria. 
Parágrafo 2º: Os bens remanescentes adquiridos com recur-
sos transferidos, a critério do administrador público, serão doa-
dos quando, após a consecução do objeto, forem necessários 
para assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado 
o disposto neste termo e na legislação vigente. 
Parágrafo 3º: Os bens doados ficarão gravados com cláusula 
de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados à 
continuidade da execução do objeto previsto neste termo, sob 
pena de reversão em favor da Administração. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
E FINANCEIROS
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por con-
ta da Dotação Orçamentária nº 3.3.50.43 - Subvenções So-
ciais, da Secretaria Municipal de Esportes e Recreação.
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Parágrafo 1º A ENTIDADE prestará contas MENSALMEN-
TE ao MUNICÍPIO dos recursos recebidos, INCLUINDO AS 
INFORMAÇÕES no Sistema Integrado de Transferências – 
SIT, de acordo com as exigências contidas na Resolução nº 
028/2011 e nas Normativas 61 e 68/2012 do Tribunal de Con-
tas do Estado do Paraná e fazendo o fechamento da presta-
ção de conta de cada bimestre, de acordo com as exigências 
contidas nas Resoluções Nº 028/2011, 046/2014 e Instrução 
Normativa 61/2011 do TCE/PR e demais legislações da área. 
A prestação de contas parcial acontecerá mensalmente e ain-
da haverá a prestação de contas final, relativa à execução do 
termo de fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos 
previstos no plano de trabalho, além dos seguintes relatórios:
I.Relatório de Execução do Objeto, elaborado pela Organiza-
ção da Sociedade Civil, assinado pelo seu representante legal, 
contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do 
objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados 
alcançados, a partir do cronograma acordado; 
II.Relatório de Execução Físico-Financeira, gerado na Plata-

forma SIT do TCE/PR, assinado pelo seu representante legal, 
com a descrição das despesas e receitas efetivamente realiza-
das e sua vinculação com a execução do objeto; 
III.Notas e comprovantes fiscais, incluindo recibos, emitidos em 
nome da Organização da Sociedade Civil; 
IV.Extrato bancário da conta específica vinculada à execução 
da Parceria; 
V.Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária 
específica, quando houver; 
VI.Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, 
vídeos ou outros suportes, quando couber; 
VII.Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, 
quando for o caso, na Plataforma SIT do TCE/PR; 
VIII.Lista de presença de treinados ou capacitados, quando for 
o caso.
Parágrafo 2º: Independentemente da apresentação da presta-
ção de contas ou mesmo de sua aprovação, o representante 
legal do tomador dos recursos deverá preservar todos os docu-
mentos originais relacionados com o termo de transferência em 
local seguro e em bom estado de conservação, mantendo-os 
à disposição do Tribunal de Contas por um prazo de 10 (dez) 
anos, contados do encerramento do processo, nos termos do 
art. 398, do Regimento Interno. (art.29 da Resolução 28/2011 
do TCE/PR)

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO
A administração pública promoverá o monitoramento e a ava-
liação do cumprimento do objeto da parceria.   
Parágrafo 1º: O Gestor/Fiscal da Parceria, nomeado neste ter-
mo, com o apoio dos setores técnicos competentes e com base 
nos relatórios produzidos no período, emitirá um parecer técni-
co para cada prestação de contas apresentada, parcial ou não. 
Parágrafo 2°: São obrigações do gestor:
I.Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II.Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos 
que comprometam ou possam comprometer as atividades ou 
metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão 
dos recursos, bem como as providências adotadas ou que se-
rão adotadas para sanar os problemas detectados;
III.Análise de execução do objeto: quanto ao cumprimento 
do objeto e atendimento dos resultados pactuados no plano 
de trabalho aprovado pela Administração Pública, devendo o 
eventual cumprimento parcial ser devidamente justificado; 
IV.Análise financeira: conciliação bancária, por meio da aferi-
ção da correlação entre as despesas apresentadas e a execu-
ção do objeto da Parceria, bem como entre as despesas e os 
débitos efetuados na conta corrente que recebeu recursos para 
a execução da parceria. 
V.Análise das atividades realizadas, do cumprimento das me-
tas e do impacto do benefício social obtido em razão da execu-
ção do objeto até o período, com base nos indicadores estabe-
lecidos e aprovados no plano de trabalho;
VI.Emitir Termo de Fiscalização, com visitas in loco, realizadas 
durante a execução da parceria.
VII.No caso de prestação de contas final, o gestor/fiscal emiti-
rá parecer técnico conclusivo de avaliação do cumprimento do 
objeto.
Parágrafo 3º:  Se a duração da parceria exceder um ano, a 
organização da sociedade civil deverá apresentar prestação de 
contas ao fim de cada exercício, para fins de monitoramento do 
cumprimento das metas do objeto.        
Parágrafo 4º: Somente serão aceitos os documentos compro-
batórios das despesas que estiverem de acordo com a legis-
lação fiscal. (Ex: nota fiscal, avisos de débitos bancários, etc).   
Parágrafo 5º:  Para a implementação do disposto no caput, 
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a administração pública poderá valer-se do apoio técnico de 
terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos 
ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos 
recursos.
Parágrafo 6º:  Nas parcerias com vigência superior a 1 (um) 
ano, a administração pública realizará, sempre que possível, 
pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de tra-
balho e utilizará os resultados como subsídio na avaliação da 
parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, 
bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades 
definidas.

CLÁUSULA NONA – GESTOR DA PARCERIA
O MUNICÍPIO/Concedente terá como Gestor/Fiscal da parce-
ria nomeado ao Sr. Robson Prestes, CPF: 486.989.709-15 que 
deverá fiscalizar e avaliar a execução do Termo e do Plano de 
Trabalho, através de visitas e emissão de relatórios que com-
provem a execução da aplicação dos recursos e também ficará 
responsável pela atualização das certidões e pelo acompanha-
mento dos registros da ENTIDADE/Tomadora no SIT – Sistema 
Integrado de Transferência.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO/concedente providenciará a publicação deste 
instrumento no prazo e na forma da Lei no Boletim Oficial do 
Município. E somente produzirão efeitos jurídicos após a publi-
cação dos respectivos extratos no meio oficial de publicidade 
da administração pública.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência a partir de sua publicação até 
31 de Dezembro de 2019, oficializado após a data da assinatu-
ra de ambas as partes.
Parágrafo 1º: Aditamentos a este Termo de Fomento somente 
serão realizados de acordo com solicitação da ENTIDADE e se 
houver o interesse do MUNICIPIO.
Parágrafo 2º: A prorrogação de ofício da vigência do termo de 
fomento deve ser feita pela administração pública quando ela 
der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limita-
da ao exato período do atraso verificado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO PLANO DE TRABA-
LHO
Constará como anexo deste termo de fomento o plano de tra-
balho, que dele será parte integrante e indissociável. Durante o 
período de vigência do termo de fomento, o plano de trabalho 
da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de 
metas, sendo apresentado com antecedência de 30 dias para 
aprovação do Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO E DA RE-
NÚNCIA
Este Termo de Fomento poderá ser rescindido automaticamen-
te independente da formalização de instrumento, no caso de 
inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmen-
te quando constatadas as seguintes situações:
I.Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da 
estabelecida no Termo, atestado pela fiscal;
II.A não execução do objeto pactuado.
Parágrafo 1º: A inexecução total ou parcial do objeto deste 
Termo por parte da ENTIDADE importará na suspensão dos 
repasses de verbas e/ou devolução dos valores já repassados, 
além de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá ain-
da, o recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍ-
PIO.
Parágrafo 2º: A faculdade dos participes rescindirem o instru-

mento, a qualquer tempo, atendendo as condições, sanções 
e delimitações claras de responsabilidades constantes neste 
TERMO DE FOMENTO, sendo o prazo mínimo de antecedên-
cia para a publicidade dessa intenção, não inferior a 60 (ses-
senta) dias;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS RESPONSABILIZA-
ÇÕES E DAS SANÇÕES  
Pela execução da parceria em desacordo com o plano de tra-
balho e com as normas da legislação específica, a administra-
ção poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização 
da sociedade civil parceira as seguintes sanções:
I.Advertência; 
II.Suspensão temporária da participação em chamamento pú-
blico e impedimento de celebrar parceria ou contrato com ór-
gãos e entidades da esfera de governo da administração públi-
ca sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
III.Declaração de inidoneidade para participar de chamamento 
público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entida-
des de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena-
lidade, que será concedida sempre que a organização da so-
ciedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso II.
Parágrafo 1º:  As sanções estabelecidas nos incisos II e III 
são de competência exclusiva do Chefe do poder Executivo, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no 
prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação 
ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – EM CASOS DE OMISSÃO
Nos casos de omissão, deverá ser utilizada a Lei Municipal 
2270/2014 de 06/05/2014 pelo Decreto municipal Nº 3957/2014 
de 11/08/2014, Resolução TCE/PR 28/2011, 46/2014, Instru-
ção Normativa TCE/ PR 61/2011.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Pa-
raná, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas 
oriundas da interpretação do presente, com exclusão de quais-
quer outros, por mais privilegiadas que se apresentem com o 
que concordam expressamente as partes. Sendo obrigatória a 
prévia tentativa de solução administrativa, com a participação 
de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante 
da administração pública.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos.
 
Guarapuava, 11 abril de 2019.

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
PABLO DE ALMEIDA

Secretário Municipal de Esportes e Recreação
 

ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVA FUTSAL FEMININO 
KELEM CRISTINA BARBOSA HEI

Presidente
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL

JUSTIFICATIVA - INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚ-
BLICO

Tendo recebido do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso 
a Resolução de n.º 001– CMDI/2019 a qual trata de “Aprova 
o Plano de Trabalho, autoriza a emissão do Termo de Colabo-
ração/Fomento à Instituição de Longa Permanência de Idosos 
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS “AIRTON HAENISCH” (SOS), 
por meio de repasse através do Fundo Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa -FMDPI.”

Após analisado, faz indispensável fundamentar a necessidade 
e relevância dos serviços ofertados para a pessoa idosa que 
atua dentro da base e dos parâmetros legais do Sistema Único 
de Assistência Social/SUAS.
Deve ser considerado que a entidade para compor a rede so-
cioassistencial têm como requisito o registro no Conselho Mu-
nicipal de Assistência Social e a inscrição no Cadastro Nacio-
nal de Entidades da Assistência Social – CNEAS, estando esta 
regular em ambos os cadastros.

Justificamos a INEXIGIBILIDADE de chamamento público para 
celebração de Termo de Fomento entre o Município e a Orga-
nização da Sociedade Civil, uma vez que é a ÚNICA entidade 
que presta serviços de alta complexidade – acolhimento de ido-
sos em ILPI – Instituição de Longa Permanência para Idosos, 
no município de Guarapuava. E ainda que é primordial, confor-
me orientações da politica nacional de assistência social, que o 
individuo em acolhimento permaneça o mais próximo possível 
de sua comunidade, preservando assim vínculos estabeleci-
dos. Importante ressaltar que os Serviços de Assistência Social 
são de ação continuada e ininterrupta e que a pessoa idosa é 
população prioritária.

Considerando o artigo 31 da Lei Federal 13.019/2014 que: 
“Será considerado inexigível o chamamento público na hipó-
tese de inviabilidade de competição entre as organizações da 
sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da 
parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por 
uma entidade específica”.

Considerando a necessidade do cumprimento do artigo 32 da 
Lei 13.019/2014: “Nas hipóteses dos arts. 30 e 31 desta Lei, a 
ausência de realização de chamamento público será justificada 
pelo administrador público”. 
Diante do exposto, o serviço em comento não pode sofrer des-
continuidade, sob o risco de ocasionar prejuízos irreparáveis 
aos assistidos e suas famílias, o que demanda a formalização 
do Termo de Fomento ora pretendido.
Sabemos que é dever do Estado garantir a todos o pleno exer-
cício dos direitos sociais, dai denota-se a importância da rea-
lização de um Termo de Fomento, pois o mesmo garantirá o 
atendimento específico a esta clientela, bem como o desenvol-
vimento físico, social e intelectual dos mesmos, encontrando 
amparo na Constituição Federal e na Lei 13.019/2014.
No que se refere a escolha da entidade SERVIÇO DE OBRAS 
SOCIAIS – AIRTON HAENISCH, cumpre salientar que esta 
possui comprovada experiência nesse tipo de serviço, atesta-
da, inclusive, por meio da execução de outros Termos, publica-
dos em Diário Oficial do Município e é única no município.

Guarapuava, 25 de março de 2019.

Ari Marcos Bona
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social.

Elenita Luiza Lodi
Diretora Técnica do SUAS.

Valdir Rodrigo da Rosa
Gestão do SUAS

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Conselho Gestor de Programa Municipal de Parcerias Pú-
blico-Privadas – CGPMPPP Comissão Especial de Avalia-

ção Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMAG

A Comissão Especial de Avaliação – CEA do Edital de Chama-
mento Público nº 02/2018, nomeada por meio da Portaria nº 
876/2018, se reuniu na Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
– SEMAG no dia 03 de maio  de 2019, às 14 horas, para ana-
lisar o Oficio nº 047/2019 enviado pela Zero Resíduos LTDA., 
empresa credenciada/autorizada a realizar os estudos de mo-
delagem técnico-operacional, modelagem econômico-financei-
ra e modelagem jurídica, no âmbito do Procedimento de Mani-
festação de Interesse (PMI) para modernização, manutenção e 
operação integrada dos serviços de limpeza urbana, de gestão 
de resíduos sólidos e de outros serviços complementares do 
Município de Guarapuava/PR.
A Empresa Autorizada solicita a prorrogação do prazo para en-
trega do trabalho após 15 dias, a partir do fornecimento das 
informações pelo Poder Público Municipal.
Para fins de resposta e diante do exposto, a CEA deliberou por 
prorrogar o termo final de entrega dos Estudos objetos da PMI 
pelo prazo de 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado por 
igual período, tendo em vista que as informações complemen-
tares solicitados pela Empresa Zero Resíduos ao Município de 
Guarapuava não foram repassadas por ainda estarem sendo 
levantadas.
Guarapuava/PR, 03 de maio de 2019.
 

CELSO ALVES ARAÚJO
Secretário Municipal de Meio Ambiente Presidente da Co-

missão Especial de Avaliação

RAFAEL BARONI
Procurador Geral do Município Vice-Presidente da Comis-

são Especial de Avaliação

PAULO DIRCEU ROSA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento

SELBA PERES LOPES
Bióloga – SEMAG

CLEVERSON DIAS MAYER 
Engenheiro Ambiental – SEMAG
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SURG
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CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 27/2019

O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são 
conferidas por Lei.

R E S O L V E:

Art.1º Nomear os servidores Marcelo Pereira Maciel, matrícula 
164-1, Nataly Amaral Martins Henschel, matrícula 700-1 e José 
Aguinaldo Regiane de Souza, matrícula 351-1, para que sob a 
presidência do primeiro, sejam membros da Comissão Espe-
cial de Licitação para o exercício 2019 que terá como objeto 
a contratação de empresa para realizar as obras de reforma e 
readequação nas dependências do prédio do Poder Legislati-
vo.   
Art. 2º Os trabalhos da referida Comissão Especial de Licita-
ção se encerram com a homologação do processo licitatório. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua assina-
tura, retroagindo seus efeitos a partir de 30 de abril de 2019 
(30/04/2019), revogando-se por este ato a Portaria 14/2019 e 
as demais disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, em 06 de maio de 2019.

João Carlos Gonçalves
Presidente 
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