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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 15 a 21 de julho de 2017
Veiculação: 24 de julho de 2017

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIII Nº 1177

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEIS

DECRETO N° 5864/2017LEI N° 2618/2017
Autoriza o Poder Executivo Municipal a regularizar e permutar 
um Terreno Urbano com área de 2.803,21 m², origem em Carta 
Régia, de propriedade do Município de Guarapuava com parte 
de um Terreno Urbano com área de 3.117,61, objeto da Matrí-
cula nº 5260 –SRI2º Ofício de propriedade de Zíngaro Produtos 
Florestais Ltda.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regula-
rizar e permutar um Terreno Urbano com área de 2.803,21 m² 
(dois mil oitencentos e três vírgula vinte e um metros quadra-
dos), origem em Carta Régia, de propriedade do Município de 
Guarapuava, localizado no Bairro Boqueirão, entre o alinha-
mento predial atual da Avenida Vereador Serafim Ribas e a pro-
priedade, objeto da Matrícula n°5260 – Serviço de Registro de 
Imóveis, de propriedade de Zíngaro Produtos Florestais Ltda. 
– CNPJ n° 06.133.472/0001-07, avaliado em R$ 1.069.309,05 
(um milhão sessenta e nove mil, trezentos e nove reais e cin-
co centavos), com parte de um Terreno Urbano com área de 
3.117,61 m² (três mil cento e dezessete mil vírgula sessenta e 
um metros quadrado), objeto da matrícula n° 5260 – Serviço 
de Registro de Imóveis do 2º Ofício, de propriedade de Zínga-
ro Produtos Florestais Ltda. – CNPJ n° 06.133.472/0001-07, 
avaliado em R$ 1.069.309,05 (um milhão sessenta e nove mil, 
trezentos e nove reais e cinco centavos).
Art. 2º A permuta de que trata o art. 1º dessa Lei, objetiva inde-
nizar área de terreno atingida pela Regularização do Sistema 
Viário, mais especificamente dos alargamentos da Rua Leo-
nardo Coblinski, da Rua Anita Martins Carneiro e da Travessa 
Anita Martins Carneiro.
Art. 3º As despesas de escritura e registro serão pagas pelo 
Município, com dotação orçamentária própria.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.

Guarapuava, 09 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 5864/2017LEI N° 2656/2017
Institui o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de 
Guarapuava – CMDMG, revogando as Leis nº 1350/2004 e 
1861/2009, e dá outras providências.
Autoras: Terezinha dos Santos Daiprai e Maria José Mandu Ri-
beiro Ribas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber 

que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Conselho Municipal dos Direitos das 
Mulheres de Guarapuava – CMDMG.
Art. 2º O CMDMG tem por finalidade possibilitar a participação 
popular e propor diretrizes de ação governamental voltadas 
à promoção dos direitos das mulheres e atuar no controle de 
políticas públicas de igualdade entre os gêneros, assim como 
exercer a orientação normativa e consultiva sobre os direitos 
das mulheres no Município.
Art. 3º O CMDMG possui as seguintes atribuições:
I.Promover a política global, visando eliminar as discriminações 
que atingem a mulher, possibilitando sua integração e promo-
ção como cidadã em todos os aspectos da vida econômica, 
social, política e cultural;
II.Deliberar, avaliar, propor, discutir e participar da formulação e 
fiscalização de políticas públicas de promoção e proteção dos 
direitos das mulheres, observada a legislação em vigor, visan-
do à eliminação de preconceitos, a plena inserção na vida so-
cioeconômica, política e cultural do Município de Guarapuava;
III.Propor a adoção de mecanismos e instrumentos que asse-
gurem a participação e o controle popular sobre as políticas 
públicas para a promoção e garantia dos direitos das mulhe-
res, por meio da elaboração do Plano Municipal, programas, 
projetos e ações, bem como os recursos públicos necessários 
para tais fins;
IV.Acompanhar a elaboração e avaliação da proposta orça-
mentária do Município, indicando á Secretaria Municipal res-
ponsável pelas políticas da mulher às prioridades, propostas e 
modificações necessárias á consecução da política formulada, 
bem como para o adequado funcionamento deste Conselho;
V.Elaborar e apresentar, anualmente, por meio de audiência 
pública, relatório circunstanciado de todas as atividades desen-
volvidas pelo Conselho no período, dando ampla divulgação ao 
mesmo, de forma a prestar contas de suas atividades à socie-
dade;
VI.Propor aos poderes constituídos modificações nas estrutu-
ras dos órgãos governamentais diretamente ligados à promo-
ção e proteção dos direitos das mulheres;
VII.Oferecer subsídios para a elaboração de legislação atinen-
te aos interesses das mulheres, bem como se manifestar sobre 
o mérito de iniciativas legislativas que tenham implicações nos 
direitos das mulheres;
VIII.Incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos e pes-
quisas no campo da promoção, proteção e garantia dos direitos 
das mulheres;
IX.IX - articular-se com órgãos e entidades públicas e privadas, 
nacionais e internacionais, visando incentivar e aperfeiçoar o 
relacionamento e intercâmbio sistemático sobre a promoção 
dos direitos das mulheres;
X.Analisar e encaminhar aos órgãos competentes as denún-
cias e reclamações de qualquer pessoa ou entidade por des-
respeito aos direitos assegurados às mulheres;
XI.Pronunciar-se, emitir pareceres e prestar informações sobre 
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assuntos que digam respeito à promoção e à proteção dos di-
reitos das mulheres;
XII.Promover canais de diálogo com a sociedade civil;
XIII.Incentivar a criação e o funcionamento de movimentos so-
ciais envolvidos com a defesa dos direitos das mulheres;
XIV.Pronunciar-se, emitir pareceres e prestar informações so-
bre matérias que digam respeito à promoção e à proteção dos 
direitos das mulheres, que lhe sejam submetidas pela Secreta-
ria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres;
XV.Aprovar, de acordo com critérios estabelecidos em seu Re-
gimento Interno, o cadastramento de entidades de proteção ou 
de atendimento às mulheres que pretendam integrar o Conse-
lho;
XVI.Elaborar o Regimento Interno do CMDMG e participar da 
elaboração do Plano Municipal de Políticas Públicas para Mu-
lheres em consonância com as conclusões das Conferências 
Municipal, Estadual e Nacional e com os Planos e Programas 
contemplados no Orçamento Público;
XVII.Organizar as Conferências Municipais de Políticas Públi-
cas para as mulheres.
Parágrafo único. O CMDMG poderá estabelecer contato dire-
to com os órgãos do Município, pertencentes à Administração 
Direta ou Indireta, objetivando o fiel cumprimento das suas atri-
buições.
Art. 4º O CMDMG será composto por 20 (vinte) integrantes 
e respectivas suplentes, das quais 50% (cinquenta por cen-
to) serão representantes do Poder Público e 50% (cinquenta 
por cento) serão representantes da sociedade civil organizada, 
respeitando a paridade na representação.
Art. 5º A representação do Poder Público será composta da 
seguinte forma:
I.Uma integrante titular e uma integrante suplente da Secreta-
ria Municipal de Saúde, a serem indicadas pelo titular da Pasta;
II.Uma integrante titular e uma integrante suplente da Secreta-
ria Municipal de Educação e Cultura, a serem indicadas pelo 
titular da Pasta;
III.Uma integrante titular e uma integrante suplente da Secre-
taria Municipal de Assistência Social, a serem indicadas pelo 
titular da Pasta;
IV.Uma integrante titular e uma integrante suplente da Secre-
taria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, a serem 
indicadas pelo titular da Pasta;
V.Uma integrante titular e uma integrante suplente da Secreta-
ria de Indústria e Comércio, a serem indicadas pelo titular da 
Pasta;
VI.Uma integrante titular e uma integrante suplente do Ensino 
Superior Público, a serem indicadas pelo titular da Pasta;
VII.Uma integrante titular e uma integrante suplente do Núcleo 
Regional de Educação, a serem indicadas pelo titular da Pasta;
VIII.Uma integrante titular e uma integrante suplente da Câma-
ra Municipal de Vereadores, a serem indicadas pelo titular da 
Pasta;
IX.Uma integrante titular e uma integrante suplente do Institu-
to Nacional do Seguro Social - INSS, a serem indicadas pelo 
titular da Pasta;
X.Uma integrante titular e uma integrante suplente do 16º Bata-
lhão de Polícia Militar do Paraná, a serem indicadas pelo titular 
da Pasta;
Parágrafo único. Havendo a extinção de alguma das políticas 
públicas elencadas nos incisos I a X deste artigo, poderá o 
Chefe do Poder Executivo, a fim de garantir a paridade na re-
presentação governamental junto ao CMDMG, promover por 
meio de decreto a indicação do órgão ou política que substitui-
rá a que tiver sido extinta.
Art. 6º A representação da sociedade civil organizada será 
eleita na Conferência Municipal dos Direitos da Mulher e com-

posta por dez representantes titulares e respectivos suplentes 
das entidades da sociedade civil organizada, legalmente cons-
tituídas e em funcionamento há mais de dois anos no âmbito 
do Município de Guarapuava, obrigatoriamente ligadas à pro-
moção e à proteção dos direitos das mulheres.
Art. 7º Poderá convidar para participar das suas sessões, com 
direito a voz, sem direito a voto, representantes de entidades 
ou órgãos públicos ou privados, cuja participação seja conside-
rada importante diante da pauta da sessão e pessoas que, por 
seus conhecimentos e experiência profissional, possam contri-
buir para discussão das matérias em exame.
Art. 8º A Conferência Municipal da Mulher ocorrerá mediante o 
calendário nacional e/ou convocação do CMDMG.
Art. 9º Caberá aos órgãos públicos à indicação de seus inte-
grantes efetiva e suplente, no prazo a ser estabelecido pelo 
CMDMG.
Art. 10. A não indicação de representante titular e represen-
tante suplente pela entidade da sociedade civil eleita, quando 
requisitada pelo CMDMG, ensejará a perda do mandato e a 
consequente substituição da entidade por aquela mais votada 
na ordem de sucessão.
Art. 11. As representantes das organizações da sociedade civil 
e suas respectivas suplentes não poderão ser destituídas du-
rante seu mandato, salvo por deliberação de 2/3 (dois terços) 
das integrantes do Conselho, desde que presentes os requisi-
tos constantes do Regimento Interno.
Art. 12. O CMDMG reunir-se-á ordinariamente a cada mês e, 
extraordinariamente, por convocação de sua Presidenta ou a 
requerimento da maioria de suas representantes.
Art. 13. O Regimento Interno do CMDMG, em vigor, deverá ser 
alterado, no prazo de noventa dias, para se adequar a presente 
Lei.
Art. 14. As integrantes do CMDMG e suas respectivas suplen-
tes serão nomeadas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava/
Paraná.
Art. 17. O desempenho da função de integrante do CMDMG, 
que não tem qualquer remuneração ou percepção de gratifica-
ção, será considerado serviço relevante prestado ao Município, 
com seu exercício prioritário, justificadas as ausências a qual-
quer outro serviço, desde que determinadas pelas atividades 
próprias do Conselho.
Art. 18. As deliberações do CMDMG serão tomadas pela maio-
ria simples das integrantes presentes à reunião.
Art. 19. Todas as reuniões do CMDMG serão sempre abertas 
à participação de quaisquer interessados que poderá fazer uso 
da palavra, cabendo à Presidenta a organização da Plenária.
Art. 20. À Presidenta do CMDMG compete:
I.IRepresentar o Conselho junto a autoridades, órgãos e enti-
dades;
II.Dirigir as atividades do Conselho;
III.Convocar e presidir as sessões do Conselho;
IV.Proferir o voto de desempate nas decisões do Conselho.
Art. 21. A Presidenta do CMDMG será substituída em suas 
faltas e impedimentos pela Vice-Presidenta do Conselho, e na 
ausência simultânea de ambas, presidirá o Conselho a 1ª Se-
cretária, na ausência desta a 2ª Secretária, na ausência desta 
o Conselho indicará uma coordenadora específica para a reu-
nião.
Art. 22. A Presidência do Conselho terá alternância em sua 
gestão, sendo um mandato presidido por uma representante 
do Poder Público e o outro por uma representante da socieda-
de civil organizada.
Art. 23. À Secretária-Geral do CMDMG compete:
I.Providenciar a convocação, organizar e secretariar as ses-
sões do Conselho;
II.Elaborar a pauta de matérias a serem submetidas às ses-
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sões do Conselho para deliberação;
III.Manter sistema de informação sobre os processos e assun-
tos de interesse do Conselho;
IV.Organizar e manter a guarda de papéis e documentos do 
Conselho;
V.Exercer outras funções correlatas aos objetivos do Conselho.
Art. 25. A Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres de 
Guarapuava prestará todo o apoio técnico, administrativo e de 
infraestrutura necessários ao pleno funcionamento do CMD-
MG.
Art. 26. O CMDMG deverá ser instalado em local destinado 
pelo Município, cabendo à Secretaria de Políticas Públicas para 
Mulheres de Guarapuava adotar as providências necessárias.
Art. 27. O Município de Guarapuava poderá, conforme dispo-
nibilidade orçamentária, custear as despesas das integrantes, 
representantes da sociedade civil e do poder público, quando 
necessário e justificadamente, para tornar possível sua pre-
sença em eventos cuja participação tenha sido deliberada em 
sessão plenária do Conselho.
Parágrafo único. A previsão do caput deste artigo refere-se 
tanto às Delegadas representantes do Poder Público quanto às 
Delegadas representantes da sociedade civil organizada.
Art. 29. O Poder Executivo Municipal deverá arcar com as des-
pesas de realização e divulgação de conferências, seminários 
e demais eventos direcionados aos direitos da mulher.
Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as Leis n.º 1350/2004 e Lei n.º 1861/2009 e 
demais disposições em contrário.

Guarapuava, 14 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 5864/2017LEI N° 2657/2017
Revoga a Lei Municipal 1447/2004.
Autor: Valdemar Calixtro dos Santos

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Fica revogada a Lei Municipal 1447/2004 que denomi-
nou a Rua E - Código 15733 Loteamento Vila Mariana - Bairro 
Alto Cascavel, para Rua Antônio Gonçalves da Rosa (Antonio 
Raimundo).
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 14 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 5864/2017LEI N° 2658/2017
Institui no Calendário Oficial do Município de Guarapuava/PR 
a Semana Municipal de Incentivo ao Ciclismo e dá outras pro-
vidências.
Autor: Danilo Dominico

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituída no Município de Guarapuava/PR a Se-
mana Municipal de Incentivo ao Ciclismo, anualmente, entre os 

dias 13 e 19 de agosto.
Parágrafo Único. A data instituída deverá constar no Calendá-
rio Oficial de Datas e Eventos do Município.
Art. 2º Durante a Semana Instituída o Município realizará ações 
e Políticas Públicas no sentido de incentivar a utilização de bi-
cicletas como meio de transporte alternativo, para a prática es-
portiva, proteção do meio ambiente e cuidados com a saúde.
§ 1º O Município utilizará da estrutura da Secretaria Municipal 
de Comunicação Social (SECOM) para ampla divulgação da 
Semana Municipal de Incentivo ao Ciclismo, inclusive com pro-
duções de releases para a imprensa; e Secretaria Municipal de 
Esportes e Recreação para o incentivo e conscientização da 
participação da sociedade.
§ 2º Deverão ser realizadas pelo Município, com ampla divul-
gação e utilização de diferentes meios de informação, campa-
nhas de conscientização que visem a proteção de ciclistas no 
trânsito, respeito as ciclovias e orientação a ciclistas, motoris-
tas e pedestres sobre direitos, deveres e responsabilidades no 
uso de seus respectivos espaços em vias e espaços públicos.
Art. 3º Poderá o Município organizar competições e eventos 
de ciclismo em vias e espaços públicos com a participação da 
sociedade civil, atletas amadores e atletas profissionais de ci-
clismo.
Art. 4º Poderá o Município firmar parcerias com empresas 
públicas ou privadas, entidades com ou sem fins lucrativos; 
no sentido de buscar incentivo financeiro, estrutura e apoio a 
eventos e ações ligadas a Semana Municipal de Incentivo ao 
Ciclismo.
Art. 5º O Município envidará esforços no sentido de manter 
as ciclovias existentes em excelente estado de conservação e 
buscar investimentos para novas ciclovias em vias e espaços 
públicos para incentivar a prática do ciclismo e uso de bicicle-
tas como meio de transporte alternativo.
Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no 
prazo máximo de até 60 (sessenta) dias.
Art. 7º Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publi-
cação.

Guarapuava, 14 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 5864/2017LEI N° 2659/2017
Institui a semana Municipal do profissional de táxi.
Autor: Gilson Moreira da Silva

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituída, no Município de Guarapuava, a Semana 
Municipal do Profissional de Táxi, a ser comemorada, anual-
mente, na semana do dia 26 de agosto.
Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 14 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 5864/2017LEI N° 2660/2017
Altera o art. 5º, da Lei nº 2655 de 12 de julho de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
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Art. 1º Altera o art. 5º, da Lei nº 2655 de 12 de julho de 2017, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art 5º A inclusão, exclusão ou alterações de ações orçamentá-
rias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei 
orçamentária anual ou de seus créditos adicionais suplementa-
res por meio de ato próprio, apropriando-se aos programas as 
modificações consequentes.
§ 1º A inclusão, exclusão ou alterações de ações orçamentá-
rias no Plano Plurianual que decorram de créditos adicionais 
especiais, serão autorizados por lei específica, em conformida-
de com o art. 43 da Lei 4320/1964.
§ 2º De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o 
Poder Executivo autorizado a adequar as metas orçamentárias 
para compatibilizá-las com a Lei Orçamentária Anual e a Lei 
das Diretrizes Orçamentárias vigente.
Art. 2º Esta lei entra em vigor em vigor em 01 de janeiro de 
2018, revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 19 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 5864/2017LEI N° 2661/2017
Autoriza o poder Executivo a abrir despesas no Plano Pluria-
nual de 2014 a 2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
2549/2016 e na Lei Orçamentária Anual nº 2596/2016, através 
de créditos adicionais especiais.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1° Autoriza o poder Executivo a abrir por crédito adicional 
especial no orçamento do Município de Guarapuava, através 
de Decreto a seguinte dotação orçamentária, no valor de R$ 
300.060,00 (trezentos mil e sessenta reais) conforme especi-
ficado:
Unidade Or-
çamentária

08.02 Fundo Municipal de 
Saúde

Classificação 
funcional

10.301.0020.2382 Estruturação da 
Rede de Serviços de 
Atenção Básica de 
Saúde

Natureza da 
despesa

4.4.90.52 Equipamentos e Ma-
terial Permanente

Fonte de 
recursos

Vinculados 355

Valor R$ 300.060,00
Art. 2° Os recursos indicados para a cobertura do crédito es-
pecial aberto no artigo anterior são resultantes do excesso de 
arrecadação na fonte 355 – Emenda Parlamentar ESF – Aqui-
sição de Equipamentos/Material Permanente.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 19 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 5864/2017LEI N° 2662/2017
Autoriza o poder Executivo a abrir despesas no Plano Pluria-
nual de 2014 a 2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
2549/2016 e na Lei Orçamentária Anual nº 2596/2016, através 
de créditos adicionais especiais.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber 

que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1°Autoriza o poder Executivo a abrir por crédito adicional 
especial no orçamento do Município de Guarapuava, através 
de Decreto a seguinte dotação orçamentária, no valor de R$ 
3.259.500,00 (três milhões duzentos e cinquenta e nove mil e 
quinhentos reais) conforme especificado:
Unidade Or-
çamentária

09.01 Secretaria de Viação 
Obras e Serviços 
Urbanos

Classificação 
funcional

15.451.0015.1017 Pavimentação Asfál-
tica, Praças, Quadras 
Esp, Pontes, Canali-
zação, Urb/Calçadas

Natureza da 
despesa

4.4.90.51 Obras e Instalações

Fonte de 
recursos

Vinculados 836

Valor R$ 295.300,00

Unidade Or-
çamentária

09.01 Secretaria de Viação 
Obras e Serviços 
Urbanos

Classificação 
funcional

15.451.0015.1017 Pavimentação Asfál-
tica, Praças, Quadras 
Esp, Pontes, Canali-
zação, Urb/Calçadas

Natureza da 
despesa

4.4.90.51 Obras e Instalações

Fonte de 
recursos

Vinculados 837

Valor R$ 2.964.200,00

Art. 2° Os recursos indicados para a cobertura do crédito es-
pecial aberto no artigo anterior são resultantes da tendência 
de excesso de arrecadação nas fontes 836 – Contrato de Re-
passe nº 834834/2016/MCIDADES/CAIXA e, 837 – Contrato 
de Repasse nº 829725/2016/MCIDADES/CAIXA, em conformi-
dade com o § 3º, Art. 43, da Lei 4.320/64 e inciso II, § 2º, Art. 7º 
da Lei Municipal nº 2596/2016.
Art.3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 19 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 5864/2017LEI N° 2663/2017
Autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar as áreas dos 
imóveis descritos, já doados pelo Município através de Lei Mu-
nicipal.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a DESA-
FETAR a área de 514,50 m² (quinhentos e quatorze vírgula 
cinquenta metros quadrados), do imóvel localizado na Rua Ca-
pitão Frederico Virmond, nº 3480, objeto da matrícula nº 10.252 
do 2º Ofício Registro de imóveis da Comarca de Guarapuava.
Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a DESA-
FETAR a área de 9.141,92 m² (nove mil cento e quarenta e um 
vírgula noventa e dois metros quadrados), do imóvel urbano 
objeto de parte da Matrícula nº 23.503 do 2º Ofício Registro de 
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imóveis da Comarca de Guarapuava
Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a DESA-
FETAR a área de 981,45 m² (novecentos e oitenta e um vírgula 
quarenta e cinco metros quadrados), do terreno urbano objeto 
da matrícula nº 28.283 do 2º Ofício Registro de imóveis da Co-
marca de Guarapuava
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas disposições em contrário.

Guarapuava, 19 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 5864/2017LEI N° 2664/2017
Autoriza o poder Executivo a abrir despesas no Plano Pluria-
nual de 2014 a 2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
2549/2016 e na Lei Orçamentária Anual nº 2596/2016, através 
de créditos adicionais suplementares.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1° Autoriza o poder Executivo a abrir por crédito adicio-
nal suplementar no orçamento do Município de Guarapuava, 
através de Decreto a seguinte dotação orçamentária, no valor 
de R$ 207.000,00 (duzentos e sete milreais) conforme especi-
ficado:
Unidade Orça-
mentária

12.01 Secretaria de Agri-
cultura

Classificação 
funcional

20.606.0013.2042 Cooperativas e 
Associações

Natureza da 
despesa

3.3.50.43 Subvenções So-
ciais

Fonte de re-
cursos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 941

Valor R$ 207.000,00

Art. 2° Para cobertura do que se trata o art. 1°, fica o Poder 
Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos definidos 
no art. 43, § 1°, III da Lei n° 4.320/64, resultante do cancela-
mento parcial das seguintes dotações, conforme se especifica:
Unidade Orça-
mentária

12.01 Secretaria de Agri-
cultura

Classificação 
funcional

20.606.0013.1035 Patrulha Agrícola 
Mecanizada

Natureza da 
despesa

3.3.50.43 Subvenções So-
ciais

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 895

Valor R$ 90.000,00

Unidade Orça-
mentária

12.01 Secretaria de Agri-
cultura

Classificação 
funcional

20.606.0013.2033 Correção e Fer-
tilização do Solo 
/ Melhoramento 
Genético

Natureza da 
despesa

3.3.90.30 Material de Con-
sumo

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 927

Valor R$ 117.000,00

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 19 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 5864/2017LEI N° 2665/2017
Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de 
Guarapuava, para o exercício de 2018 e dá outras providên-
cias.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no § 
2º do art. 165 da Constituição Federal e em conformidade com 
os preceitos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000 e dos Art.100 a 108 da Lei Orgânica do Município de Gua-
rapuava, as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamen-
tos do município para o exercício de 2018, compreendendo:
I – as prioridades e metas da administração pública municipal, 
extraídas do Plano Plurianual;
II – a estrutura e organização dos orçamentos;
III – as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos or-
çamentos do Município e suas alterações;
IV – as disposições sobre a dívida pública municipal;
V – as disposições relativas às despesas do Município com 
pessoal e encargos sociais;
VI – as disposições sobre as alterações na legislação tributária 
municipal;
VII - as disposições gerais e finais.
Parágrafo único. Integram esta lei os seguintes anexos:
I – Anexos de Metas Fiscais, composto de:
a) demonstrativo de metas anuais; 
b) avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício 
anterior;
c) demonstrativo das metas fiscais atuais comparadas com as 
fixadas nos três exercícios anteriores;
d) evolução do patrimônio líquido nos últimos três exercícios;
e) origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação 
de ativos;
f) receitas e despesas previdenciárias do Regime Próprio de 
Previdência Social - RPPS;
g) projeção atuarial do Regime Próprio de Previdência Social 
dos Servidores Públicos Municipais;
h) demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de 
receita;
i) demonstrativo da margem de expansão das despesas obri-
gatórias de caráter continuado; 
II - Anexo de Riscos Fiscais, contendo Demonstrativo de Ris-
cos Fiscais e Providências; 
III - Demonstrativo de Obras em Andamento, em atendimento 
ao art. 45, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000. 

CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI-

CA MUNICIPAL
Art. 2º As metas e prioridades para o exercício financeiro de 
2018 foram estabelecidas no anexo desta lei, as quais foram 
extraídas do Plano Plurianual – PPA relativo ao período de 
2018 a 2021.
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Parágrafo único. Na elaboração e durante a execução do or-
çamento do exercício de 2018, o Poder Executivo Municipal, 
poderá alterar as metas definidas nesta lei. Aumentando e/ou 
diminuindo, incluindo e/ou excluindo ações e seus quantitativos 
a fim de compatibilizar as despesas orçadas com as receitas 
estimadas, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públi-
cas e o atendimento às necessidades da sociedade.
Art. 3º Na elaboração da proposta orçamentária para o exercí-
cio financeiro de 2018 será dada maior prioridade:
I – ações que contribuam para a redução das desigualdades 
sociais, para a promoção humana e a qualidade de vida da 
população;
II - à atenção especial no atendimento à criança, adolescente, 
idoso e deficiente;
III - à economicidade, eficiência e transparência na gestão dos 
recursos públicos;
IV – a manutenção e ampliação da infraestrutura urbana, com 
ênfase na acessibilidade e mobilidade;
V - ao fomento da economia do Município, buscando sempre a 
geração de emprego, renda e o desenvolvimento sustentável;
VI - às ações que visem garantir eficiência e qualidade na ofer-
ta dos serviços da rede de atenção básica da saúde, ao fo-
mento dos serviços especializados de saúde de média e alta 
complexidade, enfatizando a prevenção;
VII - a implementação de ambiente educacional eficiente, com 
foco na valorização profissional e no ensino de qualidade;
VIII - à integração e a cooperação com os governos Federal, 
Estadual e com os Municípios da Região de Guarapuava para 
a implementação de políticas de desenvolvimento regional;
IX - à implementação de ações que busquem a promoção da 
autonomia econômica e financeira das mulheres;
X - à valorização do patrimônio ambiental, cultural e turístico 
do Município; 
XI - à implementação de política habitacional pautada no cres-
cimento urbano planejado, dotado de toda infraestrutura ne-
cessária;
XII – ao fomento à área do esporte e lazer com a ampliação de 
equipamentos e espaços para a prática destes.
XIII – ao desenvolvimento da área rural do município com pro-
gramas de manutenção e pavimentação de estradas rurais e 
implementação de programa de habitação rural.
Parágrafo único. A alocação de recursos na lei orçamentária 
para 2018 manterá compatibilidade com as ações estabeleci-
das no Anexo de Metas e prioridades desta Lei.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 4º Para efeito desta Lei entende-se por:
I – Programa, o instrumento de organização da ação gover-
namental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, 
sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plu-
rianual;
II – Atividade, um instrumento de programação para alcançar 
o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de ope-
rações que se realizam de modo contínuo e permanente, das 
quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de 
governo;
III – Projeto, um instrumento de programação para alcançar o 
objetivo de um programa envolvendo um conjunto de opera-
ções, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que 
concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de go-
verno;
IV – Operação Especial, as despesas que não contribuem para 
a manutenção das ações de governo das quais não resulta um 
produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de 
bens ou serviços.

§ 1º Cada programa identificará as ações necessárias para 
atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e 
operações especiais, especificando os valores, as metas e as 
unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.
§ 2º Cada atividade, projeto e operação especial identificará a 
função, subfunção e programas aos quais se vinculam.
Art. 5º A receita orçamentária será discriminada pelos seguin-
tes níveis: 
I - Categoria Econômica;
II - Origem;
III - Espécie;
IV - Rubrica;
V - Alínea; e
VI – Subalínea.
§ 1º A Categoria Econômica da receita, primeiro nível de clas-
sificação, está assim detalhada:
I - Receitas Correntes - 1;
II - Receitas de Capital - 2.
§ 2º A Origem, segundo nível da classificação das receitas, 
identifica a procedência dos recursos públicos em relação ao 
fato gerador no momento em que os mesmos ingressam no 
patrimônio público.
§ 3º O terceiro nível, denominado Espécie, possibilita uma qua-
lificação mais detalhada dos fatos geradores dos ingressos de 
tais recursos.
§ 4º O quarto nível, a Rubrica, agrega, dentro de cada espécie 
de receita, determinadas receitas com características próprias 
e semelhantes entre si.
§ 5º A Alínea, quinto nível, funciona como uma qualificação da 
Rubrica, apresentando o nome da receita propriamente dita e 
recebendo o registro pela entrada dos recursos financeiros.
§ 6º O sexto nível, a Subalínea, representa o detalhamento 
mais analítico das receitas públicas.
Art. 6º A despesa orçamentária será discriminada por:
I - Órgão Orçamentário;
II - Unidade Orçamentária;
III - Função;
IV - Subfunção;
V - Programa;
VI - Projeto, Atividade ou Operação Especial;
VII - Categoria Econômica;
VIII - Grupo de Natureza da Despesa;
IX - Modalidade de Aplicação;
X - Elemento de Despesa;
XI - Fonte de Recursos.
§ 1º A Categoria Econômica da despesa está assim detalhada:
I - Despesas Correntes - 3;
II - Despesas de Capital - 4.
§ 2º Os Grupos de Natureza da Despesa constituem agregação 
de elementos de despesa de mesmas características quanto 
ao objeto de gasto, conforme a seguir discriminados:
I - pessoal e encargos sociais - 1;
II - juros e encargos da dívida - 2;
III - outras despesas correntes - 3;
IV - investimentos - 4;
V - inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas refe-
rentes à constituição ou ao aumento de capital de empresas 
- 5; e
VI - amortização da dívida - 6.
§ 3º A Modalidade de Aplicação destina-se a indicar se os re-
cursos serão aplicados:
I - diretamente, pela unidade detentora do crédito orçamentá-
rio ou, mediante descentralização de crédito orçamentário, por 
outro órgão ou entidade integrante do Orçamento Fiscal ou da 
Seguridade Social;
II - indiretamente, mediante transferência financeira, por outras 
esferas de governo, seus órgãos, fundos ou entidades ou por 
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entidades privadas sem fins lucrativos.
§ 4º Na especificação da modalidade de aplicação de que tra-
ta o parágrafo anterior será observado, no mínimo, o seguinte 
detalhamento:
I - transferências à União - 20;
II - transferências a Estados e ao Distrito Federal - 30;
III - transferências a municípios - Fundo a Fundo - 41
IV - transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - 
50;
V - transferências a instituições privadas com fins lucrativos - 
60;
VI - transferências a consórcios públicos - 71;
VII - execução orçamentária delegada a Consórcios Públicos 
- 72;
VIII - transferências a consórcios públicos mediante contrato de 
rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 
da lei complementar nº 141, de 2012 - 73; 
IX - aplicações diretas - 90; e
X - aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fun-
dos e entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Segu-
ridade Social - 91.
§ 5º Fica o Poder Executivo autorizado a criar, alterar ou ex-
tinguir os códigos da modalidade de aplicação incluídos na Lei 
Orçamentária Anual para 2018 e em seus Créditos Adicionais.
§ 6º A especificação da despesa será apresentada por unidade 
orçamentária até o nível de elemento de despesa.
§ 7º A Lei Orçamentária Anual para 2018 conterá a destina-
ção de recursos, regulamentados pela Secretaria do Tesouro 
Nacional - STN, do Ministério da Fazenda, e pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná - TCE/PR.
I - O Município poderá incluir, na Lei Orçamentária, outras Fon-
tes de Recursos para atender suas peculiaridades, além das 
determinadas no § 7º deste artigo;
II - As fontes de recursos indicadas na Lei Orçamentária serão 
regulamentadas por decreto do Poder Executivo;
III - Os recursos legalmente vinculados a finalidades especí-
ficas serão utilizados apenas para atender ao objeto de sua 
vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que 
ocorrer o ingresso. 
§ 8º As receitas oriundas de aplicações financeiras terão as 
mesmas fontes dos recursos originais.
§ 9º Durante a execução orçamentária, as fontes de recursos 
previstas poderão ser alteradas ou novas fontes de recursos 
poderão ser incluídas, conforme necessárias.
§ 10º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às atualiza-
ções dos Planos de Contas de Receita e de Despesa, durante 
a execução orçamentária.
Art. 7º O Projeto de Lei Orçamentária Anual que o Poder Exe-
cutivo encaminhará ao Poder Legislativo, conforme estabeleci-
do no artigo 104 da Lei Orgânica Municipal e no artigo 22, seus 
incisos e parágrafo único, da Lei 4.320/64, será composto de: 
I - texto da lei;
II - quadros orçamentários consolidados;
III - anexos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social dis-
criminando a receita e a despesa na forma definida nesta lei; 

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E EXE-

CUÇÃO DOS
ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 8º A elaboração do projeto de lei, a aprovação e a execu-
ção da Lei Orçamentária de 2018 deverão ser realizadas de 
modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observan-
do-se o princípio da publicidade e permitindo o amplo acesso 
da sociedade a todas as informações relativas a cada uma des-
sas etapas, bem como deverão levar em conta a obtenção dos 

resultados previstos no Anexo de Metas Fiscais que integra a 
presente lei, além dos parâmetros da Receita Corrente Líqui-
da, visando ao equilíbrio orçamentário-financeiro.
Art. 9º O orçamento municipal compreenderá as receitas e 
despesas da administração direta, indireta, de modo a eviden-
ciar as políticas e programas de governo.
Art. 10. Não poderão ser fixadas despesas sem que sejam de-
finidas as fontes de recursos.
Art. 11. Na fixação da despesa deverão ser observados os se-
guintes limites:
I – as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 
não serão inferiores a 25% (vinte e cinco por cento) da receita 
resultante de impostos, incluídas as transferências oriundas de 
impostos consoante o disposto no Artigo nº 212 da Constitui-
ção Federal;
II – as despesas com saúde não serão inferiores ao percentual 
definido na Emenda Constitucional nº 29.
Art. 12. Se for verificado, ao final de cada quadrimestre, que a 
execução das despesas foi superior à realização das receitas, 
por Fonte de Recursos, o Poder Legislativo e o Poder Executi-
vo promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, 
nos trinta dias subsequentes, a limitação de empenho e de mo-
vimentação financeira.
§ 1º Caso haja necessidade, a limitação do empenho das do-
tações orçamentárias e da movimentação financeira para o 
cumprimento do disposto no art. 9º, da Lei Complementar nº 
101/2000, visando atingir as metas fiscais previstas no Anexo 
de Metas Fiscais - Metas Anuais, desta lei, será feita de for-
ma proporcional ao montante dos recursos alocados para o 
atendimento de Outras Despesas Correntes, Investimentos e 
Inversões Financeiras, de cada Poder, excluídas as despesas 
que constituem obrigação constitucional ou legal de execução.
§ 2º Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste 
artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o 
montante que cada Poder deverá limitar referente aos valores 
a serem empenhados e pagos.
Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adi-
cionais suplementares e especiais oriundos de novos recursos, 
tais como: convênios, transferências do governo estadual e fe-
deral, entre outras, dependerão da existência de recursos dis-
poníveis para a despesa, considerando-se ainda a tendência 
do exercício nos termos da Lei nº 4.320/64.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir 
créditos extraordinários, em conformidade com a Lei 4.320/64 
Art. 41, Inciso III.
Art. 14. Conforme estabelece a Constituição Federal de 1988 
artigo 167 § 2º, os créditos especiais e extraordinários terão 
vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, sal-
vo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro 
meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites 
de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício 
financeiro subsequente, mediante decreto do Poder Executivo.
Art. 15. O Executivo municipal, em cumprimento ao disposto 
no artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
fica autorizado a abrir por ato próprio, na forma de créditos adi-
cionais suplementares e especiais, no orçamento da adminis-
tração direta, indireta, independentemente, até o limite de vinte 
por cento do valor total atualizado do orçamento. 
§ 1º O remanejamento orçamentário constitui-se na reprogra-
mação ou reavaliação das prioridades das ações mediante 
a realocação de recursos de uma categoria de programação 
para outra, de um órgão para outro e de uma unidade orça-
mentária para outra.
§ 2º A reprogramação referida no parágrafo anterior será reali-
zada na forma de transferência ou transposição dos recursos.
§ 3º Para efeito desta Lei, entende-se por:
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I – transferência é a realocação de recursos que ocorre dentro 
do mesmo órgão, num mesmo programa de trabalho, entre as 
categorias econômicas de despesa, mantendo-se o programa 
em funcionamento;
II – transposição é a realocação de recursos que ocorre entre 
programas de trabalho, dentro do mesmo órgão ou de um ór-
gão para outro, ampliando, desta forma, um programa previsto 
na lei orçamentária com recursos de outro também nela pre-
visto;
III – realocação de recursos em sede intraorganizacional, ou 
seja, de um órgão/entidade para outro nos casos de reformas 
administrativas de que resulte a criação, extinção, fusão ou ci-
são.
§ 5º Excluem-se do limite de que trata o caput deste artigo os 
créditos adicionais suplementares e especiais que decorrerem 
de leis municipais específicas.
§ 6º Fica autorizado e não será computado para efeito do limite 
fixado no caput deste artigo: quando o crédito se destinar a su-
prir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, 
inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de 
precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores, des-
pesas à conta de receitas vinculadas e transferências constitu-
cionais aos municípios; a abertura de créditos suplementares e 
especiais por Decreto, com os recursos resultantes de: 
I – superávit financeiro definido no inciso I, § 1º, do Artigo 43 
da Lei 4320/64;
II - excesso e tendência de arrecadação da receita conforme 
definido no § 3º, Artigo 43, da Lei 4320/64; 
III – ajustamento de dotação do mesmo órgão.
IV – o produto de operações de crédito já autorizadas por lei 
especifica, em forma que juridicamente possibilite ao Poder 
Executivo realizá-las.
Art. 16. A reserva de contingência se destinará ao atendimen-
to de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais 
imprevistos.
Parágrafo único. Caso não seja necessária a utilização da 
Reserva de Contingência para sua finalidade, no todo ou em 
parte, até o segundo quadrimestre do ano em curso, o saldo 
remanescente poderá ser utilizado para abertura por decretos 
de créditos adicionais suplementares e especiais destinado ao 
reforço e adequação das dotações orçamentárias e não serão 
computados para efeito do limite fixado no artigo anterior.  
Art. 17. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios 
com outras esferas do Governo para execução de projetos e 
programas a serem contemplados.
Art. 18.As obras já iniciadas terão prioridade na alocação dos 
recursos para a sua continuidade e/ou conclusão.
Art. 19. A Lei Orçamentária de 2018 incluirá dotações para 
o pagamento de precatórios cujos processos já tenham sido 
transitados e julgados ou em processo de julgamento, podendo 
o Município firmar acordos para redução desses valores mes-
mo que o processo ainda não se encontre concluso, desde que 
haja vantagem financeira para o Município.
Art. 20. A Procuradoria Geral do Município encaminhará à Se-
cretaria de Finanças, até 30 de julho de cada exercício finan-
ceiro, a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciá-
rios inscritos até 1º de julho de cada ano para serem incluídos 
na proposta orçamentária do exercício seguinte devidamen-
te atualizados, conforme determinado pelo Art. 100, § 1º, da 
Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 62/2009, 
discriminados conforme detalhamento, especificando:
I - número e data do ajuizamento da ação originária;
II - número do precatório;
III - tipo da causa julgada (de acordo com a origem da despe-
sa);
IV - enquadramento (alimentar ou não-alimentar);

V - data da autuação do precatório;
VI - nome do beneficiário;
VII - valor do precatório a ser pago;
VIII - data do trânsito em julgado; e
IX - número da vara ou comarca de origem.
Parágrafo único. A forma de pagamento e atualização monetá-
ria dos precatórios e das parcelas resultantes de acordos judi-
ciais para o exercício financeiro de 2018 observarão o contido 
no Art. 100, § 1º da Constituição Federal, na Emenda Constitu-
cional nº 62/2009 e no Decreto nº 213/2010.
Art. 21. A proposta Orçamentária do Município para o exercí-
cio de 2018 será encaminhada para apreciação do Legislativo 
até dia 30 de setembro de 2017, conforme a Lei Orgânica do 
Município.
Art. 22. A proposta orçamentária do Poder Legislativo Munici-
pal para o exercício de 2018 deverá ser encaminhada ao Exe-
cutivo Municipal, para fins de incorporação ao Projeto de Lei 
Orçamentária Anual até a data de 31 de agosto de 2017.
§ 1º Os recursos financeiros correspondentes às dotações or-
çamentárias destinadas ao Poder Legislativo ser-lhe-ão repas-
sados pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês, devendo 
ser solicitado formalmente pelo Poder Legislativo 48 horas an-
tes da data prevista para o efetivo repasse.
§ 2º As emendas para a Lei Orçamentária Anual oriundas do 
Poder Legislativo Municipal serão encaminhadas até 15 de no-
vembro de 2017 ao Executivo Municipal para apreciação e pos-
sível sanção, limitando-se a 2% (dois por cento) da previsão 
orçamentária destinada ao Poder Legislativo. 
§ 3º Até o dia 10 do mês subsequente o Legislativo Munici-
pal deverá encaminhar ao Executivo Municipal, para fins de 
incorporação a contabilidade geral do Município, o balancete 
financeiro mensal e os demonstrativos analíticos das despesas 
realizadas. 
Art. 23. Os Poderes Legislativo e Executivo deverão elaborar e 
publicar em até trinta dias após a publicação da Lei Orçamen-
tária, cronograma de execução mensal de desembolso, nos 
termos do Art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Parágrafo único. No caso do Poder Executivo Municipal, o ato 
referido no caput conterá, ainda, metas bimestrais de realiza-
ção de receitas, conforme disposto no Art. 13 da Lei Comple-
mentar nº 101, de 2000.
Art. 24. No decorrer do exercício o Executivo fará até 30 (trinta) 
dias após o encerramento de cada bimestre a publicação do 
relatório a que se refere o § 3º do Artigo nº 165 da Constituição 
Federal, nos moldes do previsto no Artigo nº 52 da Lei Comple-
mentar nº 101, de 2000, respeitados os padrões estabelecidos 
no § 4º do Artigo nº 55 da mesma Lei. 
Art. 25. O Relatório de Gestão Fiscal obedecendo aos precei-
tos do Artigo nº 54, § 4º do Artigo nº 55 e da alínea “b”, Inciso II 
do Artigo nº 63, todos da Lei Complementar nº 101 serão divul-
gados em até trinta dias após o encerramento do quadrimestre.
Art. 26. Fica autorizado o Executivo Municipal a proceder atra-
vés de lei, a adequação do Anexo de Metas e Prioridades inte-
grante desta lei à estrutura das ações e programas constantes 
do Plano Plurianual 2018/2021.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO

COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 27.  O Executivo Municipal e o Poder Legislativo, autoriza-
do por Lei, poderão criar cargos e funções, alterar a estrutura 
de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos servido-
res, concederem vantagens e/ou gratificações, admitir pessoal 
aprovado em concurso público ou em caráter temporário na 
forma da lei, realizar novos concursos públicos e demais pro-
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cessos de seleção, observados os limites e as regras da Lei 
Complementar nº. 101/2000.
Parágrafo único.  Os recursos para as despesas decorrentes 
destes atos deverão estar previstos no orçamento ou acresci-
dos por créditos adicionais.
Art. 28. As despesas com pessoal do Poder Executivo Muni-
cipal incluindo a remuneração de agentes políticos, inativos e 
pensionistas e os encargos patronais não poderão exceder a 
54% (cinqüenta e quatro por cento) da receita corrente líquida.
§ 1º A contratação de cargos comissionados pelo Poder Execu-
tivo fica limitada até 8% (oito por cento) do comprometimento 
da sua Despesa com Pessoal.
§ 2º A despesa total com pessoal do Poder Executivo, não de-
verá exceder os limites prudenciais de 51,30% (cinquenta e um 
vírgula trinta por cento), devendo a Saúde e Educação terem 
seus programas como prioritários para o atendimento da po-
pulação, sendo que se extrapolado o percentual referenciado, 
deverá o Município retornar seus coeficientes em níveis acei-
táveis.
Art. 29. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, não 
será superior a 6% (seis por cento) da receita corrente líquida, 
em conformidade com a Emenda Constitucional nº 58/2009.
Parágrafo único. A despesa total com folha de pagamento do 
Poder Legislativo, incluídos os gastos com subsídios dos Ve-
readores e excluídos os gastos com inativos não poderá ultra-
passar a setenta por cento de sua receita, de acordo com o 
estabelecido no art. 29-A, § 1º, da Constituição Federal. 
Art. 30. No exercício de 2018, a realização de serviço extra-
ordinário, quando a despesa houver excedido 95% dos limites 
referidos no Art. 27 desta lei, somente poderá ocorrer quando 
destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos 
nas situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a so-
ciedade.
Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço ex-
traordinário no âmbito do Poder Executivo é de competência 
do Chefe do Poder Executivo, ou caberá a quem ele delegar, 
respeitados os limites orçamentários de cada órgão.
Art. 31. Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites 
estabelecidos na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, o percentual excedente deverá ser readequado com as 
seguintes medidas, pela ordem:
I - Redução de horas extras realizadas pelos servidores muni-
cipais;
II - Redução das despesas com cargos em comissão e gratifi-
cações seja pela extinção de cargos ou pela redução de valo-
res a eles atribuídos;
III- Exoneração dos servidores não estáveis;

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNI-

CIPAL

Art. 32. Os Orçamentos da Administração Direta e da Adminis-
tração Indireta deverão destinar recursos para o pagamento do 
serviço da dívida municipal.
Art. 33. Obedecidos aos limites estabelecidos nas legislações 
vigentes, o Município poderá realizar operações de crédito ao 
longo do exercício de 2018, destinadas a financiar despesas de 
capital previstas no Orçamento vigente ou incluídas por crédi-
tos adicionais através de Lei especifica.
Parágrafo Único. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar 
operações de crédito por antecipação da receita, nos termos 
da legislação vigente;

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO

TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 34. Ocorrendo alterações na legislação tributária em vigor, 
decorrentes de lei, aprovada até o término deste exercício, que 
impliquem acréscimo em relação à estimativa de receita cons-
tante do Projeto de Lei Orçamentária, fica o Poder Executivo 
autorizado a proceder aos devidos ajustes na execução orça-
mentária.
Art. 35.  O Executivo Municipal autorizado em Lei poderá con-
ceder benefício fiscal aos contribuintes que pagarem seus tri-
butos em parcela única e/ou no prazo de vencimento, ou ain-
da em dia com suas obrigações tributárias, devendo, nestes 
casos, ser considerado nos cálculos do orçamento da receita.
Art. 36. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em 
dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao 
crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autoriza-
ção em lei, não se constituindo como renúncia de receita para 
efeito do disposto no artigo 14, parágrafo 3º da Lei Comple-
mentar nº. 101/2000.
Art. 37.  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar:
I – atualização do cadastro imobiliário e da planta genérica de 
valores;
II – as alterações na legislação tributária que proporcione maior 
arrecadação;
III – a revisão dos valores dos preços e tarifas públicas;
IV – a cobrança de débitos através de protesto.
Art. 38.  A lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de 
natureza tributária só será aprovada se atendidas as exigên-
cias do Art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado 
a instituir Programa de Refinanciamento de Débitos Tributários 
do Município, através de Lei específica.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 39. Os valores das metas fiscais, em anexo, devem ser 
considerados como estimativa, admitindo-se variações de for-
ma a acomodar a trajetória que as determine até o envio do 
Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2018 ao Le-
gislativo Municipal e no decorrer do exercício às mudanças no 
cenário econômico nacional.
Art. 40. É autorizado ao Poder Executivo por ato próprio, no 
decorrer do exercício de 2018, incluir novos Grupos de Nature-
za de Despesas, Elementos de Despesas e novas Fontes de 
Recursos, para execução dos Orçamentos.
Art. 41.  Para efeitos do art. 16 da Lei Complementar nº 
101/2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fins § 
3º, aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os 
limites dos incisos I e II, do Art. 24 da Lei nº 8.666/1993. 
Art. 42. Para fins de habilitação ao recebimento de subven-
ções sociais, as entidades sem fins lucrativos e as entidades 
definidas e contempladas pela Lei 2116/2013 deverão seguir 
as normas determinadas pela Resolução nº 003/2006 e Reso-
lução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
e suas alterações.
Art. 43.  Se o Projeto de Lei Orçamentária Anual não for san-
cionado até o dia 1º de janeiro de 2018, a programação cons-
tante do Projeto encaminhado pelo Poder Executivo poderá ser 
executado em cada mês até o limite de 1/12 (um doze avos) 
do total de cada dotação, enquanto não se completar a sanção 
do ato.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se apli-
ca às despesas correntes nas áreas de educação, saúde e as-
sistência social, bem como as despesas relativas à pessoal e 
seus respectivos encargos sociais e à dívida pública municipal, 
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podendo os gastos ser realizados em sua totalidade.
Art. 44.  A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme o disposto no § 2º. do art. 167 da Constituição Federal, 
será efetivada mediante Decreto do Poder Executivo.
Art. 45. Os casos omissos estão contemplados na Constituição Federal de 1988, na Lei Federal nº 4320/1964, na Lei Orçamen-
tária Anual e na Lei do Plano Plurianual 2018-2021.
Art. 46. Esta lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário. 

Guarapuava, 19 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETOS
DECRETO Nº 6174/2017

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, o servidor André Alves Pereira, do cargo de Assistente Social da Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância – Fundação Proteger, nomeado pelo decreto nº 4276/2014, a partir de 10 de julho de 2017. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as atribuições em contrário.

Guarapuava, 12 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6180/2017
Regulamenta os Atos de Aprovação de Desmembramento e Subdivisão de Lotes nas áreas urbanas do Município de Guarapua-
va, no que diz respeito às autoridades sanitárias.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA

Art. 1º Os Atos de Aprovação de Desmembramentos e Subdivisão de Lotes, que pelas normas do Manual da Corregedoria Geral 
da Justiça, previstos na Seção 16.6.9.3 e incisos XI e XII, venham a exigir que sejam ouvidas as autoridades sanitárias munici-
pais, no que lhes disser respeito, serão atendidas quando da aprovação técnica dada pela Secretaria Municipal de Habitação e 
Urbanismo, uma vez que:
I.As questões de restrição ambiental e sanitárias são observadas nos atos de análise e aprovação pela Secretaria Municipal de 
Habitação e Urbanismo;
II.Na vigência da Lei Federal 6766/1979, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, a não existência de Leis Municipais 
de Parcelamento do Solo, Uso e Ocupação do Solo e de Órgãos de Licenciamento Ambiental, entende-se que o previsto no 
Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, foi concebido para garantir que a autoridade sanitária fosse ouvida para 
desmembramentos de lotes, em época em que os órgãos municipais eram desprovidos de secretarias técnicas municipais habi-
litadas para as análises necessárias;
III.Nos casos em que julgar necessário poderá a Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo consultar a Secretaria de Meio 
Ambiente, nos desmembramentos, mas a aprovação e o atendimento às normas da Corregedoria serão observados, quando da 
aprovação pela Secretaria de Habitação e Urbanismo.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Guarapuava, 17 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6181/2017



15 a 21 de julho de 2017, Veiculação 24/07/17 Ano XXIII - Nº 1177 Boletim Oficial do Município -  11



15 a 21 de julho de 2017, Veiculação 24/07/17 Ano XXIII - Nº 1177 Boletim Oficial do Município -  12



15 a 21 de julho de 2017, Veiculação 24/07/17 Ano XXIII - Nº 1177 Boletim Oficial do Município -  13

DECRETO Nº 6182/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Altera o cargo da Sra. Barbara Helena Sandini, de As-
sessor Técnico para o cargo de Gerente de Recursos Huma-
nos, na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 01 
de julho de 2017.
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de julho de 2017.

Guarapuava, 18 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

 

DECRETO Nº 6183/2017
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Nomear, em virtude de habilitação em Concurso Públi-
co, de acordo com o que dispõe o Art. 37, inciso II, da Consti-
tuição Federal de 1988, c/c o inciso I, do Art. 6º, da Lei Com-
plementar Municipal nº 060, a partir de 18 de julho de 2017, 
conforme tabela abaixo:

Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO
OLINDA RAMOS PEREIRA 40º

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 20 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6184/2017
Regulamenta os procedimentos administrativos para protesto 
das Certidões de Divida Ativa no Município de Guarapuava..

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei e, considerando a necessidade de regulamentação da Lei 
Complementar Municipal nº 051/2014,

R E S O L V E

Art. 1º Regulamentar os procedimento administrativos de en-
vio a protestos das Certidões de Dívida Ativa no Município de 
Guarapuava conforme disposto no art. 2º da Lei Complementar 
nº 051/2014 e nos termos do parágrafo único do art. 1º, da Lei 
Federal nº 9.492, de 10 de setembro de 1997.
Art. 2º O Poder Executivo estabelecerá os procedimentos ad-
ministrativos de envio a protesto, inclusão no SERASA e no 
Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, dos créditos de natu-

reza tributária e não-tributária, inscritos em Dívida Ativa, inde-
pendentemente do valor da dívida, nos termos da Lei Federal 
nº 9.492, de 10 de setembro de 1997.
§ 1º Os efeitos do protesto dos créditos tributários e não-tribu-
tários de que trata o caput deste artigo, atingirão os responsá-
veis tributários, desde que seus nomes constem na Certidão 
de Dívida Ativa - CDA, nos termos da Lei 1.108 de 2001 - Có-
digo Tributário Municipal.
§ 2º De acordo com a Lei Federal nº 9.492, de 10 de setembro 
de 1997, alterada pela Lei Federal nº 12.767, de 27 de dezem-
bro de 2012, a Certidão de Dívida Ativa do Município - CDA, 
constitui título executivo sujeito a protesto.
Art. 3º O Poder Executivo Municipal poderá celebrar convênios 
necessários à implementação do protesto, ao estabelecimen-
to de procedimentos operacionais de envio das Certidões de 
Dívida Ativa a protesto, inclusão no SERASA e no Serviço de 
Proteção ao Crédito - SPC. 
Art. 4º Os procedimentos de protesto/SERASA das Certidões 
de Divida Ativa do Município de Guarapuava, dar-se-ão de 
modo centralizado, por meio de sistema eletrônico, assegu-
rado o sigilo das informações pelo Cartório de Protesto, nos 
termos da Lei Federal nº 9.492, de 10 de setembro de 1997.
Art. 5º A não quitação dos créditos de que trata o art. 2º deste 
Decreto, inclusive o não pagamento dos parcelamentos forma-
lizados, implicará o protesto dos créditos do respectivo título 
executivo e ainda resultará na inclusão do inadimplente no SE-
RASA e no Serviço de Proteção ao Crédito - SPC.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, em 19 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6185/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas e 
atendendo ao contido nos Arts. 5º, 6º e 15 do Decreto Lei Nº 
3365, de 21 de junho de 1941, com alterações introduzidas 
pela Lei Federal Nº 2786, de 21 de maio de 1956, 

RESOLVE

Art. 1º Fica Declarado de Utilidade Pública para fins de De-
sapropriação, a área de 4.103,29 m² (quatro mil cento e três 
vírgula vinte nove metros quadrados), remanescente de 
40.919,94 m² (quarenta mil, novecentos e dezenove vírgula no-
venta e quatro), de propriedade do Sr. Osmar Gelinski, objeto 
da matrícula nº 4.932, pertencente ao Serviço de Registro de 
Imóveis do 1º Ofício, desta Comarca e cidade de Guarapuava, 
conforme anexo;
Art. 2º A área atingida conforme o imóvel descrito no artigo an-
terior destina-se à Readequação do Aeroporto Municipal “Tan-
credo Thomaz de Farias”. 
Art. 3º A desapropriação em apreço deverá ser preferencial-
mente por acordo e em caráter de urgência.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, em 14 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 6186/2017
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 584/2017

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

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados na 
Secretaria Municipal de Saúde, para dirigirem veículos leves 
oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em ra-
zão da necessidade funcional exigida pelas responsabilidades 
e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do 
termo de responsabilidade anexo, até 31 de outubro de 2017:
I – Claudia Cunico Conrado - Carteira de Habilitação nº 
00555832583;
II – Maciel Rodrigues da Silva – Carteira de Habilitação nº 
03047055107.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 17 de julho de 2017.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, por meio da Por-
taria nº 584/2017, declaro que estou ciente das disposições 
determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente 
habilitado para condução de veículo de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor 
de incêndio) e que está com toda a documentação legal e atu-
alizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, _______ de ____________ de ____________.

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

PORTARIA Nº 591/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar o servidor, Diocesar Costa de Souza, CNH 

nº 03271155602, lotado na Secretária de Finanças, a dirigir, 
eventualmente, veículos leves oficiais em razão da necessi-
dade funcional exigida pelas responsabilidades e atribuições 
inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do termo de res-
ponsabilidade, com validade até 31 de dezembro de 2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 21 de julho de 2017.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, por meio da Por-
taria nº 591/2017, declaro que estou ciente das disposições 
determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente 
habilitado para condução de veículo de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de 
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atuali-
zada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, ________ de___________de ____________.

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

LICITAÇÕES
A V I S O

PREGÃO PRESENCIAL N.º 147/2017
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXCLUSIVO 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: 231/2017
OBJETO: Registro de Preços para Eventual Aquisição de Man-
gueiras para Oficina, Lavador e Marcenaria. Secretaria Munici-
pal de Obras, Viação e Serviços Urbanos.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Decretos Municipais nº 
1.168/2006 e 1.447/2007, e Lei Complementar n.º 123/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá Das 08h45 até 
às 08h59 do dia 10/08/2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 09h00 do 
dia 10/08/2017.
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PREGOEIRA: Larissa Maria Brzezinski 
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-
-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, 18 de Julho de 2017.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

A V I S O
PREGÃO PRESENCIAL N.º 148/2017

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXCLUSIVO 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: 232/2017
OBJETO: Registro de Preços para Eventual Aquisição de Gê-
neros Alimentícios. Secretaria Municipal de Obras, Viação e 
Serviços Urbanos.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Decretos Municipais nº 
1.168/2006 e 1.447/2007, e Lei Complementar n.º 123/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá Das 13h45 até 
às 13h59 do dia 10/08/2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 14h00 do 
dia 10/08/2017.
PREGOEIRA: Larissa Maria Brzezinski 
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-
-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, 19 de Julho de 2017.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 149/2017
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXCLUSIVO 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: 234/2017
OBJETO: Registro de Preços para eventual Aquisição de Ca-
pas de Chuva, Roupa de Apicultor e Luvas de Proteção. Secre-
taria Municipal de Saúde.
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 1.447/2007 e Lei Complementar n.º 123/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá até às 13h45 do 
dia 10/08/2017.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 14h00min 
do dia 10/08/2017.
PREGOEIRO: Matheus Augusto Frighetto
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, 19 de Julho de 2017.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

A V I S O
PREGÃO PRESENCIAL N.º 150/2017

EXCLUSIVO 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: 235/2017
OBJETO: Aquisição de Grelha de Ferro Removível. Secretaria 
Municipal de Esportes e Recreação.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal nº 
1.168/2006 e Lei Complementar n.º 123/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá Das 08h45 até 
às 08h59 do dia 11/08/2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 09h00 do 
dia 11/08/2017.
PREGOEIRA: Jéssica Dal Piva de Oliveira 
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-
-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, 19 de Julho de 2017.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 151/2017

EXCLUSIVO 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: 236/2017
OBJETO: Aquisição de 02 (dois) Aparelhos Celulares para o 
Conselho Tutelar de Guarapuava. Secretaria Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento 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, Decreto Municipal n.º 
1.168/2006 e Lei Complementar n.º 123/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá até às 08h45 do 
dia 11/08/2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 09h00min 



15 a 21 de julho de 2017, Veiculação 24/07/17 Ano XXIII - Nº 1177 Boletim Oficial do Município -  18

do dia 11/08/2017.
PREGOEIRO: Matheus Augusto Frighetto
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, 19 de Julho de 2017.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 152/2017
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: 237/2017
OBJETO: Registro de Preços para eventual Aquisição de Ga-
biões. Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urba-
nos.
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 1.447/2007, e Lei Complementar n.º 123/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá até às 13h45 do 
dia 11/08/2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 14h00min 
do dia 11/08/2017.
PREGOEIRO: Matheus Augusto Frighetto
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, 20 de Julho de 2017.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

A V I S O
PREGÃO PRESENCIAL N.º 153/2017

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXCLUSIVO 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: 238/2017
OBJETO: Registro de Preços para Eventual Contratação de 
Empresa para Prestação de Serviços de Torno e Solda. Secre-
taria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Decretos Municipais nº 
1.168/2006 e 1.447/2007, e Lei Complementar n.º 123/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá Das 13h45 até 

às 13h59 do dia 11/08/2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 14h00 do 
dia 11/08/2017.
PREGOEIRA: Larissa Maria Brzezinski 
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-
-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, 20 de Julho de 2017.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

A V I S O
PREGÃO PRESENCIAL N.º 154/2017

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXCLUSIVO 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: 239/2017
OBJETO: Registro de Preços para Eventual Aquisição de Fios, 
Tecidos e Aviamentos. Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Decretos Municipais nº 
1.168/2006 e 1.447/2007, e Lei Complementar n.º 123/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá Das 08h45 até 
às 08h59 do dia 14/08/2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 09h00 do 
dia 14/08/2017.
PREGOEIRA: Larissa Maria Brzezinski 
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-
-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, 20 de Julho de 2017.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

R E A V I S O
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 119/2017
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: 186/2017
OBJETO: Registro de Preços para eventual Aquisição de Ma-
terial Elétrico, Hidráulico e de Construção. Secretarias Munici-
pais de Educação e Cultura e de Administração.
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 
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n.º 1.168/2006 e 1.447/2007 e Lei Complementar n.º 123/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá até às 08h45 do 
dia 10/08/2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 09h00min 
do dia 10/08/2017.
PREGOEIRA: Jéssica Dal Piva de Oliveira
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, 18 de Julho de 2017.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

CARTA CONVITE N.º 02/2017 
PROCESSO N.º 203/2017

HOMOLOGAÇÃO
O Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do 
Decreto nº 5885/2017 de 06 de fevereiro de 2017, com base na 
Lei 8666/93 e alterações posteriores, analisando o processo e 
considerando o resultado de julgamento emitido pela Comis-
são Permanente de Licitações do Município, e ainda, conside-
rando o Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do 
Município sob nº 1.130/2017, DECLARA DESERTO a CARTA 
CONVITE n° 02/2017, que tem como objeto a “Contratação de 
Pessoa Jurídica, para Locação de Imóvel, pelo período de 12 
(doze) meses aproximadamente, uma casa contendo, no míni-
mo 02 (dois) quartos, sala de estar, cozinha, BWC, dispensa, 
área de serviços e garagem contendo acessibilidade para ca-
deirantes e servido por rua asfaltada, rede de água, rede de 
esgoto e energia elétrica, localizado no perímetro urbano do 
Município de Guarapuava, em um raio de 05 (cinco) km de dis-
tância das Clínicas Integradas Guairacá, situada na R. Sen. Pi-
nheiro Machado, n.º 571 - Centro, Guarapuava – PR, conforme 
determinação Judicial proferida em Procedimento de Medida 
Protetiva de Inclusão em Programa de Aluguel Social, autuada 
sob n.º 21301-64.2015.8.16.0031. Secretaria Municipal de Ha-
bitação e Urbanismo”.
Guarapuava, 19 de julho de 2017.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

Pregão Nº 113/2017
PROCESSO Nº. 177/2017

HOMOLOGAÇÃO
O Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do 
Decreto nº 5885/2017 de 06 de fevereiro de 2017, com base na 
Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, consideran-
do a adjudicação do objeto pela Pregoeira Oficial do Município, 
e ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido pela Procu-
radoria Geral do Município sob nº 1120/2017, HOMOLOGA o 
resultado do processo licitatório em epígrafe conforme lote ad-
judicado para as seguintes empresas:
ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
- 1 DESERTO

Guarapuava, 17 de julho de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM

Gerente de Licitações e Contratos

Pregão Nº 118/2017
PROCESSO Nº. 185/2017

HOMOLOGAÇÃO
O Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do 
Decreto nº 5885/2017 de 06 de fevereiro de 2017, com base na 
Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, consideran-
do a adjudicação do objeto pela Pregoeira Oficial do Município, 
HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe 
conforme lote adjudicado para as seguintes empresas:
ADJUDICATÁRIA LOTE VALOR
SETETUR  TRANSPORTES LTDA 
- ME

1 43.514,00

Guarapuava, 20 de julho de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM

Gerente de Licitações e Contratos

EXTRATO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 208/2016
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2016 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execu-
ção de pavimentação asfáltica em CBUQ. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.         
CONTRATADA: Dalba Engenharia e Empreendimentos Ltda.
OBJETO ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de vigência  em 
mais 60 (sessenta) dias a partir da data 19/07/2017 até a data 
17/09/2017, com fulcro no artigo 57, inciso VI do § 1º e 73, I 
alínea “b” da Lei Federal n.° 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 19/07/2017 

(a) Abimael de Lima Valentim – 
Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 184/2015
TOMADA DE PREÇO N.º 011/2015

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execu-
ção do remanescente e reexecução de serviços da obra da 
Praça de Esportes e Cultura, com recursos oriundos do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme proje-
tos, planilhas, memoriais descritivos e cronograma.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATADA: ALOM TOSSIN SERVIÇOS EIRELI
Objeto do Aditivo: Fica nomeado como gestor o Sr. HALMU-
TH FAGNER GOBA BRANDTNER, RG nº. 9771629-3 e CPF 
nº. 057.836.209-04, a quem caberá a fiscalização do fiel cum-
primento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei 
8666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2017. 

(o) ABIMAEL VALENTIM DE LIMA – 
Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 330/2014
PREGÃO N.º 186/2014 - ELETRÔNICO

OBJETO: Contratação de Instituição Integradora de Estágios 
Supervisionados do nível médio, técnico, superior e de pós-
-graduação.  Secretaria Municipal de Administração. Recursos: 
Livres, 5% sobre Transferências Constitucionais, 25%. Demais 
Impostos Vinculados à Educação, Atenção Básica e Atenção 
de Média e Alta Complexidade Ambulatorial. 
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.         
CONTRATO Nº: 330/2014. 
CONTRATADA: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA – ESCO-
LA DO PARANÁ – CIEE.
REPRESENTANTE: ARWED BALDUR KIRCHGASNNER
Objeto - Fica prorrogado o prazo de vigência pelo o período de 
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12 (doze) meses, vigência de 15/07/2017 a 15/07/2018, com 
fulcro no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.° 8666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 04/07/2017 –

Abimael de Lima Valentim –
 Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 119/2015
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 28/2015

OBJETO Locação de um imóvel situado a Rua Tiradentes n.º 
1065, Centro, quitinete em alvenaria medindo 40 m2, conten-
do 1 quarto, sala, cozinha, banheiro e 01 vaga na garagem o 
qual visa atender à família da Sra. Elizabete Mendes Venâncio, 
em decorrência da situação de emergência decretado através 
do Decreto Municipal n.º 3923/2014 e Decreto Estadual n.º 
11301/2014, com respaldo nas leis 2379/2015 e 2412/2015. 
Recursos: Livres. Secretaria Municipal de Habitação e Urba-
nismo.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADA: Carlos Ernesto Wrege Neto, tendo seu imóvel 
administrado pela empresa DP Empreendimentos Imobiliários 
Ltda Me.
OBJETO ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de vigência pelo 
período de 06 (seis) meses, até a data de 25/12/2017, com 
fulcro no art. 62, inciso I, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e art. 
51 da Lei n.º 8.245/91.
DATA ASSINATURA: 23/06/2016 

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

EXTRATO DO 1º. TERMO ADITIVO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP N.º 002/2016

OBJETO: Contratação de empresa para realizar reparos na 
Escola Municipal Carolina G. Franco.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.         
CONTRATO Nº: 016/2017. 
CONTRATADA: GAPERCON CONSTRUTORA LTDA EPP 
OBJETO DO ADITIVO: Fica nomeado como gestor deste con-
trato o Sr. HALMUTH FAGNER GOBA BRANDTNER, portador 
do RG nº. 9771629-3 e CPF nº. 057.836.209-04, a quem ca-
berá a fiscalização e o fiel cumprimento dos termos acordados, 
conforme o artigo 67 da Lei 8666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2017. 

(o) ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – 
Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 1º. TERMO ADITIVO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP N.º 002/2016

OBJETO: Contratação de empresa para realizar reparos na 
Escola Municipal Carolina G. Franco.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.         
CONTRATO Nº: 017/2017. 
CONTRATADA: GAPERCON CONSTRUTORA LTDA EPP 
OBJETO DO ADITIVO: Fica nomeado como gestor deste con-
trato o Sr. HALMUTH FAGNER GOBA BRANDTNER, portador 
do RG nº. 9771629-3 e CPF nº. 057.836.209-04, a quem ca-
berá a fiscalização e o fiel cumprimento dos termos acordados, 
conforme o artigo 67 da Lei 8666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2017.

 (o) ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – 
Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 2º. TERMO ADITIVO DE CONTRATO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP N.º 002/2016
OBJETO: Contratação de empresa para realizar reparos na Es-
cola Municipal Carolina G. Franco.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.         
CONTRATO Nº: 300/2016
CONTRATADA: GAPERCON CONSTRUTORA LTDA EPP 
OBJETO DO ADITIVO: Fica nomeado como gestor deste con-
trato o Sr. HALMUTH FAGNER GOBA BRANDTNER, portador 
do RG nº. 9771629-3 e CPF nº. 057.836.209-04, a quem ca-
berá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, 
conforme o artigo 67 da Lei 8666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2017. 

(o) ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – 
Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 303/2016
TOMADA DE PREÇO N.º 020/2016

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a refor-
ma do terminal rodoviário municipal, conforme projetos, plani-
lhas, memorial descritivo e cronograma, com recursos oriundos 
do contrato de repasse nº 815155/2014- Ministério do Turismo 
e Contrapartida do Munícipio.   
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.     
CONTRATADA: PRIMORDIAL EMPREENDIMENTOS LTDA.
REPRESENTANTE: JOSÉ MARIA MACHADO MARTINS. 
OBJETO DO ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de vigência 
do contrato em epigrafe por mais 90 dias a contar da data de 
08/07/2017 até 06/10/2017. 
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2017 – 

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM - 
Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 447/2016
TOMADA DE PREÇO N.º 025/2016

OBJETO: Contratação de empresa especializada para cons-
trução de 04 Pontos de Táxi. Secretaria de Obras, Serviços e 
Viação Urbana.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.     
CONTRATADA: COMERCIAL MENEGON LTDA - ME
OBJETO ADITIVO: Fica acrescido o valor do contrato no per-
centual de 1,44% (um virgula quarenta e quatro por cento) o 
qual perfaz o montante de R$ 2.099,05 (dois mil noventa e 
nove reais e cinco centavos) conforme planilha anexo. 
Fica suprimido os valores previstos na planilha inicial, corres-
pondente ao percentual de 4,36% (quatro vírgula  trinta e seis 
por cento) perfazendo o montante de R$ 6.345,52 (seis mil tre-
zentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois  centavos) 
com base Art.65, inciso “b” da Lei Federal n.° 8666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 18/07/2017. 

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

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 39/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º233/2017
Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços 
de Locação de 02 (dois) Notebooks. Secretaria Municipal de 
Planejamento.
O Gerente de Licitações e Contratos, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapu-
ava, conforme o Decreto n.º 5885/2017, de 06 de Fevereiro 
de 2017, e com base no Artigo 24, inciso II da Lei Federal n.º 
8.666/93, e alterações posteriores, bem como Parecer da Pro-
curadoria Geral do Município,de n.º1138/2017 e Autorização 
da Gerente de Compras, RATIFICA a Dispensa de Licitação,no 
valor de R$1.584,00 (Um mil quinhentos e oitenta e qua-
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tro reais), para a Contratação da Empresa ANE GABRIELLE 
BORGO DA CUNHA 09695175996, inscrita no CNPJ sob n.º 
26.075.171/0001-73.
PUBLIQUE – SE
Guarapuava,19 de Julho de 2017.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

EXTRATO DE ATA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 88/2017

OBJETO: Contratação de Empresas Especializadas para o for-
necimento de peças e prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva de motos, veículos leves, utilitários e ve-
ículos pesados pertencentes à frota da Administração Pública 
Municipal. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.         
ATA N.º 168/2017
CONTRATADA: CLOVIS LUIZ SCHONS PEÇAS - ME
VALOR TOTAL: R$ 1.753.000,00 (Um milhão setecentos e cin-
quenta e três mil reais)
ATA N.º 169/2017
CONTRATADA: ZANCO & TEIXEIRA LTDA
VALOR TOTAL: R$ 295.000,00(Duzentos e noventa e cinco mil 
reais)
ATA N.º 170/2017
CONTRATADA: RETIFICADORA GUARAMOTES LTDA
VALOR TOTAL: 750.000,00(Setecentos e cinquenta mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 07/072017. 

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

EXTRATO DE ATA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 96/2017

OBJETO: Aquisição de materiais de Raio-X. Secretaria Muni-
cipal de Saúde.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.         
ATA N.º 165/2017
CONTRATADA: JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA 
- EPP
VALOR TOTAL: 18.770,00 (Dezoito mil setecentos e setenta 
reais)
ATA N.º 166/2017
CONTRATADA: MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR TOTAL: R$ 14.598,00(Quatorze mil quinhentos e no-
venta e oito reais)
ATA N.º 167/2017
CONTRATADA: N1 IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR TOTAL: 34.320,00(Trinta e quatro mil trezentos e vinte 
reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2017.

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

EXTRATO DE ATA
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 97/2017 - SRP

OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanen-
tes, câmaras de vacina.  Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.         
ATA N.º 171/2017
CONTRATADA: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO 
LTDA
VALOR TOTAL: R$ 94.500,00 (Noventa e quatro mil e quinhen-
tos reais).
ATA N.º 172/2017

CONTRATADA: PREGWEB LTDA ME
VALOR TOTAL: R$ 23.000,00 (Vinte e três mil reais).
VIGÊNCIA: 12(doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 10/07/2017. 

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

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 27/2017
OBJETO: Contratação de Empresa especializada para pres-
tação de serviço e fornecimento de peças para equipamento 
laboratorial de bioquímica e hematologia. Secretaria Municipal 
de Saúde.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava
CONTRATO nº: 127/2017
CONTRATADA: MAJ LAB COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP
VALOR: R$ 17.044,56(Dezessete mil e quarenta e quatro reais 
e cinquenta e seis centavos)
PRAZO: 180(cento e oitenta) dias
DATA DO CONTRATO: 10/07/2017.
FUNDAMENTO LEGAL: Decreto n.º 5885/2017 de 06 de feve-
reiro de 2017 com base no Artigo 25, II, da Lei 8.666/93
RATIFICAÇÃO: 07/06/2017 

(o) ABIMAEL DE LIMA VALENTIM- 
Gerente de Licitações e Contratos. 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 22/2017
OBJETO: Serviços de translado de Funerais. Secretaria Muni-
cipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava
CONTRATO nº: 110/2017
CONTRATADA: FUNERÁRIA SANTA CRUZ DE GUARAPUA-
VA LTDA
VALOR: R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais)
PRAZO: 12(doze) meses.
DATA DO CONTRATO: 09/06/2017.
FUNDAMENTO LEGAL: Decreto n.º 5885/2017 de 06 de feve-
reiro de 2017 com base no Artigo 25, II, da Lei 8.666/93
RATIFICAÇÃO: 08/06/2017

 (o) ABIMAEL DE LIMA VALENTIM- 
Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 20/2017
OBJETO: Serviços de translado de Funerais. Secretaria Muni-
cipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava
CONTRATO nº: 126/2017
CONTRATADA: MARTINS AROLDI LTDA
VALOR: R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais)
PRAZO: 12(doze) meses.
DATA DO CONTRATO: 05/07/2017.
FUNDAMENTO LEGAL: Decreto n.º 5885/2017 de 06 de feve-
reiro de 2017 com base no Artigo 25, II, da Lei 8.666/93
RATIFICAÇÃO: 04/07/2017

 (o) ABIMAEL DE LIMA VALENTIM- 
Gerente de Licitações e Contratos. 

TERMO DE RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº 88/2017

PROCESSO Nº. 141/2017

Pelo presente Termo, fica RETIFICADO a homologação de 
Pregão Presencial n.º 88/2017, que tem por objeto o Registro 
de preços para eventual contratação de Empresas especiali-
zadas para o fornecimento de peças e prestação de serviços 
e manutenção corretiva e preventiva de motos, veículos leves, 
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utilitários e veículos pesados pertencentes à frota da Adminis-
tração Pública Municipal.
Onde se lê:
ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
CLOVIS LUIZ SCHONS 6, 8, 9, 10, 12, 

14 e 16.
R$ 1.118.000,00

ZANCO & TEIXEIRA 
LTDA

5 e 13. R$ 315.000,00

RETIFICADORA GUA-
RAMOTORES LTDA

7, 11 e 15. R$ 790.000,00

FRUSTRADO 1. -
DESERTO 2, 3 e 4. -

Guarapuava, 06 de julho de 2017.
Leia-se:
ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
CLOVIS LUIZ SCHONS 6, 8, 9, 10, 

12, 14 e 16.
R$ 1.753.000,00

ZANCO & TEIXEIRA 
LTDA

5 e 13. R$ 295.000,00

RETIFICADORA GUA-
RAMOTORES LTDA

7, 11 e 15. R$ 750.000,00

FRUSTRADO 1. -
DESERTO 2, 3 e 4. -

Guarapuava, 18 de Julho de 2017.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

R E A V I S O
PREGÃO PRESENCIAL N.º 108/2017

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

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: 171/2017
OBJETO: Registro de Preços para eventual Contratação de 
Empresa para Transporte Terrestre de Passageiros. Secretaria 
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 e 1.447/2007.
ABERTURA E CREDENCIAMENTO: Ocorrerá Das 13h45 até 
às 13h59 do dia 14/08/2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 14h00 do 
dia 14/08/2017.
PREGOEIRA: Larissa Maria Brzezinski
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-
-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, 20 de Julho de 2017.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

Pregão Presencial n.º 122/2017
PROCESSO n.º 190/2017

HOMOLOGAÇÃO
O Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do 
Decreto n.º 5885/2017, de 06 de fevereiro de 2017, com base 
na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, con-
siderando a adjudicação do objeto, pela Pregoeira Oficial do 
Município, HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em 
epígrafe conforme lotes adjudicados para a seguinte empresa:

ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
G A DEGRAF CAVALLIN 
ME

1 e 2 R$ 12.140,00 
(Doze mil cento e 
quarenta reais)

Guarapuava, 20 de Julho de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM

Gerente de Licitações e Contratos

Pregão Presencial n.º 50/2017
PROCESSO n.º 77/2017

HOMOLOGAÇÃO
O Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guara-
puava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através 
do Decreto n.º 5885/2017, de 06 de fevereiro de 2017, com 
base na Lei n.º 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando a adjudicação do objeto pela Pregoeira Oficial do 
Município, HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em 
epígrafe, conforme lotes adjudicados para as seguintes empre-
sas:
ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
JAEGER ARTES 
GRÁFICAS LTDA

2, 4 e 7 R$ 2.056,00 (Dois mil e 
cinquenta e seis reais).

GRÁFICA RA-
DIAL LTDA – EPP

1, 3, 5 e 6 R$ 8.872,00 (Oito mil oi-
tocentos e setenta e dois 
reais).

Guarapuava, 20 de Julho de 2017.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

REAVISO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 136/2017

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
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: 213/2017
OBJETO: Registro de Preços para possível Aquisição de Gê-
neros Alimentícios para o Projeto Feira Solidária. Secretarias 
Municipais de Agricultura, de Meio Ambiente e de Assistência e 
Desenvolvimento 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, e Decretos Municipais 
n.º 1.168/2006 e 1.447/2007.
ABERTURA E CREDENCIAMENTO: Ocorrerá das 13h45 até 
às 13h59 do dia 08/08/2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 14h00min 
do dia 08/08/2017.
PREGOEIRA: Jéssica Dal Piva de Oliveira
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito 
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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 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, 21 de Julho de 2017.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

DEPARTAMENTO DE ESTÁGIO



15 a 21 de julho de 2017, Veiculação 24/07/17 Ano XXIII - Nº 1177 Boletim Oficial do Município -  24



15 a 21 de julho de 2017, Veiculação 24/07/17 Ano XXIII - Nº 1177 Boletim Oficial do Município -  25



15 a 21 de julho de 2017, Veiculação 24/07/17 Ano XXIII - Nº 1177 Boletim Oficial do Município -  26



15 a 21 de julho de 2017, Veiculação 24/07/17 Ano XXIII - Nº 1177 Boletim Oficial do Município -  27

RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 013/2017

O Prefeito Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e atendendo o 
contido no Edital nº 001/2016, através do presente, torna público o local, data e horário para escolha de vagas dos candidatos ao 
cargo de Educador Infantil, divulgadas no Anexo I do Edital de Convocação n.º 011/2017, conforme abaixo:

LOCAL Casa da Cultura – Rua Alcione Bastos, 211 - Centro.
DIA 27/07/2017

HORÁRIO 8h30min
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Guarapuava, 17 de julho de 2017.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO CONTÁBIL
EXTRATO DE INDENIZAÇÃO

009-2017

CREDOR: SER DIRECT LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS EI-
RELLI
CNPJ: 04.025.337/0001-04
OBJETO: Confecção de Carnês de IPTU 2017.
 VALOR: R$ 2.230,27 (Dois Mil Duzentos e Trinta Reais e Vinte 
e Sete Centavos).
PROCESSO: Prestação de Serviços Gráficos para confec-
ção de carnês de IPTU 2017. PARECER JURÍDICO: Número 
949/2017 folhas 64 a74. 
PARECER COMISSÃO: Favorável, conforme Relatório 
009/2017 (portaria nº 141/2014), folhas 77 a 81.
DEFERIMENTO: Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho, em 13 
de julho de  2017, folha 82.

EXTRATO DE INDENIZAÇÃO
010-2017

CREDOR: IMPERIUM IMÓVEIS
CNPJ: 07.423.318/0001-24
OBJETO: Locação de Imóvel.
 VALOR: R$ 25.401,21 (Vinte e Cinco Mil Quatrocentos e Hum 
Reais e Vinte e Hum Centavos).
PROCESSO: Locação do imóvel localizado a Rua Alcione 
Bastos 157 Bairro Morro Alto destinado ao funcionamento – 
CRAS II, no período de 16/07/2016 a 30/01/2017.
PARECER JURÍDICO: Número 891/2017 folhas 295 a 308. 
PARECER COMISSÃO: Favorável, conforme Relatório 
010/2017 (portaria nº 141/2014), folhas 311 a 317.
DEFERIMENTO: Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho, em 13 
de julho de 2017, folha 318.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA IMPLANTA-
ÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACO-

LHEDORA

1- JUSTIFICATIVA
A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento So-
cial de Guarapuava – SMADS, no uso de suas atribuições e 
em atendimento à Lei Municipal nº 2.494 de 15 de Dezembro 
de 2.015, vem tornar público o processo de inscrição e seleção 
de famílias com vistas à formação de cadastro e cadastro de 
reserva, para implantação do Serviço de Acolhimento na mo-
dalidade Família Acolhedora.

2 – OBJETO
Selecionar, nos termos do presente Edital, para a formação 
de cadastro e cadastro de reserva, famílias do Município de 
Guarapuava interessadas em participar do Serviço de Acolhi-
mento em Família Acolhedora, para o acolhimento de crianças 
e/ou adolescentes de ambos os sexos que tenham seus direi-
tos ameaçados ou violados, ou que necessitem de proteção, 

consoante determinação da autoridade judiciária competente, 
e conforme estabelecido no ECA – Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei Federal nº 8.069/90.

3 – DEFINIÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍ-
LIA ACOLHEDORA
Serviço que organiza o acolhimento de crianças e/ou adoles-
centes afastados da família de origem por força de aplicação 
de medida protetiva, em residência de famílias acolhedoras.

4 – DA INSCRIÇÃO
4.1. Prazo de inscrição: de 27/07/2017 à 27/08/2017.
4.2. Horário para realização da inscrição: no período da ma-
nhã, das 8:30h às 11:30h; no período da tarde, das 13:30h às 
17:00h.
4.3. Local de inscrição: Secretaria de Assistência e Desenvol-
vimento Social do Município de Guarapuava – Rua Senador 
Pinheiro Machado, nº 1.075, Alto da XV.
4.4. Telefone para contato: (42) 3623-7995.
4.5. São requisitos exigidos do(s) postulante(s) à inscrição no 
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora (arts. 6º e 7º da 
Lei Municipal nº 2.494/15):
4.5.1. a(s) pessoa(s) responsável(is) pelo exercício do poder 
familiar deve(m) ser maior(es) de 21 (vinte e um) anos, não 
havendo restrição quanto ao seu sexo e estado civil;
4.5.2. haver a concordância de todos os membros da família 
acolhedora que sejam maiores de 12 (doze) anos;
4.5.3. possuir disponibilidade de tempo, além de demonstrar(em) 
interesse em oferecer proteção e afeto às crianças e/ou ado-
lescentes; 
4.5.4. residir no mínimo há 1 (um) ano no Município de Gua-
rapuava, sendo vedada a mudança de domicílio para outro 
Município durante o desempenho das atividades correlatas ao 
Serviço de Acolhimento; 
4.5.5. deve(m) ser dotado(s) de idoneidade moral, apresen-
tar boas condições de saúde física e mental, e demonstrar 
estar(em) interessada(s) em ter sob sua responsabilidade 
crianças e/ou adolescentes, zelando pelo seu bem-estar; 
4.5.6. não apresentar(em) problemas psiquiátricos ou de de-
pendência de substâncias psicoativas;
4.5.7. participar do processo de habilitação e das atividades do 
Serviço; 
4.5.8. não manifestar(em) interesse na adoção da criança e/
ou adolescente participante do Serviço de Acolhimento em Fa-
mília Acolhedora (declaração conforme modelo fornecido pelo 
Serviço); 
4.5.9. não estar(em) inscrito(s) no Cadastro Nacional de Ado-
ção, circunstância a qual deve ser atestada por meio de de-
claração emitida pelo órgão competente, salvo situações devi-
damente regulamentadas por Portaria expedida pelo Juízo da 
Vara da Infância e Juventude;
4.5.10. apresentar parecer psicossocial favorável, expedido 
pela equipe interdisciplinar do Serviço de Acolhimento em Fa-
mília Acolhedora, elaborado a partir de instrumentais técnicos 
operativos, conforme disposto em protocolo próprio aprovado 
pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– COMDICA; 
4.5.11. apresentar todos os documentos relacionados abaixo:
I – Pedido de Inscrição para inserção no Serviço de Acolhi-
mento em Família Acolhedora assinado pela família requerente 
(conforme modelo fornecido pelo Serviço); 
II – Ficha de Cadastro (conforme modelo fornecido pelo Ser-
viço);
III – documento de identificação com foto de todos os membros 
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da família requerente;
IV – Certidão de Nascimento, ou Certidão de Casamento, ou 
Certidão de União Estável, relativas a todos os membros da 
família requerente;
V – atestado médico comprovando saúde física e mental do(s) 
responsável(is) pelo exercício do poder familiar;
VI – declaração de idoneidade moral do(s) responsável(is) pelo 
exercício do poder familiar (conforme modelo fornecido pelo 
Serviço);
VII – certidão negativa de antecedentes criminais do(s) 
responsável(is) pelo exercício do poder familiar;
VIII – cópia do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) de todos os 
membros da família requerente maiores de 18 (dezoito) anos; 
IX – comprovante de residência (conta de luz ou água e/ou 
contrato de locação do imóvel de residência da família reque-
rente);
X – comprovante de atividade remunerada de, no mínimo, um 
membro da família requerente, através de vínculo trabalhista 
com apresentação de carteira de trabalho, contrato trabalhista 
ou declaração de autônomo registrada em Cartório; ou ainda 
ostentar a condição de Microempreendedor Individual;
XI – comprovante de rendimento expedido pelo INSS, se apo-
sentado ou pensionista;
XII – declaração de que nenhum membro da família é depen-
dente de substâncias psicoativas;
XIII – documento fornecido por instituição financeira atestando 
a existência de conta corrente e/ou conta poupança em nome 
do responsável pelo exercício do poder familiar, com menção 
ao número da conta e da agência da instituição.

5 – DAS RESPONSABILIDADES
5.1. Caberá à Prefeitura Municipal de Guarapuava, por meio da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social:
5.1.1. Realizar o processo de inscrição e seleção das famílias 
interessadas para formação de cadastro e cadastro de reserva.
5.1.2. Realizar o acompanhamento das crianças e/ou adoles-
centes abrangidos pelo Serviço de Acolhimento, mediante a 
efetivação das seguintes medidas:
I – preparar e acompanhar as crianças e/ou adolescentes no 
processo de transferência para a moradia da família acolhedo-
ra, como também, quando necessário, a transferência da crian-
ça e/ou adolescente da família acolhedora para outro serviço 
de acolhimento, o que deverá ser feito em conjunto com os 
profissionais de referência dos serviços envolvidos; 
II – acompanhar as crianças e/ou adolescentes durante o perí-
odo em que residirão com as famílias acolhedoras; 
III – preparar as crianças e/ou adolescentes para o retorno às 
famílias de origem ou família substituta;
IV – acompanhar as crianças e/ou adolescentes no retorno às 
famílias de origem ou família substituta durante o período de 
readaptação.
5.1.3. Realizar o acompanhamento das Famílias Acolhedoras, 
mediante a efetivação das seguintes medidas:
I – capacitar as famílias e/ou indivíduos acolhedores para o 
recebimento da criança e/ou adolescente que ficará sob sua 
guarda; 
II – acompanhar as famílias e/ou indivíduos acolhedores por 
meio de procedimentos técnicos e visitas domiciliares regu-
lares, que identifiquem (i) eventuais alterações na dinâmica 
familiar a partir do acolhimento; (ii) possíveis conflitos e suas 
resoluções; (iii) condições de moradia e situação emocional da 
criança e/ou adolescente acolhido; etc;
III – oferecer suporte às famílias e/ou indivíduos acolhedores 
quando da saída da criança e/ou do adolescente acolhido.
5.1.4. Realizar o acompanhamento das famílias de origem, me-
diante a efetivação das seguintes medidas:

I – tomar conhecimento do histórico das famílias envolvidas no 
processo, por meio de relatórios e reuniões com os técnicos da 
Vara da Infância e Juventude, e/ou do Conselho Tutelar, e/ou 
das instituições de acolhimento, identificando os motivos que 
levaram ao acolhimento, construindo um plano de ação para o 
retorno da criança e/ou adolescente ao lar de origem;
II – acompanhar e desenvolver as famílias por meio de procedi-
mentos técnicos e visitas domiciliares, fomentando as diferen-
tes capacidades dos seus integrantes, propiciando ganhos de 
autonomia e melhoria sustentável da qualidade de vida; 
III – inserir as famílias, conforme o caso, em programas da 
rede de proteção e inclusão social da SMADS, de Secretarias 
afins e/ou em recursos da comunidade; 
IV – preparar as famílias para o retorno da criança e/ou adoles-
cente acolhido ao seu lar de origem; 
V – acompanhar a família de origem quando do retorno da 
criança e/ou adolescente acolhido, durante o período neces-
sário à readaptação.
5.1.5. Repassar para a Família Acolhedora o subsídio finan-
ceiro para suprir as necessidades básicas dos acolhidos, con-
soante estabelecido no artigo 23 da Lei Municipal nº 2.494/15.
5.2. Caberá à Família Acolhedora:
I – executar o serviço de acolhimento em sua residência, con-
forme previsto na Lei Municipal nº 2.494/15, e demais disposi-
tivos legais aplicáveis à espécie;
II – a prestação de assistência material, moral e educacional à 
criança e/ou adolescente acolhido;
III – prestar informações sobre a situação da criança e/ou ado-
lescente acolhido à equipe técnica do Serviço de Acolhimento;
IV – contribuir na preparação da criança e/ou adolescente aco-
lhido para seu retorno à família de origem, ou extensa; ou, na 
impossibilidade de tal providência, na preparação de sua colo-
cação em família substituta, sempre sob orientação de equipe 
técnica.
5.3. Constituem direitos da Família Acolhedora: 
I – todos os direitos e responsabilidades legais reservados ao 
guardião, assim como o direito de se opor a terceiros, inclusive 
aos pais, nos termos no artigo 33 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 
II – participar do processo de acompanhamento e capacitação 
do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora.

6 – DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS PREVISTOS NA 
LEI MUNICIPAL Nº 2.494/15
O início dos trabalhos previstos neste Edital está condicionado 
à seleção das famílias acolhedoras, procedimento que terá sua 
execução em conformidade com o regramento jurídico aplicá-
vel.
Os valores previstos no subitem 5.1.5 somente serão repassa-
dos após o encaminhamento de criança e/ou adolescente para 
acolhimento em família selecionada e capacitada, respeitando-
-se as datas previstas em instrumento jurídico específico para 
estabelecimento da parceria.

7 – DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO
O Processo de Seleção será finalizado pela equipe técnica do 
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, no prazo de 
até 60 (sessenta) dias após fechamento das inscrições, obser-
vadas as seguintes etapas: 
7.1. Primeira Etapa – Avaliação Documental: avaliação dos 
documentos apresentados pelas famílias participantes, a fim 
de verificar sua procedência e concordância com os critérios 
estabelecidos neste Edital. 
A família participante será automaticamente desclassificada 
caso não apresente os documentos em consonância com o 
exigido.
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7.2. Segunda Etapa – Avaliação Técnica (Estudo Psicosso-
cial): avaliação para que se verifique se a família inscrita como 
potencial acolhedora preenche os requisitos necessários ao 
desempenho do acolhimento.
Nesta etapa a família requerente deverá se submeter a Estudo 
Psicossocial, o qual será realizado através de entrevistas indi-
viduais e coletivas, dinâmicas de grupo, visitas domiciliares e 
outras ferramentas que se fizerem necessárias.
7.3. Terceira Etapa – Validação: encaminhamento da relação 
de famílias acolhedoras selecionadas, juntamente com a res-
pectiva documentação, para validação junto à Vara da Infância 
e Juventude da Comarca de Guarapuava.
7.4. Quarta Etapa – Divulgação de Resultados: divulgação da 
relação das famílias acolhedoras selecionadas para formação 
de cadastro e de cadastro de reserva.
7.5. A aprovação da família requerente para quaisquer das eta-
pas do Processo de Seleção fica vinculada obrigatoriamente à 
sua aprovação na etapa antecedente. 
7.6. A aprovação da família requerente em todas as etapas do 
Processo de Seleção não assegura à mesma sua habilitação 
imediata, mas apenas a expectativa de ser habilitada segundo 
a disponibilidade e necessidade do Serviço de Acolhimento em 
Família Acolhedora.
7.7. Não haverá ordem de classificação para as famílias sele-
cionadas. A colocação da criança e/ou adolescente dependerá 
da relação/perfil mais adequado que se configurar entre a fa-
mília acolhedora e a criança e/ou adolescente a ser acolhido.
7.8. A família acolhedora poderá acolher mais de uma crian-
ça ou adolescente, desde que não no mesmo período, salvo 
grupo de irmãos, conforme avaliação e aprovação da equipe 
técnica.

8 – DO CHAMAMENTO
O chamamento das famílias acolhedoras será vinculado à dis-
ponibilidade financeira do Fundo Municipal de Assistência So-
cial do Município de Guarapuava.

9 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
As disposições previstas neste Edital, assim como a resolução 
de eventuais questões e/ou casos omissos oriundos do Edital, 
deverão guardar obediência com o estabelecido na Constitui-
ção Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei 
Municipal nº 2.494/15, e nos demais diplomas legais incidentes 
na espécie.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Guarapuava, 26 de Junho de 2.017.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

ARI MARCOS BONA
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social

CONSELHOS

RESOLUÇÃO Nº 023/2017
Súmula: Deliberar demandas recebidas da Comissão Temática 
do Programa Bolsa Família.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso 
das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95, de 
22/12/95, e, considerando a deliberação da plenária ordinária 
realizada em 18 de julho de 2017. (Ata nº 011/2017).

RESOLVE:
Art. 1º - Deliberar demandas recebidas da comissão Temática 
do Programa Bolsa Família sobre as denuncias averiguadas 
pela técnica de referência, conforme planilha em arquivo na 
sede dos Conselhos.
Art. 2º - Aprovar o cancelamento de benefício BF: 02 usuários 
(NIS: 16373904785; 22815244429)
Manter o benefício: 06 usuários (NIS: 20667275295; 
12428532024; 20096953238;
20368687095; 12743499518; 160023743006)
Desbloquear o benefício: NIS 16198699634
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Guarapuava, 18 de Julho de 2017.

Rita de Cassia Tossolini
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO Nº 024/2017
Súmula:Devolução do PROGRAMA CRIANÇA FELIZ e dos re-
cursos recebidos do FNAS.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95, 
de 22/12/95, a deliberação da Plenária ordinária realizada em 
18/07/2017 (Ata nº 011/2017).
Considerando que à época da adesão ao referido programa 
o CMAS não tinha conhecimento das especificidades e exi-
gências para a implantação e operacionalização do mesmo e 
quando a gestão realizou a apresentação também os técnicos 
não tinham subsídios para responder as indagações dos Con-
selheiros. Sendo que as orientações vieram apenas no ano de 
2017 através de vídeo conferência, o que impossibilitou a rea-
lização do levantamento de custo operacional que traria parâ-
metros para uma avaliação mais ampla por parte do colegiado, 
possibilitando dimensionar a despesa excedente que deveria 
ser prevista no orçamento municipal (LOA), sendo que a au-
sência de previsão orçamentária torna o programa inexequível.

RESOLVE:

Art. 1º: Aprovar a devolução do PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
e dos recursos recebidos do FNAS.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Guarapuava, 18 de junho de 2017.

Rita de Cássia Tossolini
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO Nº 025/2017
Súmula: Aprova a utilização do recurso do IGD/PBF, para parti-
cipação de um Conselheiro do COMSEA, em Oficina Regional 
do SISAN – Sul.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95, 
de 22/12/95, e, considerando a deliberação da Plenária ordiná-
ria realizada em 18/07/2017 (Ata nº 011/2017).

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a utilização do recurso do Índice de Gestão 
Descentralizada do Programa Bolsa Família- IGD/PBF, para 
participação de um Conselheiro do Conselho de Segurança 
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Alimentar e Nutricional- COMSEA, em Oficina Regional do Sis-
tema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional- SISAN 
– Sul,que acontecerá nos dias 02 e 03 de agosto do corrente 
ano, em Porto Alegre – Rio Grande do Sul.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Guarapuava, 18 de julho de 2017.

Rita de Cassia Tossolini
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO Nº 038/2017
SÚMULA: Aprova o Projeto Aprimorando, da Associação Canaã 
de Proteção aos Menores,referente deliberação n°042/2016 
CEDCA/ PR.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– COMDICA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 
Municipal nº 1644/2007, considerando a deliberação da plená-
ria extraordinária realizada em 18/07/2017 (Ata nº 013/2017).

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Projeto Aprimorando, da Associação Canaã 
de Proteção aos Menores, referente deliberação 042/2016 do 
CEDCA/PR.
Art 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Guarapuava, 18 de julho  2017

Méris Gutjahr
Presidente do COMDICA

RESOLUÇÃO Nº 039/2017
SÚMULA: Aprova o Projeto Elos, da Associação de Pais E Ami-
gos dos Deficientes Visuais - APADEVI,referente deliberação 
n°042/2016 CEDCA/ PR.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– COMDICA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 
Municipal nº 1644/2007, considerando a deliberação da plená-
ria extraordinária realizada em 18/07/2017 (Ata nº 013/2017).

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Projeto Elos, da Associação de Pais E Ami-
gos dos Deficientes Visuais - APADEVI, referente deliberação 
042/2016 do CEDCA/PR.
Art 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Guarapuava, 18 de julho  2017

Méris Gutjahr
Presidente do COMDICA

RESOLUÇÃO Nº 040/2017
SÚMULA: Aprova o Projeto A Inclusão Social de Crianças e 
Adolescentes com Deficiência Intelectual e Múltipla, a Vida Co-
munitária, da Associação de Pais E Amigos dos Excepcionais 
- APAE,referente deliberação n°042/2016 CEDCA/ PR.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– COMDICA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 
Municipal nº 1644/2007, considerando a deliberação da plená-

ria extraordinária realizada em 18/07/2017 (Ata nº 013/2017).

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Projeto A Inclusão Social de Crianças e Ado-
lescentes com Deficiência Intelectual e Múltipla, a Vida Comu-
nitária, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - 
APAE, referente deliberação 042/2016 do CEDCA/PR.
Art 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Guarapuava, 18 de julho  2017.

Méris Gutjahr
Presidente do COMDICA

RESOLUÇÃO Nº 041/2017
SÚMULA: Aprova o Projeto Pertencer, Reinscrevendo Histórias 
e Vivências, do Instituto de Ação Social Renascer, referente 
deliberação n°042/2016 CEDCA/ PR.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– COMDICA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 
Municipal nº 1644/2007, considerando a deliberação da plená-
ria extraordinária realizada em 18/07/2017 (Ata nº 013/2017).

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o o Projeto Pertencer, Reinscrevendo Histó-
rias e Vivências, do Instituto de Ação Social Renascer, referen-
te deliberação 042/2016 do CEDCA/PR.
Art 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Guarapuava, 18 de julho  2017

Méris Gutjahr
Presidente do COMDICA

RESOLUÇÃO Nº 042/2017
SÚMULA: Aprovar a mudança de terreno para Construção 
Conselho Tutelar Polo II.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– COMDICA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 
Municipal nº 1644/2007, considerando a deliberação da plená-
ria extraordinária realizada em 18/07/2017 (Ata nº 013/2017).

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a mudança de terreno para construção Con-
selho Tutelar Polo II, com endereço na Rua Bernardino Roseira 
de Lacerda – Bairro Morro Alto, conforme matrícula atualizada 
do dia 13/07/2017 nº 32.354.
Art 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Guarapuava, 18 de julho 2017

Méris Gutjahr
Presidente do COMDICA

RESOLUÇÃO Nº 043/2017
SÚMULA: Aprova a renovação do registro da Associação de 
Pais e Amigos dos Deficientes Visuais - APADEVI no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDI-
CA.
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Considerando o Artigo 91, do Estatuto da Criança e do Adoles-
cente;
Considerando a Resolução n° 003/2008 que dispõe sobre re-
gistro de entidades, programas ou projetos que tenham por 
objetivo a promoção e defesa dos direitos de crianças e ado-
lescentes e dá outras providências;
Considerando o Regimento Interno do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Guarapuava/PR e 
conforme deliberação da Reunião extraordinária, realizada no 
dia 18/07/2017 (Ata nº 013/2017), este Conselho Municipal de 
Direitos.

R E S O L V E

Art. 1º - Aprovar a renovação do Registro da Entidades abaixo 
relacionada:
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES VISU-
AIS - APADEVI, inscrita sob nº 005 e CNPJ: 80.620.750/0001-
03;
Art. 2° - Emitir Atestado de Registro das Entidades constantes 
no artigo anterior, com o prazo de vigência retroativo a 1º de 
maio de 2017, até 30 de Abril de 2019.
Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Guarapuava, PR, 18 de julho de 2017.

MÉRIS GUTJAHR
Presidente do COMDICA

RESOLUÇÃO Nº 044/2017
SÚMULA: Retificação da Resolução 017/2017.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te – COMDICA, no uso de suas atribuições que lhe confere 
a Lei Municipal nº 1644/2007 e, considerando a deliberação 
da plenária extraordinária realizada em 18/07/2017 (Ata nº 
013/2017).

RESOLVE:

Art. 1º - retificar os termos abaixo elencados, publicados em 
Boletim Oficial de n.°1152– Ano XXIII – Veiculação 08/05/2017, 
FICA ALTERADA:
SÚMULA: Aprova o Plano de Ação para incentivo financeiro do 
Programa
Liberdade Cidadã.
ONDE SE LÊ:

SÚMULA: Aprova o Plano de Ação para incentivo financeiro do 
Programa Liberdade Cidadã
LEIA –SE:

SÚMULA Aprova o Plano de Ação e ratifica os dados preenchi-
dos folha de rosto (anexo II) para incentivo financeiro do Pro-
grama Liberdade Cidadã.
ONDE SE LÊ:

Art. 1º - Aprovar o Plano Ação para incentivo financeiro, do 
Programa Liberdade Cidadã, com a finalidade de qualificar e 
potencializar os serviços de liberdade assistida e prestação 
de serviços a comunidade, conforme deliberação 054/2016 do 
CEDCA/PR
LEIA –SE:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação e demais documentos e rati-
ficando os dados preenchidos pelo município no anexo II (folha 
de rosto), para o incentivo financeiro do repasse do recurso 

fundo a fundo do FIA, com a finalidade de qualificar e potencia-
lizar os serviços de liberdade assistida e prestação de serviços 
a comunidade, conforme deliberação 054/2016 do CEDCA/PR.

Guarapuava, 18 de julho 2017 

Méris Gutjahr
Presidente do COMDICA

FUNDAÇÃO PROTEGER

PORTARIA Nº 033/2017
A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude 
e Infância, do município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 219 da Lei 
Complementar Municipal nº 060/2016,

R E S O L V E
 
Art. 1º – Designar os Servidores, abaixo relacionados, sob a 
presidência do primeiro, para compor COMISSÃO DE SINDI-
CÂNCIA, para apurar fatos ocorridos na Unidade Luz, confor-
me segue:
I – Marlon Czyrik – Atendente Social;
II – Karina Scorsin Fracaro Muller – Cargo: Psicóloga;
III – Alexandre Machado Becher – Cargo: Oficial Administrativo;
Art. 2º – A comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 
publicação, para apresentação de relatório final.  
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidente da Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância, em 18 de julho de 2017.

ELIANE FREIRE RODRIGUES DE SOUZA DE CARLI 
Presidente da Fundação Proteger

SURG
Extrato do 2º Termo Aditivo Contratual

CONTRATANTE: Companhia de Serviços de Urbanização de 
Guarapuava - SURG
CONTRATADA: EMPRESA GREEN CARD S/A – REFEIÇÕES, 
COMERCIO E SERVIÇOS
OBJETO: Prorrogação do prazo de prestação dos serviços 
oriundo do contrato 149/2015, que tem por finalidade a contra-
tação de empresa especializada em fornecimento, gerencia-
mento e administração de benefício de auxilio alimentação na 
forma de cartão alimentação eletrônico com tarja magnética ou 
com chip de segurança com uso de senha numérica, disponi-
bilizados pela contratada e destinados à aquisição de gêneros 
alimentícios através de rede de estabelecimentos credencia-
dos, destinados aos funcionários ativos da CIA. de Serviços de 
Urbanização de Guarapuava
Valor R$1.719.900,00
Vigência: 26 de julho de 2017 e expirará no prazo de 12 (doze) 
meses.
Data da assinatura: 12 de julho de 2017.

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR LIMITE Nº 004/2017

O Diretor Técnico da Companhia de Serviços de Urbanização 
de Guarapuava - SURG, no uso das suas atribuições que lhes 
são conferidas pela quadricentésima octogésima reunião do 
Conselho de Administração da SURG, do dia 16 de março de 
2016, e com base no art. 24, II da Lei n. 8.666/93 e alterações 
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posteriores, bem como no Parecer Jurídico, RATIFICA a Dis-
pensa de Licitação n. 004/2017, que tem por objeto a Contrata-
ção de serviços de diagnóstico dos britadores marca Nordberg 
cone 60s para manutenção preventiva, incluso a desmonta-
gem, análise e levantamento de materiais e serviços necessá-
rios e indicação  de ações  para a realização de manutenção 
corretiva e preventiva dos Britadores, para que produza seus 
legais e regulares efeitos. PUBLIQUE – SE. Guarapuava, 11 
julho de 2017.                                      

Sandro Alex Russo Valera - Diretor Técnico 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de Gua-
rapuava
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR LIMITE Nº 004/2017
OBJETO: Contratação de serviços de diagnóstico dos britado-
res marca Nordberge cone 60s para manutenção preventiva, 
incluso a desmontagem, análise e levantamento de materiais 
e serviços necessários e indicação de ações para a realização 
de manutenção corretiva e preventiva dos Britadores. 
CONTRATO: Nº 090/2017
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
CONTRATADA: FAZCONAST FABIO ZELLA CONSULTORIA 
E ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA - ME 
VALOR TOTAL: R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).
DATA DA ASSINATURA: 11 de julho de 2017.

EXTRATO DE DISPENSA POR LIMITE
DISPENSA n. 004/2017 OBJETO: Contratação de serviços de 
diagnóstico dos britadores marca Nordberg cone 60s para ma-
nutenção preventiva, incluso a desmontagem, análise e levan-
tamento de materiais e serviços necessários e indicação de 
ações para a realização de manutenção corretiva e preventiva 
dos britadores. 
TOTAL R$ 2.100,00
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de Gua-
rapuava
CONTRATADA: CNPJ/MF sob o n. 23.850.025/0001-80
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores.
RATIFICACAO: 11/07/2017 – SANDRO ALEX RUSSO VALE-
RA – Diretor Técnico.
CONTRATO N.: 90/2017   
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 11/07/2017. Guara-
puava, 12 de julho de 2017. 

SANDRO ALEX RUSSO VALERA  - Diretor Técnico

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR LIMITE Nº 005/2017

O Diretor Técnico da Companhia de Serviços de Urbanização 
de Guarapuava - SURG, no uso das suas atribuições que lhes 
são conferidas pela quadricentésima octogésima reunião do 
Conselho de Administração da SURG, do dia 16 de março de 
2016, e com base no art. 24, II da Lei n. 8.666/93 e altera-
ções posteriores, bem como no Parecer Jurídico, RATIFICA a 
Dispensa de Licitação n. 005/2017, que tem por objeto a Con-
tratação de empresa para realização de treinamento para ca-
pacitação de operador de retroescavadeira, para que produza 
seus legais e regulares efeitos. PUBLIQUE – SE. Guarapuava, 
13 julho de 2017.     SANDRO ALÉX RUSSO VALERA - Diretor 
Técnico
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de Gua-
rapuava
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR LIMITE Nº 005/2017

OBJETO: Contratação de empresa para realização de treina-
mento para capacitação de operador de retroescavadeira para 
que produza seus legais e regulares efeitos. 
CONTRATO: Nº 091/2017
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
CONTRATADA: WORLDTEC TREINAMENTO OPERACIO-
NAL LTDA - ME
VALOR TOTAL: R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 13 de julho de 2017.

EXTRATO DE DISPENSA POR LIMITE
DISPENSA n. 005/2017

OBJETO: Contratação de empresa para realização de treina-
mento para capacitação de operador de retroescavadeira.
Quantidade: 4 Participantes
VALOR TOTAL: R$ 3.800,00
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de Gua-
rapuava
CONTRATADA: WORLDTEC TREINAMENTO OPERACIO-
NAL LTDA ME, CNPJ/MF sob o n. 23.467.497/0001-58
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores.
RATIFICACAO: 17/07/2017 – SANDRO ALÉX RUSSO VALE-
RA - Diretor Técnico
CONTRATO N.: 091/2017   V IGÊNCIA : 
30 (dias) dias.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 17/07/2017
Guarapuava, 18 de julho de 2017.

SANDRO ALÉX RUSSO VALERA - Diretor Técnico

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 042/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por 
Lei,

R E S O L V E: 
Conceder, aos servidores no quadro abaixo relacionados, fé-
rias regulares nos períodos descriminados, conforme estabe-
lece a legislação pertinente. 
NOME Período de férias
Nilma Lopes de Oliveira 1º Período 18/07/2017 a 

27/07/2017
2º Período 11/12/2017 a 
20/12/2017

Eugenio Carlos Zolinger 1º Período 10/07/2017 a 
19/07/2017
2º Período 11/09/2017 a 
20/09/2017

Marcelo Pereira Maciel 1º Período 10/07/2017 a 
19/07/2017
2º Período 20/11/2017 a 
29/11/2017

Roberto Kulka 1º Período 25/07/2017 a 
04/08/2017
2º Período 16/10/2017 a 
25/10/2017

Gabinete da Presidência do Poder Legislativo Municipal de 
Guarapuava, em 06 de julho de 2017.

João Carlos Gonçalves
Presidente 
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PORTARIA Nº 043/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por 
Lei.

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER a servidora LARISSA APARECIDA SLOMPO, ocupante do cargo efetivo de Oficial Administrativo, matrícula 
357-1, Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva no percentual de 100% sobre seus vencimentos, nos termos do 
artigo 101, § 2º da Lei Complementar 061/2016.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos a 03 de julho de 2017 (03/07/2017), revo-
gando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Guarapuava, em 06 de julho de 2017.

João Carlos Gonçalves
Presidente 

PORTARIA Nº 044/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por 
Lei.

RESOLVE:

Art. 1º Excluir a Gratificação de Encargos Especiais concedida aos servidores efetivos Kauê Hansen Gapski Pereira, matricula 
373-1 e Sandro Alex Laroca, matrícula 163-1, nas Portarias 29/2017, art. 3º e 07/2017, art. 3º. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos a 03 de julho de 2017 (03/07/2017), 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Guarapuava, em 06 de julho de 2017.

João Carlos Gonçalves
Presidente 

EXTRATO DE CONTRATO nº 005/2017

Ref: Pregão Presencial nº 003/2017
OBJETO:  Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de um total de 144 poltronas para o Plenário do Poder 
Legislativo do Município de Guarapuava – Estado do Paraná, conforme projeto e especificações contidas no Pregão Presencial 
acima citado.
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Guarapuava. CNPJ nº 77.774.495/0001-30.
CONTRATADA: Paulinéia Lottermann Reis – ME. CNPJ nº 10.936.352/0001-07.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002; Lei nº 8666/1993 e suas alterações.
VALOR GLOBAL: R$ 34.344,00 (trinta e quatro mil trezentos e quarenta e quatro reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 12 de julho de 2017.
DOTAÇÃO: 01.01.001.01.031.0001.2001.4.4.90.52.00.00.

João Carlos Gonçalves
Presidente 
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