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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETOS
DECRETO N° 6106/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 4º da Lei nº 2621 de 16 de maio de 2017,
DECRETA
Art. 1º A isenção que trata a Lei Municipal n º 2621 de 16 de
maio de 2017 incidirá sobre 5% (cinco por cento) do número total da capacidade do evento, devendo os doadores de sangue
ser regulares e cadastrados junto aos centros de captação de
doadores de sangue (Hemocentro), vinculados a Secretaria de
Estado do Paraná.
Parágrafo único. Entende-se por doador regular de sangue o
homem que realizar pelo menos três doações de sangue por
ano e a mulher, duas doações de sangue por ano, comprovadas através de certificado emitido pelos centros de captação
de doadores de sangue, vinculados a Secretaria de Estado do
Paraná.
Art. 2º Para fazer jus ao benefício, os doadores regulares de
sangue deverão efetuar a retirada dos ingressos com 72 (setenta e duas) horas de antecedência, visando a organização
nos eventos ofertados pelos empresários do Município.
Parágrafo único. No momento da retirada dos ingressos será
imprescindível a apresentação do certificado de regularidade
de doação de sangue, cuja emissão deverá constar data não
superior aos últimos três meses.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
revogando as disposições em contrário.
Guarapuava, 21 de julho de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6196/2017
Institui diretrizes para a celebração do Contrato Organizativo
de Ação Pública Ensino-Saúde no município de Guarapuava/
PR (COAPES-Guarapuava), e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidos pelo
Inciso I do artigo 85,da Lei Orgânica do Município de Guarapuava,
CONSIDERANDO o disposto na Constituição Federal de 1988,
Art. 200, inciso III, que diz que compete ao SUS ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;
CONSIDERANDO a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013,

que institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis nº 8.745,
de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de julho de 1981,
e dá outras providências;
CONSIDERANDO o Decreto nº 80.281 de 05 de setembro de
1977, que Regulamenta a Residência Médica, cria a Comissão
Nacional de Residência Médica e dá outras providências;
CONSIDERANDO o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011,
que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde
(SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a
articulação interfederativa;
CONSIDERANDO as diretrizes aprovadas pela 15ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília, DF, em dezembro de 2015;
CONSIDERANDO a Portaria nº 1.996/GM/MS, de 20 de agosto
de 2007, que dispõe sobre as diretrizes para a implementação
da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde;
CONSIDERANDO a Portaria nº 4.279/GM/MS, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a organização
da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS;
CONSIDERANDO a Portaria Interministerial nº 10/MEC/MS, de
20 de agosto de 2014, que institui a Comissão Executiva dos
Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde e o
Comitê Nacional dos Contratos Organizativos de Ação Pública
Ensino-Saúde;
CONSIDERANDO a Portaria Interministerial nº 1.127/MEC/
MS, de 04 de agosto de 2015, que institui as diretrizes para a
celebração dos Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES), para o fortalecimento da integração entre ensino, serviços e comunidade no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS);
CONSIDERANDO a Resolução nº 3/CNE/CES, de 20 de junho
de 2014, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso
de Graduação em Medicina e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Lei nº. 11.788/2008 que trata dos Estágios
Obrigatórios e Não Obrigatórios; e a necessidade de fixar diretrizes para a organização, funcionamento e desenvolvimento
de Estágios Obrigatórios na rede pública da Secretaria Municipal da Saúde – SMS; e
CONSIDERANDO a necessidade de se instituir diretrizes voltadas à celebração dos compromissos das instituições de ensino, programas de residência e a gestão municipal de saúde
para o desenvolvimento das atividades de ensino-aprendizagem, formação e pesquisa no âmbito do SUS no município de
Guarapuava,
RESOLVE
CAPÍTULO I
DO OBJETIVO E PRINCÍPIO
Art. 1º Instituir princípios, diretrizes e objetivos para a celebração do Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde
no Município de Guarapuava (COAPES-Guarapuava), visando o fortalecimento da integração ensino-pesquisa-serviços-comunidade no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
municipal.
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Art. 2º O COAPES Guarapuava tem como objetivos:
I. Organizar o acesso a todos os órgãos e estabelecimentos
de saúde sob a responsabilidade do Gestor Municipal do SUS
como cenários de práticas para o aprimoramento e formação
de estudantes e trabalhadores de nível médio, técnico profissionalizante, superior e de pós-graduação, incluindo residência
em saúde; e
II. Estabelecer, com base no diálogo permanente, articulações
das partes relacionadas ao funcionamento da integração ensino-pesquisa-serviços-comunidade no SUS no município de
Guarapuava/PR.
Art. 3º O COAPES Guarapuava observará os seguintes princípios:
I. Integração ensino-pesquisa-serviços-comunidade, estruturando a Rede Municipal de Saúde de Guarapuava como campo de aprendizagem e formação crítica de estudantes e trabalhadores;
II. Formação de estudantes e trabalhadores da saúde em consonância com os princípios e diretrizes do SUS, tendo como
eixos a abordagem integral do processo saúde-doença e de
seus determinantes sociais, a formação de vínculo e responsabilização pelo cuidado, a participação social, o trabalho em
equipe multiprofissional, a formação de redes de atenção;
III. Formação integral dos estudantes e trabalhadores da saúde, nos campos da teoria, da tecnologia, da prática e da ética,
capazes de tomada de decisão compartilhada com a equipe
multiprofissional e os usuários;
IV. Compromisso das instituições de ensino e da gestão municipal do SUS com a democracia institucional, estimulando a
participação dos profissionais de saúde nos espaços coletivos
de cogestão dos serviços e das equipes de saúde, incluindo a
formação dos estudantes e trabalhadores nos temas da gestão
democrática e participativa dos sistemas, das ações e dos serviços de saúde;
V. Compromisso das instituições de ensino com os princípios
e as diretrizes, programas e políticas de saúde do SUS, que
deverão, obrigatoriamente, compor os conteúdos de todo e
qualquer estágio, curso ou programa, independente de sua duração;
VI. Compromisso das instituições de ensino e da gestão municipal do SUS com participação ativa da comunidade e das
instancias do controle social;
VII. Compromisso das instituições de ensino e da gestão municipal do SUS com o desenvolvimento de atividades educacionais e de atenção à saúde integral com ênfase na atenção
básica à saúde, no enfrentamento dos determinantes sociais
do processo saúde-doença e na saúde coletiva, com base na
epidemiologia, na prevenção e na promoção da saúde;
VIII. Respeito à diversidade humana, à multiculturalidade, ao
estado laico e à autonomia dos cidadãos, com base na formação crítica fundada em princípios éticos, combatendo toda e
qualquer forma de preconceito ou discriminação;
IX. Reconhecimento da singularidade das instituições de ensino envolvidas no processo de pactuação e contratualização
das ações de integração ensino-pesquisa-serviços-comunidade, bem como de suas especificidades quanto à natureza
jurídica, estabelecendo-se a seguinte ordem de prioridade na
definição dos cenários de prática:
a) instituições públicas municipais, estaduais e federais;
b) instituições privadas sem fins lucrativos; e
c) instituições privadas;
X. Compromisso das instituições de ensino com o desenvolvimento de atividades que articulem ensino-pesquisa-extensão
às necessidades locais, tendo por base o planejamento local e
a intersetorialidade, as políticas nacionais, estaduais e municipais do SUS e suas diretrizes clínicas e de boas práticas;
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XI. Compromisso das instituições de ensino e da gestão municipal do SUS com as condições de biossegurança dos estudantes nos serviços da rede, e com a segurança do usuário,
tanto em intervenções diretas quanto em riscos indiretos advindos da inserção dos estudantes nos cenários de práticas; e
XII. Integração das ações de formação aos processos de educação permanente voltados para os trabalhadores da rede municipal de saúde, podendo ser através de ensino à distância.
Art. 4º Cada Termo de Parceria das Instituições de Ensino com
o COAPES Guarapuava conterá, obrigatoriamente:
I. Definição dos serviços de saúde que serão campo de atuação das instituições de ensino, para o desenvolvimento da
prática de formação, dentro do território;
II. Definição das atribuições dos serviços de saúde e das instituições formadoras, em relação à gestão, assistência, ensino,
educação permanente, pesquisa e extensão;
III. Definição do processo de designação dos preceptores ou
supervisores da instituição de ensino ou da rede municipal e
sua relação com o serviço responsável pelo estágio, ou programa de residência em saúde; e
IV. Previsão dos planos de atividades de integração ensino-pesquisa-serviços-comunidade para cada serviço de saúde
que contenha:
a) descrição das atividades de ensino a serem desenvolvidas
em cada serviço de saúde;
b) descrição das atividades e atribuições dos docentes, supervisores e preceptores;
c) relação quantitativa residente/preceptor, estagiário/supervisor ou outros arranjos, garantindo atender às necessidades do
ensino e da assistência de qualidade;
d) proposta de avaliação dos planos de atividades ensino-pesquisa-serviços-comunidade, com definição de metas e indicadores;
e) descrição da carga horária destinada aos princípios e diretrizes do SUS, bem como às políticas e programas de saúde
afins, em cada curso, programa ou estágio; e
f) descrição da carga horária destinada à atenção primária e
às ações de promoção e prevenção da saúde, em cada curso,
programa ou estágio.
PARÁGRAFO ÚNICO. A contratualização das instituições de
ensino no COAPES Guarapuava será elaborada com base no
modelo constante do ANEXO I.
CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES ORGANIZATIVAS
Art. 5º O processo de contratualização deverá envolver todas
as instituições de ensino que tenham interesse na utilização de
equipamentos públicos de saúde municipais como cenário de
prática para seus estagiários, estudantes ou residentes;
§1º O processo de contratualização será coordenado pelo gestor municipal de saúde do município de Guarapuava/PR;
§2º O gestor municipal de saúde de Guarapuava/PR será coordenador de 01 (um) único COAPES, embora possa ser parte
contratante de outros contratos que demandem o seu território
como cenário de prática.
§3º O gestor municipal de saúde de Guarapuava/PR será o
responsável pela coordenação do COAPES Guarapuava e informará à Comissão Executiva Nacional do COAPES acerca
do início do processo de contratualização.
§4º O gestor municipal de saúde de Guarapuava/PR deverá
celebrar as adesões ao COAPES Guarapuava com base no
debate e envolvimento de todas as Instituições de Ensino com
atuação nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, visando garantir transparência e o cumprimento dos princípios estabelecidos neste Decreto.
§5º Deverão ser incorporados ao COAPES Guarapuava, com

09 de agosto de 2017, Veiculação 09/08/17

Ano XXIII - Nº 1187

base no Termo de Parceria (Anexo I), os Planos de Atividades
de Integração Ensino-Serviço e os Planos de Contrapartida específicos de cada Instituição de Ensino, junto ao processo de
pactuação com o gestor municipal do SUS, os quais deverão
ser renovados anualmente.
§6º Poderão ser incorporados ao COAPES Guarapuava Termos Aditivos entre o gestor municipal do SUS e cada Instituição de Ensino.
§7º A adesão ao COAPES Guarapuava vigorará por 05 (cinco)
anos, podendo ser prorrogado por interesse comum das partes
envolvidas ou denunciado mediante comunicação prévia de 90
(noventa) dias.
§8º O COAPES Guarapuava será enviado à Comissão Intergestores Regional (CIR), à Comissão Intergestores Bipartite
(CIB) e à Comissão Intergestores Tripartite (CIT).
CAPÍTULO III
DO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DO COAPES
Art. 6º Será constituído o Comitê Gestor Municipal do COAPES Guarapuava, com as seguintes atribuições:
I. Acompanhar a execução e realizar o monitoramento do COAPES Guarapuava; e
II. Acompanhar, avaliar, debater e apresentar propostas para
o desenvolvimento da integração ensino-pesquisa-serviços-comunidade no município de Guarapuava.
§1º O Comitê Gestor Municipal do COAPES Guarapuava terá
a seguinte composição mínima:
a) 05 (cinco) representantes da Secretaria Municipal de Saúde;
b) 01 (um) representante de cada Instituição de Ensino participante, além da COREME e COREMU de cada instituição
que oferte programas de residência em saúde, após adesão
ao contrato;
c) 01 (um) representante da 5ª Regional de Saúde;
d) 02 (dois) representantes do Conselho Municipal de Saúde,
sendo 01 (um) do segmento dos usuários e 01 (um) do segmento dos trabalhadores;
e) 01 (um) representante dos graduandos, estagiários e residentes.
§2º O Comitê Gestor Municipal do COAPES Guarapuava terá
uma Comissão Executiva coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, que garantirá sua infraestrutura, publicização de
suas atividades e deliberações, e funcionamento regular;
§3º O Chefe do Poder Executivo e o gestor municipal do SUS
nomeará os representantes indicados para o Comitê Gestor
Municipal do COAPES Guarapuava e para sua Comissão Executiva, para um mandato de um ano, renovável.
§4º A Comissão Executiva será composta por 3 (três) representantes do Comitê Gestor Municipal e por ele indicado.
§5º Para cada representação deverá ser indicado um suplente.
CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 8º Compete às instituições de ensino:
I. Participar e manter representação no Comitê Gestor Municipal do COAPES Guarapuava;
II. Contribuir de forma corresponsável com a gestão dos serviços de saúde, definindo conjuntamente metas e ações para
melhoria dos indicadores de saúde local e da atenção prestada, para atender as necessidades da população;
III. Promover atividades de ensino, extensão e pesquisa nos
serviços e comunidades de modo integrado, articulando os fundamentos teóricos e éticos às situações práticas nas perspectivas interprofissional, interdisciplinar e intersetorial, com íntima
ligação entre as necessidades e demandas do Município;
IV. Garantir a participação dos estudantes e trabalhadores de
saúde no planejamento e avaliação das atividades que serão
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desenvolvidas em parceria com os serviços de saúde;
V. Supervisionar efetivamente as atividades desenvolvidas pelos estudantes, nas redes de atenção à saúde, definindo docentes, preceptores ou supervisores da instituição de ensino,
sendo a periodicidade estabelecida conforme a natureza das
atividades realizadas e das competências a serem desenvolvidas pelos estudantes, observadas as legislações específicas;
VI. Acordar, junto à gestão municipal do SUS Guarapuava, medidas que mantenham a atenção ao usuário contínua, coordenada, compartilhada e integral, evitando descontinuidade do
atendimento, superlotação do serviço ou prejuízos à qualidade
da atenção à saúde ao usuário do SUS;
VII. Garantir a identificação do docente, preceptor ou supervisor no serviço, que será responsável pelo atendimento prestado, especialmente no caso dos estudantes de nível médio e
graduação;
VIII. Promover a realização de ações, com foco na melhoria da
saúde das pessoas e da coletividade, com base nas diretrizes,
protocolos e normas técnicas do SUS, bem como contribuir
para seu desenvolvimento;
IX. Contribuir de maneira corresponsável com os trabalhadores
da rede de serviços, gestores, estudantes e usuários para a
formulação e desenvolvimento das ações de formação e qualificação dos trabalhadores para o SUS, a partir do compromisso
com a responsabilidade sanitária do Município;
X. Oferecer aos trabalhadores da rede de serviços oportunidades de formação e desenvolvimento que contribuam com a
qualificação da assistência, da gestão, do ensino e do controle
social na saúde, com base na Política Nacional de Educação
Permanente em Saúde;
XI. Desenvolver sistematicamente qualificação e avaliação do
docente e preceptor, de forma compartilhada entre instituições
de ensino, programas de residência em saúde e serviços;
XII. Fomentar ações de valorização e formação voltadas para
os preceptores – participação em pesquisas, certificação da
atividade de preceptoria, estímulo à carreira, acesso a cursos,
congressos, dentre outros – que deverão ser descritas nos Termos de Parceria das Instituições de Ensino com o COAPES
Guarapuava;
XIII. Contribuir para a formulação e desenvolvimento de políticas de ciência, tecnologia e inovação com base nas necessidades locais;
XIV. Garantir o fornecimento de instrumentos de identificação
do seu estudante combinado no plano de atividades de cada
serviço e de acordo com as atividades a serem desenvolvidas;
XV. Estabelecer mecanismos de apoio e assistência estudantil
quando o campo de prática for de difícil acesso, de acordo com
as especificidades locais, ou quando a sede da instituição de
ensino for fora do município de Guarapuava;
XVI. Incentivar processos colegiados de acompanhamento
educacional para curso de graduação ou Programa de Residência em Saúde, com o intuito de acompanhar o desenvolvimento da dimensão pedagógica das atividades de integração
ensino-saúde, compostas por representantes do corpo docente, das Comissões de Residência em Saúde, dos estudantes,
dos preceptores dos serviços, dos gestores da saúde, dos órgãos de controle social em saúde ou da comunidade local; e
XVII. Contribuir com a rede de serviços do SUS por meio de
contrapartida pactuada com cada instituição de ensino no Plano de Contrapartida que é parte integrante do COAPES Guarapuava.
Art. 9º Compete à Gestão Municipal do SUS:
I. Mobilizar o conjunto das instituições de ensino que utilizam
a rede de serviços do SUS municipal como campo de prática
para discussão e organização da integração entre ensino, serviço e comunidade, com vistas à celebração de 01 (um) único
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COAPES;
II. Participar e manter representação no Comitê Gestor Municipal do COAPES Guarapuava;
III. Definir critérios equânimes relativos à inserção das instituições de ensino nos cenários de prática nos quais serão desenvolvidas as atividades acadêmicas, com base nas Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN) e nos parâmetros do Ministério
da Educação, priorizando as instituições de ensino públicas,
conforme preceitos do SUS;
IV. Definir de forma articulada com as instituições de ensino
os critérios para seleção de profissionais dos serviços de saúde para desenvolvimento das atividades de supervisão/tutoria/
preceptoria;
V. Estimular a atividade de preceptoria mediante sua inclusão
nas políticas referentes à qualificação e valorização dos trabalhadores de saúde por meio de medidas como gestão de carga
horária, incentivos de qualificação profissional, progressão funcional ou na carreira, dentre outras possibilidades, considerando como indissociável a relação entre ensino e serviço;
VI. Promover a reflexão sobre a prática e a troca de saberes
entre os estudantes, trabalhadores de saúde e usuários, na
identificação e discussão de problemas vivenciados no processo de ensino e trabalho;
VII. Desenvolver processos de qualificação e avaliação do docente e preceptor, compartilhada entre instituições de ensino,
programas de residência em saúde e serviço;
VIII. Disponibilizar as instalações e equipamentos nas Redes
de Atenção à Saúde para o desenvolvimento das atividades
acadêmicas teóricas e práticas dos cursos técnicos profissionalizantes, graduação, Pós graduação e de programas de residência em saúde; e
IX. Reconhecer as atribuições do controle social em saúde,
representado pelas instâncias dos Conselhos de Saúde, no
processo de fortalecimento da integração entre ensino, serviço
e comunidade, quando do desenvolvimento de iniciativas de
contratualização, seu monitoramento e avaliação da execução
dos contratos.
Art.10 Compete ao Conselho Municipal de Saúde:
I. Participar do processo de fortalecimento da integração ensino-pesquisa-serviços-comunidade, quando do desenvolvimento de iniciativas de contratualização, monitoramento e avaliação da execução do COAPES Guarapuava, em todas as suas
etapas e em todos os níveis de execução;
II. Apresentar as demandas dos usuários e dos trabalhadores
de saúde que atuam no SUS, que atendam às necessidades
sociais em saúde e o desenvolvimento local;
III. Definir diretrizes, acompanhar e monitorar as condições de
estruturação e reestruturação da rede de serviços para atender
as demandas relativas à presença de estudantes e docentes,
atentando-se para as condições de acessibilidade e práticas
institucionais (instituições de ensino e serviços de saúde) que
sejam promotoras de inclusão social;
IV. Monitorar o cumprimento dos Termos de Parceria das Instituições de Ensino com o COAPES Guarapuava, dos Planos
de Atividade de Integração Ensino Serviço e dos Planos de
Contrapartida; e
V. Participar da formulação das atividades de educação permanente para o exercício do controle social em saúde, em conjunto com estudantes, estagiários e residentes, preceptores,
supervisores e docentes das instituições de ensino.
CAPÍTULO V
DA CONTRAPARTIDA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
Art. 11 As instituições de ensino deverão contribuir com a estruturação da Rede SUS, mediante contrapartida pactuada no
Plano de Contrapartida, parte integrante do Termo de Parceria
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das Instituições de Ensino com o COAPES Guarapuava.
§1º A contrapartida das instituições de ensino dar-se-á por
meio de:
I. Oferta de processos formativos para os trabalhadores e gestores da rede, em especial cursos de aperfeiçoamento, formação de preceptores, cursos de especialização, mestrado profissional, mestrado acadêmico e doutorado acadêmico;
II. Contratações de assessoria ou apoio técnico voltado para o
desenvolvimento dos processos de Ensino-Pesquisa-Serviço-Comunidade;
III. Pesquisas e novas tecnologias voltadas para o Ensino-Pesquisa-Serviço-Comunidade, cujo desenvolvimento deverá
estar previsto nos Planos de Atividade de Integração EnsinoServiço e nos Planos de Contrapartida;
IV. Investimento na aquisição de equipamentos, material permanente e outros bens diretamente voltados ao ensino, sendo
esta modalidade de contrapartida permitida apenas às instituições privadas de ensino; e
V. Cessão de espaço físico e equipamentos.
§2º Toda e qualquer contrapartida deverá ser aprovada pelo
Comitê Gestor Municipal do COAPES Guarapuava, de acordo
com os princípios e as diretrizes estabelecidos neste Decreto.
§3º A contrapartida de cada instituição de ensino corresponderá a um valor de referência obtido com base na Carga Horária Total (CHT) dos estudantes, estagiários e residentes, nas
unidades utilizadas como cenários de práticas, obedecido os
seguintes cálculos:
I. Curso de nível médio: CHT x R$1,00 (um real);
II. Curso de graduação (exceto medicina): CHT x R$2,50 (dois
reais e cinquenta centavos); e
III. Cursos de graduação em medicina e pós-graduação, incluindo residência médica e multiprofissional: CHT x R$5,00
(cinco reais).
§4º A CHT será obtida pela fórmula: CHT = NA x NG x CHI,
onde:
a) NA = número de participantes por grupo;
b) NG = número de grupos;
c) CHI = carga horária por participante; e
d) CHT = carga horária total.
§5º O valor de referência apurado será convertido em bens ou
serviços, descritos no §1º deste artigo, respeitada a legislação
vigente.
§6º A contrapartida das Instituições de Ensino deverá ser destinada à estruturação da Rede SUS, e deverá ser aplicada
prioritariamente na Unidade de Saúde campo de atuação da
instituição de ensino.
§7º O valor de referência da contrapartida será corrigido anualmente, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) apurado aos últimos 12 (doze) meses após a publicação deste Decreto.
§8º O valor corrigido nos termos do §7º, deverá ser publicado
no Boletim Oficial do Município.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12 A celebração e implementação do COAPES Guarapuava serão monitoradas e avaliadas por meio de indicadores e
respectivas metas, a serem definidos pelo Comitê Gestor Municipal do COAPES Guarapuava.
Art. 13 Os estágios deverão ser incorporados ao COAPES
Guarapuava, obedecendo à assinatura dos Planos de Atividades de Integração Ensino-Serviço e Planos de Contrapartida
específicos, resultantes da pactuação entre o gestor municipal
do SUS e cada instituição de ensino ou programa de residência
responsável pelo curso.
§1º O Comitê Gestor Municipal do COAPES Guarapuava e sua
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Comissão Executiva será responsável pela gestão e acompanhamento dos estágios, após a assinatura dos Planos de
Atividades de Integração Ensino-Serviço e Planos de Contrapartida específicos de cada instituição de ensino ou programa
de residência.
Art. 14 A normatização para solicitação de estágios ou programas de residência estará prevista em Decreto posterior.
Art. 15 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Guarapuava, 27 de julho de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
ANEXO I
TERMO DE PARCERIA AO CONTRATO ORGANIZATIVO DE
AÇÃO PÚBLICA ENSINO-SAÚDE
TERMO DE PARCERIA AO CONTRATO ORGANIZATIVO DE
AÇÃO PÚBLICA ENSINO-SAÚDE (COAPES) GUARAPUAVA,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO
______________ E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE GUARAPUAVA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.
Com base na Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, que
institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis nº 8.745, de
9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de julho de 1981
e dá outras providências, e nas demais normas legais vigentes aplicáveis à espécie, a ________________, instituição de
ensino responsável pela oferta de cursos da área de saúde
e/ou dos Programas de Residência em Saúde no Município
de Guarapuava _______________, CNPJ nº_____________,
com sede na ___________________________, em
__________, Estado do _____________, neste ato representada
pelo
seu
______________,
brasileiro,
_________
(profissão)___________(estado
civil),
RG
nº____________, CPF nº_________, residente e domiciliado na _________________________, em __________ (cidade e estado); o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, CNPJ nº
xxxxxxxxxxxx, com sede na Rua Brigadeiro Rocha, 2777,
Centro, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; a SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE DE GUARAPUAVA, neste ato representada
pela sua Secretária Municipal de Saúde (nome), brasileira,
________________profissão, ________ (estado civil), RG nº
______________, CPF nº __________________, residente
e domiciliado na __________, em _______ (cidade e estado)
RESOLVEM celebrar o presente instrumento de CONTRATO
ORGANIZATIVO DE AÇÃO PÚBLICA ENSINO-SAÚDE, no
qual estabelecem cláusulas, condições e obrigações de cada
signatário.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Este termo de Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde tem por objeto viabilizar a reordenação da oferta de
Estágios, nível médio, técnico profissionalizantes, Cursos de
Graduação, Pós Graduação e Residências em Saúde, no município de Guarapuava, do estado de Paraná, com garantia de
estrutura de serviços de saúde em condições de oferecer campo de prática, mediante a integração ensino-serviço nas Redes
de Atenção à Saúde.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSALIDADES MÚTUAS
Constituem responsabilidades da Instituição de Ensino e da
Secretaria Municipal de Saúde de Guarapuava:
I. Comprometer-se com a formação de estudantes e trabalhadores de saúde em consonância com os princípios e diretrizes
do Sistema Único de Saúde e demais termos deste Decreto;
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II. Elaborar anualmente os Planos de Atividades de Integração
Ensino Saúde, nos termos deste Decreto;
III. Acompanhar as deliberações do Comitê Gestor do COAPES Guarapuava;
VII. Reconhecer o papel do controle social em saúde, representado pelas instâncias dos Conselhos de Saúde no processo
de fortalecimento da integração ensino-pesquisa-serviço-comunidade, seu monitoramento e avaliação da execução dos
contratos.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Constituem responsabilidades das Instituições de Ensino, além
das dispostas neste Decreto:
I. Contribuir de forma corresponsável com a gestão dos serviços de saúde, visando qualificar a atenção prestada, incluindo
apoio a elaboração de ações em saúde a fim de melhorar indicadores de saúde local;
II. Promover atividades de ensino, extensão e pesquisa nos
serviços e territórios nos quais atua, articulando os fundamentos teóricos e éticos às situações práticas nas perspectivas
interprofissional, interdisciplinar e intersetorial, com íntima ligação entre as necessidades de saúde;
III. Supervisionar efetivamente as atividades desenvolvidas
pelos estudantes, nas redes de atenção à saúde, definindo
professor(es) da instituição de ensino e/ou preceptores do
programa de residência responsáveis para cada cenário de
prática. A periodicidade será estabelecida no Plano de Atividades de Integração Ensino-Saúde-Comunidade, anexo a este
contrato, e deve ser estabelecida conforme natureza das atividades realizadas e das competências a serem desenvolvidas
pelos estudantes, observadas as legislações específicas;
IV. Garantir a promoção da atenção contínua, coordenada,
compartilhada e integral, de modo a evitar a descontinuidade
do atendimento, a superlotação do serviço e prejuízos da atenção à saúde ao usuário do SUS;
V. Promover a realização de ações, focado na melhoria da saúde das pessoas, a partir de diretrizes e de normas técnicas
para a realização de processos e procedimentos com vistas a
qualidade e segurança do usuário do SUS fundamentado em
princípios éticos;
VI. Oferecer aos profissionais da rede de serviços oportunidades de formação e desenvolvimento que contribuam com a
qualificação da assistência, da gestão, do ensino e do controle
social, com base na Política Nacional de Educação Permanente em Saúde;
VII. Fomentar ações de valorização e formação voltada para
profissionais da rede, tais como: inclusão em pesquisas (como
pesquisadores), certificação da atividade de preceptoria, dentre outros, que deverão estar explicitados no plano presente
instrumento de contrato;
VIII. Contribuir para a formulação e desenvolvimento de políticas de ciência, tecnologia e inovação, com base nas necessidades loco regionais;
IX. Garantir o fornecimento de instrumentos de identificação
do seu estudante combinado no plano de atividades de cada
serviço e de acordo com as atividades a serem desenvolvidas;
X. Contribuir com a rede de serviços do SUS com investimentos
nos cenários de prática, tais como: aquisição de equipamentos, material permanente e outros bens; oferta de processos
formativos para os trabalhadores e gestores da rede; oferta de
bolsas e consultorias, residência em saúde; desenvolvimento
de pesquisas e novas tecnologias, previstos no contrato;
XI. Realizar ações de assistência estudantil quando o campo
de prática for de difícil acesso.
CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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Constituem responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde:
I. Mobilizar o conjunto das Instituições de Ensino com campo
de prática no seu território para discussão, organização e fortalecimento permanente da integração ensino-serviços-comunidade;
II. Definir de forma articulada com as instituições de ensino os
critérios para seleção de profissionais dos serviços de saúde
para desenvolvimento das atividades de supervisão/tutoria/
preceptoria;
III. Estimular a atividade de preceptoria mediante sua inclusão
nas políticas referentes à qualificação e valorização dos profissionais de saúde por meio de medidas como gestão de carga
horária, incentivos de qualificação profissional, progressão funcional ou na carreira, dentre outras possibilidades;
IV. Garantir a distribuição equânime dos cenários de prática a
fim de permitir o desenvolvimento de atividades acadêmicas
dos cursos de graduação e programas de residência que celebram este contrato, priorizando as instituições de ensino públicas, conforme preceitos do Sistema Único de Saúde;
V. Disponibilizar as instalações e equipamentos nas Redes
de Atenção à Saúde para o desenvolvimento das atividades
acadêmicas teóricas e práticas dos cursos de nível médio,
técnicos profissionalizantes, graduação, Pós Graduação e de
Programas de Residência em Saúde, conforme Plano de Atividades de Integração Ensino-Pesquisa-Serviço-Comunidade
anexo a este contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
As atividades acadêmicas desenvolvidas por profissionais e
gestores do SUS, estudantes e docentes dos cursos técnicos
profissionalizantes, de graduação e de Pós-graduação em saúde não criam vínculo empregatício de qualquer natureza com a
Secretaria de Saúde e Instituições de Ensino, desde que estejam nos termos do planejamento acadêmico semestral e/ou do
calendário acadêmico.
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS
O Ministério da Educação e o Ministério da Saúde atuarão em
conformidade com os termos dispostos na portaria 1127 DE 04
DE AGOSTO DE 2015 e legislação vigente.
Os recursos necessários para a execução do presente contrato
serão de responsabilidade das partes e determinado em Plano
de Contrapartida descrito em anexo
§1º As partes deverão definir as responsabilidades financeiras.
CLÁUSULA SÉTIMA – MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO E AUDITORIA
A celebração e implementação dos contratos serão avaliadas
por meio de metas e indicadores nacionais, estabelecidas pela
Comissão Executiva Nacional do COAPES.
§1º O COAPES será avaliado anualmente cabendo revisão
das metas se necessário.
§2º As normas de avaliação e auditoria decorrentes do presente contrato estarão definidas por normativa complementar,
expedida pela Comissão Executiva Nacional do COAPES.
CLÁUSULA OITAVA - PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste instrumento de contrato será de 05
(cinco) anos, a partir da data de sua assinatura, com validade
e eficácia condicionada à publicação do seu extrato no Boletim
Oficial do Município, podendo ser prorrogado por interesse de
ambas as partes.
CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES E RESCISÃO
O presente Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo,
em caso de descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, a inadimplência de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou a superveniência de norma legal ou de
fato que o torne material ou formalmente inexecutável.
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§1º Fica estabelecido o foro de Guarapuava como competente
para dirimir as questões decorrentes da execução.
§2º O procedimento de denúncia do contrato deverá ser comunicado obrigatoriamente à Comissão Executiva Nacional dos
Contratos Organizativos de Ação Publica Ensino-Saúde.
§3º O acesso aos serviços de saúde e as contrapartidas definidas nos Planos de Atividades de Integração Ensino Saúde
deverão ser mantidos por até seis meses após a denúncia
oficial do contrato e sua comunicação à Comissão Executiva
Nacional dos Contratos Organizativos de Ação Publica Ensino-Saúde, exceto nos casos onde houver consenso entre as partes para rescisão imediata.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos referentes a este contrato poderão ser resolvidos de comum acordo entre as partes com a interveniência
dos Ministérios da Saúde e do Ministério da Educação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
O foro competente para dirimir questões oriundas deste contrato, não resolvidas de comum acordo entre as partes, será o
da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Paraná, com
renúncia expressa de qualquer outro.
E por se acharem justas e contratadas, as partes assinam o
presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas para que produza seus efeitos legais.
Guarapuava, ___ de _______________________ de xxxx.
Responsável pela Instituição de Ensino 1
Responsável pela Instituição de Ensino 2 ....
Secretário Municipal de Saúde
TESTEMUNHAS:
1._________________________
2._________________________
DECRETO N° 6197/2017
Fixa normas para formalização do COAPES e concessão de
campo de atuação para estágios obrigatórios e residências nas
unidades da Rede de Assistência da Secretaria Municipal da
Saúde de Guarapuava/PR, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidos pelo
Inciso I do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Guarapuava,
CONSIDERANDO a Lei nº 11.129/2005, que institui a Residência Multiprofissional e de Área Profissional em Saúde;
CONSIDERANDO a Lei nº. 11.788/2008 que trata dos Estágios
Obrigatórios e Não Obrigatórios;
CONSIDERANDO o Decreto nº 80.281/1977, que Regulamenta a Residência Médica;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 6196/2017 que trata do Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde no
município de Guarapuava (COAPES Guarapuava); e
CONSIDERANDO a necessidade de definição dos procedimentos para adesão ao COAPES e seus trâmites operacionais, visando o desenvolvimento dos Estágios Obrigatórios e
dos Programas de Residência em Saúde (Médica, Multiprofissional e em Área Profissional em Saúde) que requerem o uso
de campos de atuação na rede pública da Secretaria Municipal
da Saúde – SMS,
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RESOLVE
Art. 1º Fixar normas para formalização do COAPES e concessão de campo de atuação para estágios obrigatórios e residências nas unidades da Rede de Assistência da Secretaria
Municipal da Saúde – SMS.
Art. 2º Poderá ser concedido campo de atuação para estágios
obrigatórios relativos aos cursos de ensino médio, técnico ou
profissionalizante, graduação, pós-graduação (lato sensu ou
stricto sensu), de Instituições de Ensino - IE reconhecidas e
aprovadas pelo Ministério da Educação ou Núcleos Regionais
de Educação do Paraná e, para Programas de Residência em
Saúde (Médica, Multiprofissional e em Área Profissional) aprovados pela Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM,
e Comissão Nacional de Residência Multiprofissional e de Área
Profissional em Saúde – CNRMS.
CAPÍTULO I
DA FORMALIZAÇÃO DO COAPES
Art. 3º A instituição com interesse de adesão ao COAPES
Guarapuava deverá informar sua intenção ao Comitê Gestor
Municipal através do Protocolo Geral do Município, enviando
as informações constantes do ANEXO I e os seguintes documentos:
I. Instituição de Ensino Pública Municipal, Estadual ou Federal:
a) Portaria, decreto ou lei de autorização da criação da escola;
b) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral relativa
ao CNPJ;
c) Autorização do MEC, autorização Núcleo Estadual de Educação, autorização pelo Conselho Estadual de Educação do
Paraná ou Conselho Municipal de Educação, aplicável à Instituição; e
d) Documento de nomeação dos responsáveis pela Instituição
de Ensino.
II. Instituição de Ensino Privada com ou sem fins lucrativos:
a) Estatuto da Instituição ou Contrato Social, devidamente registrado, e posteriores alterações;
b) Ata da Assembléia que elegeu a última diretoria, quando
couber;
c) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral relativa
ao CNPJ;
d) Autorização do MEC, autorização do Núcleo Estadual de
Educação, autorização pelo Conselho Estadual de Educação
do Paraná ou Conselho Municipal de Educação, aplicável à
Instituição; e
e) Prova de regularidade Fiscal junto a Fazenda Municipal
(Certidão de Tributos Mobiliários).
§1º As Instituições com Interesse a adesão ao COAPES Guarapuava, deverão protocolizar os documentos exigidos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação
deste Decreto
§2º A regularidade da documentação encaminhada pelas Instituições, deverá ser analisada por Comissão composta por
3 (três) servidores nomeados por Portaria, devendo cada um
destes ser indicado pelas respectivas Secretarias de Administração, Planejamento e Secretaria de Saúde.
§3º A Comissão nomeada nos termos do §2º, terá prazo de 10
(dez) dias após o término do prazo das Instituições, para emitir
parecer favorável e encaminhar para a Secretaria de Saúde,
que deverá providenciar as demais formalizações necessárias.
§4º Após a formalização das adesões ao COAPES Guarapuava, será imprescindível a publicação do Termo de Parceria no
Boletim Oficial do Município.
§5º As informações constantes do anexo I e documentações de
cada Instituição encaminhadas para a Secretaria Municipal de
Saúde, após as formalizações necessárias, serão arquivadas e
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permanecerão a disposição do COAPES Guarapuava.
§6º A instituição de ensino obriga-se a manter sua documentação em situação regular, durante a vigência do COAPES Guarapuava.
Art. 4º A custódia dos Termos de Parceria do COAPES caberá
ao Comitê Gestor Municipal do COAPES Guarapuava.
CAPÍTULO II
DA COORDENAÇÃO
Art. 5º O Comitê Gestor Municipal e sua Comissão Executiva
deverão ser constituídos no mesmo dia da assinatura dos Termos de Parceria.
§1º A Secretaria Municipal de Saúde, coordenará a Comissão
Executiva do Comitê Gestor Municipal do COAPES Guarapuava, garantindo o pleno cumprimento dos objetivos, princípios e
diretrizes do Decreto nº 6196/2017.
CAPITULO III
DAS SOLICITAÇÕES DO CAMPO DE ATUAÇÃO
Art. 6º As solicitações de campo de atuação se darão anualmente através de protocolo no Protocolo Geral do Município.
Art. 7º O prazo para a solicitação de campo de atuação para o
ano subsequente pelas Instituições de Ensino, Programas de
Residência será de 01 de setembro até 31 de outubro.
PARÁGRAFO ÚNICO As deliberações para campo de atuação,
solicitadas para o COAPES Guarapuava somente serão deferidas a partir do ano letivo 2018.
Art. 8º As solicitações de campo de atuação prática de estágios obrigatórios serão encaminhadas a Secretaria Municipal
de Saúde, para apreciação e compatibilização às diretrizes do
COAPES Guarapuava.
Art. 9º Caberá a Secretaria Municipal de Saúde a adoção das
providências para organização das solicitações de campos de
atuação nas unidades de saúde do Município.
Art. 10 A Secretaria Municipal de Saúde, pactuará com as unidades onde foram solicitados os campos a viabilidade de cessão e o levantamento das contrapartidas.
Art. 11 Após análise prévia das solicitações, formalização e
instrução dos processos referentes a cada campo de atuação,
a Secretaria Municipal de Saúde emitirá seu parecer de aprovação integral, parcial ou reprovação das solicitações e enviará
suas decisões ao Comitê Gestor Municipal do COAPES Guarapuava, até 15 de dezembro.
Art. 12 O Comitê Gestor Municipal do COAPES Guarapuava
procederá a avaliação dos processos enviados pela Secretaria
Municipal de Saúde e decidirá sobre os processos, comunicando às instituições de ensino envolvidas, até 31 de janeiro do
ano subsequente.
PARÁGRAFO ÚNICO: Após o retorno da decisão final do Comitê Gestor Municipal do COAPES Guarapuava, a Secretaria
Municipal de Saúde deverá se comunicar com as instituições
de ensino, para prosseguimento da preparação dos campos de
atuação dos estagiários e residentes.
CAPÍTULO IV
DA COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS, DA SUPERVISÃO DOS
ESTÁGIOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES DE
ENSINO
Art. 13 Para composição dos grupos de alunos em cada campo de estágio, deverá ser observado o limite de alunos estabelecido, de acordo com o tipo de serviço, como segue:
I. Atenção Básica e Especializada:
a) UBS com ou sem ESF, NASF, CAPS e CEO – Até 06 alunos
por grupo,
b) AMPDS – Até 03 alunos por grupo;
c) SAE – Até 03 alunos por grupo;
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d) Melhor em Casa – Até 03 alunos por grupo, sendo um de
cada curso de graduação;
e) Centro de Saúde da Mulher – Até 05 alunos por grupo e
f) Assistência Farmacêutica – Até 02 alunos por grupo.
II. Departamento de Vigilância em Saúde:
a) Vigilância Sanitária, Ambiental e do Trabalhador – Até 05
alunos por grupo, e
b) Vigilância Epidemiológica – Até 05 alunos por grupo;
III. Unidades de Pronto Atendimento / UPA – Até 06 alunos por
grupo;
IV. Administração/Gestão em Enfermagem – Até 05 alunos por
grupo;
V. SAMU:
a) Base Fixa - Até 02 alunos por grupo, sendo um de cada
curso de graduação, e
b) Ambulância - 01 aluno por grupo;
VI. SADT – Até 02 alunos por grupo;
VII. Tutoria em Atenção Básica – Até 05 alunos por grupo;
VIII. Em caso de outros Programas instituídos, será definido
número de alunos conforme possibilidades da Secretaria Municipal da Saúde.
PARÁGRAFO ÚNICO: Composição diferente da prevista neste artigo deverá ser justificada e encaminhada pela Instituição
de Ensino ou Unidade de Saúde a Secretaria Municipal de
Saúde para avaliação e eventual aprovação.
Art. 14 A realização do estágio, independente de sua modalidade, não gera vínculo empregatício para o estagiário ou para
o professor/supervisor indicado pela Instituição, e tampouco
gera direito a qualquer espécie de remuneração, com a Secretaria Municipal da Saúde.
Art. 15 São obrigações:
I. Da Instituição de Ensino:
a) Compatibilizar o horário de estágio com o horário escolar e
o de funcionamento das Unidades da Secretaria Municipal da
Saúde;
b) Providenciar a identificação do estagiário por meio de crachá;
c) Exigir que o aluno se apresente no campo de atuação adequadamente uniformizado;
d) Garantir a presença diária do professor/supervisor que
acompanha o grupo de estagiários, nos termos do disposto no
§1º, art. 3º da Lei 11.788/08, o qual deverá possuir registro
ativo no respectivo conselho de profissão;
e) Zelar pela observância por parte dos alunos e supervisores
das normas internas da unidade concedente relativas à disciplina, segurança do trabalho e biossegurança;
f) Orientar os alunos sobre as disposições do Código de Ética
Profissional;
g) Responsabilizar-se pelo seguro e adoção de providências
necessárias ao pleno atendimento do estagiário, em caso de
acidente;
h) Cumprir a contrapartida pactuada, efetivando toda a pactuação no exercício.
II. A Secretaria Municipal de Saúde:
a) Garantir a disponibilidade, das unidades concedidas como
campo de atuação de estágio;
b) Indicar um profissional de seu quadro de pessoal para acompanhar os estágios, com formação ou experiência profissional
na área de conhecimento do campo de estágio obrigatório concedido;
c) Providenciar os Termos de Doação sem encargos e adoção
das providências para incorporação ao Patrimônio Municipal
dos bens permanentes recebidos como contrapartida.
d) Encaminhar ao Comitê Gestor Municipal AVALIAÇÃO ANUAL (ANEXO IX).
Art. 16 Cabe a Secretaria Municipal de Saúde, monitorar o de-
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senvolvimento dos estágios nos campos concedidos em qualquer das unidades que administram estágios, diretamente ou
por meio das interlocuções locais, supervisionando e garantindo o pleno cumprimento das determinações deste Decreto.
PARÁGRAFO ÚNICO: A inobservância das obrigações dos
cooperantes previstas nos ajustes deverá ser comunicada ao
Comitê Gestor Municipal, podendo ensejar, após o devido contraditório, em advertência, suspensão ou rescisão do Ajuste.
Art. 17 Aplica-se o disposto neste Decreto às solicitações de
estágio em serviços e unidades que estejam sob gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 18 Cada supervisor poderá somente ser responsável por
até 06 (seis) estagiários simultaneamente, ou número conforme estabelecido pelo conselho profissional respectivo, sendo
qualquer alteração destes números justificada e aprovada pela
Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 19 Assim que aprovados os campos de estágio, as instituições de ensino deverão informar a Secretaria Municipal de
Saúde, os nomes do coordenador do curso e dos supervisores
dos estágios para cada grupo e/ou estagiário, com o respectivo
registro no conselho de classe.
CAPÍTULO V
DA DOCUMENTAÇÃO
Art. 20 As instituições de ensino deverão apresentar a Secretaria Municipal de Saúde, os seguintes documentos referentes
à cada curso ou programa de residência:
I. Estágio obrigatório:
a) Regulamento ou Regimento ou Plano ou Diretrizes do Curso;
b) Autorização do MEC, Núcleo Estadual de Educação, autorização do Conselho Estadual de Educação do Paraná ou Conselho Municipal de Educação, aplicável ao curso;
c) Declaração contendo a apresentação do Responsável Técnico;
d) Especificação do período e duração em que no curso são
apresentados e debatidos os princípios e diretrizes do SUS e
as Políticas e Programas de Saúde afins à natureza do estágio,
conforme definido no Decreto nº 6196/2017 que trata do Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde no município
de Guarapuava (COAPES Guarapuava);
d) Comprovação da existência de seguro de vida e acidentes
pessoais contratados pela instituição de ensino para os estagiários.
II. Residências:
a) Documento comprobatório de credenciamento do programa
de residência junto ao MEC;
b) Documento comprobatório de matricula do residente no sistema do MEC ou MS;
c) Documento comprobatório dos residentes no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) da unidade formadora, conforme previsto no Decreto nº 7.562 de 15 de setembro de 2011, da Comissão Nacional de Residência (NR);
Art. 21 Aprovados os campos de atuação pela Secretaria Municipal de Saúde, devem haver as pactuações devidamente
registradas no Plano de Atividades de Integração Ensino – Serviço - Comunidade (Anexo II A e B) e no Plano de Contrapartida
(Anexo III A e B).
CAPÍTULO VI
DAS CONTRAPARTIDAS
Art. 22 As contrapartidas das instituições de ensino serão pactuadas no Plano de Contrapartida (Anexo III A e B), que serão
anexas ao Termo de Parceria do COAPES Guarapuava.
PARÁGRAFO ÚNICO: O Anexo III – B somente será utilizado
caso seja necessário maior detalhamento do item pactuado no
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Anexo III - A.
Art. 23 Os cursos oferecidos aos trabalhadores da saúde,
como contrapartida deverão ser elaborados com base em definições do Comitê Gestor Municipal do COAPES Guarapuava e
aprovados pela Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 24 Para contrapartida oferecida por meio de cessão da
utilização de espaço físico ficam estabelecidos os valores de
referência, conforme Anexo IV.
§1º Quando ocorrer a necessidade não prevista de utilização
de espaço físico da Instituição de Ensino, o Plano de Contrapartida será apostilado conforme minuta descrita no Anexo V.
§2º Caberá ao Comitê Gestor Municipal do COAPES Guarapuava e a Secretaria Municipal de Saúde:
I. O gerenciamento da utilização dos espaços físicos;
II. As providências relativas aos procedimentos e documentos
de comprovação da utilização da contrapartida.
§3º A cessão de espaço deverá ser oficializada em modelo
padrão, assinado pela Instituição de Ensino e pela Comissão
Executiva do Comitê Gestor Municipal do COAPES Guarapuava, conforme Anexo VI - Termo de Cessão de Espaço Físico,
que deverá ser preenchido em 3 vias, distribuídas para o Comitê Gestor Municipal, para a Secretaria Municipal de Saúde e
para a Instituição de Ensino, servindo como comprovação da
utilização da contrapartida.
Art. 25 No caso de pactuação de contrapartida para aquisição
de bens permanentes, a Secretaria Municipal de Saúde terá
que apresentar justificativa, estes deverão ser utilizados na implantação e melhoria dos campos de atuação, sendo vedada
sua utilização para outros fins, constando nos autos a anuência
do Secretário de Saúde, sendo deste a responsabilidade pelo
desígnio.
PARÁGRAFO ÚNICO: A Instituição de Ensino deverá apresentar Carta de Doação do bem permanente ao serviço ou unidade de saúde da Secretaria Municipal de Saúde, nos moldes
do Anexo VII, em até três dias após sua entrega.
Art. 26 Os valores financeiros dos itens de materiais permanentes pactuados são referenciais, podendo sofrer ajuste para
menos ou para mais, em função de oscilações de mercado.
Art. 27 As Instituições Públicas subordinadas a Prefeitura Municipal de Guarapuava que solicitarem campos de atuação estão desobrigadas a pactuarem Plano de Contrapartida.
Art. 28 O cumprimento integral das contrapartidas deverá ser
anual e ocorrer até o final de cada exercício.
Art. 29 A comprovação do cumprimento anual da contrapartida
se dará por meio de declaração, conforme ANEXO VIII, emitida
pela Secretaria Municipal de Saúde e Comitê Gestor Municipal
do COAPES Guarapuava.
PARÁGRAFO ÚNICO: Para a emissão da declaração de cumprimento da contrapartida emitida até 31 de outubro deverá ser
considerado o cumprimento mínimo de 85% (oitenta e cinco
por cento) do previsto.
Art. 30 O não cumprimento integral da contrapartida no exercício é fato impeditivo para cessão de campos de estágios para
o ano subsequente e deverá ser informado ao Comitê Gestor
Municipal do COAPES Guarapuava.
CAPÍTULO VII
DA FORMALIZAÇÃO DOS PLANOS
Art. 31 Concluída a fase de análise e pactuação, a Secretaria Municipal de Saúde deverá encaminhar ao Comitê Gestor
Municipal as documentações respectivas em conjunto com a
pactuação dos Planos de Atividades de Integração Ensino-Serviço-Comunidade e de Contrapartida de cada Instituição
de ensino devidamente aprovados.
PARÁGRAFO ÚNICO: Os Planos de Atividades de Integração
Ensino-Serviço-Comunidade e de Contrapartida terão prazo de
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vigência de 01 (um) ano, com início no primeiro dia útil do exercício correspondente ao ano para o qual os campos de atuação
foram solicitados, podendo ser denunciados por qualquer dos
cooperantes mediante comunicação prévia de 90 (noventa)
dias.
Art. 32 O Comitê Gestor Municipal do COAPES Guarapuava
encaminhará os planos aprovados para à Secretaria Municipal
de Saúde para assinatura do Despacho Autorizatório.
§1º Os estágios obrigatórios e residências só poderão ser iniciados após a assinatura do Despacho Autorizatório.
§2º Os processos formalizados permanecerão arquivados na
Secretaria Municipal de Saúde a disposição do Comitê Gestor
Municipal.
§3º As documentações e planos de cada Instituição encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde serão anexadas
em processo único constante do COAPES Guarapuava;
CAPÍTULO X
DAS AVALIAÇÕES
Art. 33 Será disponibilizada avaliação para o estagiário, para
a Instituição de Ensino e para o responsável na unidade de
saúde cedente, que deverá ser preenchida conforme anexo IX.
§1º A avaliação do Estagiário deverá ser realizada ao término
do período de cada disciplina do estágio.
§2º A avaliação do Supervisor deverá ser realizada semestralmente ou no término do período do estágio.
§3º A avaliação do responsável na unidade de saúde cedente
deverá ser anual, uma para cada Instituição de Ensino e realizada até dia 30 de novembro.
Art. 34 A Secretaria Municipal de Saúde será responsável por
realizar a Avaliação Geral dos Campos de Atuação (Anexo IX),
que deverá ponderar as notas atribuídas nas avaliações realizadas pelos demais agentes envolvidos.
Art. 35 A inobservância das obrigações previstas nos Planos
de Atividades de Integração Ensino-Serviço-Comunidade e
de Contrapartida deverão ser comunicadas ao Comitê Gestor
Municipal do COAPES Guarapuava, podendo ensejar, após o
devido contraditório, em advertência, suspensão ou rescisão
do ajuste.
CAPÍTULO XI
DO ADITAMENTO
Art. 36 Anualmente a Instituição de Ensino deverá solicitar os
campos de atuação conforme previsto no Capítulo II – Das Solicitações, acompanhada de Declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde informando o cumprimento dos Planos de Atividade de Integração Ensino-Serviço-Comunidade e
de contrapartidas pactuados para o exercício, podendo haver
acréscimo ou supressão de campos de atuação.
CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 37 O início da atividade no campo de atuação de estágio
obrigatório fica condicionado à assinatura do despacho autorizatório da pactuação do Plano de Atividades de Integração
Ensino-Serviço-Comunidade e do Plano de Contrapartida.
Art. 38 A instituição de Ensino deverá disponibilizar equipamentos e outros materiais de Proteção Individual, de acordo
com a legislação vigente, a ser utilizada pelos alunos.
Art. 39 Nos termos dos artigos 7º e 9º da Lei 11.788/2008 deverá ser providenciado pela Instituição de Ensino o Termo de
Compromisso de Estágio (TCE), conforme Modelo do Anexo X,
cabendo-lhe inclusive a coleta das assinaturas do representante da Instituição e do estagiário.
§1º O acesso do estagiário ao campo de estágio fica condicionado à assinatura do Termo de Compromisso de Estágio
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individual.
§2º A guarda do TCE é da responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde que cede o campo de estágio.
Art. 40 A realização do estágio, independente de sua modalidade, não gera vínculo empregatício com a Secretaria Municipal da
Saúde, para o estagiário ou para o professor/supervisor indicado pela Instituição, e tampouco gera direito a qualquer espécie de
remuneração.
Art. 41 A solicitação de campos de atuação para estágios optativos individuais e eventuais para residências, deverá ser requerida à Secretaria Municipal de Saúde com antecedência mínima de 90 dias da data prevista de início e anexar os documentos
previstos no inciso II, Art. 20 deste Decreto.
§1º No caso de se tratar exclusivamente de solicitação para cenários optativos de residências não haverá obrigatoriedade de
adesão ao COAPES nem pactuação de contrapartida.
§2º Para formalização deverá ser apresentado apenas o Plano de Atividades de Integração Ensino-Serviço-Comunidade do
Estágio / Residência Anexo II B, descrevendo as atividades que serão realizadas no campo de atuação, podendo a data ser
confirmada por meio eletrônico (e-mail).
Art. 43 Os casos omissos e excepcionais serão decididos pelo Comitê Gestor Municipal do COAPES Guarapuava.
Art. 44 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Guarapuava, 27 de julho de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 6233/2017
Declara de Utilidade Pública, trechos de Estradas Rurais, que
menciona e especifica e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETO N° 6238/2017
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 do Sr. Marcos Vinicios Lustoza Dangui,
de Assessor de Gabinete do Prefeito para o cargo de Assessor Técnico, na Secretaria Municipal de Comunicação Social, a
partir de 01 de agosto de 2017.
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos legais a partir de 01 de agosto de 2017.

Art. 1º. Ficam Declarados de Utilidade Pública, os trechos das
Estradas DA JUNQUEIRA (do Jordão à Colônia Vitória – Partes
1 e 2), DO BANHADINHO (da Junqueira à Vila do Banhadinho), DO BANHADO GRANDE (da Vila do Banhadinho ao Banhado Grande – Partes 1 e 2), tudo conforme Projeto Técnico
de Adequação, Manutenção e Melhorias de Estradas Rurais,
que é parte integrante do presente decreto.
Art. 2º. As Estradas Rurais de que trata o Art. 1º, são todas
classificadas como ESTRADAS PRINCIPAIS, com largura
30,00 metros, ou seja, 15,00 metros para cada lado do eixo,
de acordo com a Lei Municipal Complementar Nº 065/2016, de
21/12/2016, que dispõe sobre o Sistema Viário do Município de
Guarapuava.
Art. 3º. O Projeto Técnico mencionado no Art. 1º foi desenvolvido no âmbito do Projeto Multisetorial para o Desenvolvimento
do Paraná – Pró Rural, do Programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios e Sistemas Conservacionistas - Estradas
da Integração, implementado e coordenado pela Secretaria de
Estado da Agricultura e do Abastecimento, destinado a promover ações articuladas entre Órgãos e Entidades do Governo
do Estado, Municípios e Consórcios Intermunicipais, de acordo
com o Decreto Estadual Nº 6515 de 21/11/2012.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Guarapuava, 03 de agosto de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETA

Guarapuava, 08 de agosto de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
PORTARIAS
PORTARIA Nº 605/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo único, do art. 138 da Lei Complementar nº 060/2016,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar o afastamento da servidora pública municipal,
Sra. Zilmári Grisard Xavier, matrícula nº 14782-6, cargo Professor (a), concedendo licença não remunerada por motivo de
afastamento do cônjuge, pelo período de 02 (dois) anos, a partir de 01 de agosto de 2017.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 01 de agosto de 2017.
Guarapuava , 03 de agosto de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 606/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Designar o Servidor Carlos Marcelo Kaliberda, matrículas 10192-3 e 16940-4, a responder pela Assessoria de Gabinete da Secretaria de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Guarapuava, 03 de agosto de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 620/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela
Portaria nº 784/2016, dilação de prazo pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 14 de julho de 2017.
Art. 2º Findo o prazo de 30 (trinta) dias, a Comissão deverá
apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 14 de julho de 2017.
Guarapuava, 08 de agosto de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 621/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Conceder à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, instituída pela Portaria nº 249/2017, dilação de prazo
por mais 30 (trinta) dias, a partir de 29 de julho de 2017.
Art. 2º Findo o prazo de 30 (trinta) dias, a comissão deverá
apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 29 de julho de 2017.
Guarapuava, 08 de agosto de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 622/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei
e considerando o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, criado pela Lei Federal n.º 9.985, de 18 de julho de 2000,
o qual determina que as Unidades de Conservação devem dispor de um Plano de Manejo,
RESOLVE
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Art. 1º Aprovar o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal
das Araucárias, Unidade de Conservação criada por meio da
Lei nº 198/91 de 01 de julho de 1991, com área de 76,57 ha
de acordo com os limites definidos na Lei nº 2630/17 de 07 de
junho de 2017.
Art. 2º O Plano de Manejo poderá sofrer atualizações quando
necessárias.
Art. 3º O Plano de Manejo ora aprovado faz parte integrante
desta portaria, como se nela estivesse contido.
Art. 4º Serão disponibilizadas cópias impressas e em meio digital (PDF) deste plano de manejo, para consulta do público, na
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e na página da Prefeitura Municipal de Guarapuava.
Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando em consequência revogadas as disposições em
contrário.
Guarapuava, 08 de agosto de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 623/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Revogar a Portaria nº 149/2014, a partir de 01 de agosto
de 2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 01 de agosto de 2017.
Guarapuava, 8 de agosto de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE
EXTRATO DE INDENIZAÇÃO
011-2017
CREDOR: FUNERÁRIA SANTA CRUZ DE GUARAPUAVA
LTDA.
CNPJ: 82.049.248/0001-01
OBJETO: Serviços Funerários
VALOR: R$ 4.350.00 (Quatro Mil Trezentos e Cinquenta Reais).
PROCESSO: Serviços de translado intermunicipais para população carente conforme RP 923/2016.
PARECER JURÍDICO: Número 1064/2017 folhas 69 a 80.
PARECER COMISSÃO: Favorável, conforme Relatório 11/2017
(portaria nº 141/2014), folhas 83 a 88.
DEFERIMENTO: Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho, em 25
de julho de 2017, folha 89.
SURG
RESULTADO DE JULGAMENTO/ ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 026/2017
Licitação realizada em 30/06/2017 – 14h00mim
Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial nº 026/2017, destinado ao Registro de preços para
eventual aquisição de TINTAS E INSUMO para manutenção
de lataria e carroceria de veículos em geral, tendo transcorrido
todas as fases de lances e de análise dos documentos de habilitação; observados os preceitos do Decreto n. 3.555/2000,
Decreto Municipal n. 1168/2006 e Lei Federal n. 10.520/2002
e 8.666/1993; declaro CLASSIFICADA e HABILITADA e ADJUDICO o objeto desta licitação a Licitante à EMPRESA TINTAS
SELL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 78.070.687/0001-29.
Valor total: R$ 91.000,00 (noventa e um reais).
À vista do presente resultado/adjudicação, submeto o processo
à análise da autoridade superior. Guarapuava, 14 de julho de
2017.
PAULO CEZAR TRACZ - Pregoeiro Oficial da SURG
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL 026/2017
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de TINTAS E INSUMO para manutenção de lataria e carroceria de
veículos em geral
O Diretor Administrativo da SURG, no uso das atribuições
que lhe são conferidas, tendo em vista a realização PREGÃO
PRESENCIAL n° 01262017, HOMOLOGA para que produza
os seus jurídicos e legais efeitos a decisão do Pregoeiro Paulo Cezar Tracz, autorizando, a contratação do objeto licitado,
junto à empresa e com os valores descritos no resultado de
julgamento:
EMPRESA: TINTAS SELL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.
78.070.687/0001-29.
Valor total: R$ 91.000,00 (noventa e um reais). Guarapuava, 19
de julho de 2017.
SANDRO ALEX RUSSO VALERA - Diretor Técnico da SURG
RESULTADO DE JULGAMENTO/ ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 027/2017 - Licitação realizada em
10/07/2017 – 14h00mim
Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial nº 027/2017, destinado ao Registro de preços para
eventual fornecimento com montagem das peças em roçadeiras manuais, trator e micro trator cortador de grama, motosser-
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ras, virador de terra tracionado e podadores de cerca viva do
setor de parques e praças, tendo transcorrido todas as fases de
lances e de análise dos documentos de habilitação; observados os preceitos do Decreto n. 3.555/2000, Decreto Municipal
n. 1168/2006 e Lei Federal n. 10.520/2002 e 8.666/1993; declaro CLASSIFICADA e HABILITADA e ADJUDICO o objeto desta
licitação a Licitante à EMPRESA FABIO CRESTANI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n 07.418.211/0001-98, relacionando-a
com os respectivos itens:
Valor total: R$ 184.611,00 (cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e onze reais).
À vista do presente resultado/adjudicação, submeto o processo
à análise da autoridade superior. Guarapuava, 14 de julho de
2017.
PAULO CEZAR TRACZ - Pregoeiro Oficial da SURG
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL 027/2017
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento com
montagem das peças em roçadeiras manuais, trator e micro
trator cortador de grama, motosserras, virador de terra tracionado e podadores de cerca viva do setor de parques e praças
O Diretor Administrativo da SURG, no uso das atribuições que
lhe são conferidas, tendo em vista a realização PREGÃO PRESENCIAL n° 027/2017, HOMOLOGA para que produza os seus
jurídicos e legais efeitos a decisão do Pregoeiro Paulo Cezar
Tracz, autorizando, a contratação do objeto licitado, junto à
EMPRESA: FABIO CRESTANI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob
o n 07.418.211/0001-98. Valor total: R$ 184.611,00 (cento e
oitenta e quatro mil, seiscentos e onze reais). Guarapuava, 19
de julho de 2017.
SANDRO ALEX RUSSO VALERA - Diretor Técnico da SURG
RESULTADO DE JULGAMENTO/ ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2017 - Licitação realizada em
11/07/2017 – 14h00mim
Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial nº 028/2017, destinado ao Registro de preços para
eventual contratação de empresa para prestar serviços de recapagem, conserto e vulcanização dos pneus dos veículos da
SURG, tendo transcorrido todas as fases de lances e de análise dos documentos de habilitação; observados os preceitos do
Decreto n. 3.555/2000, Decreto Municipal n. 1168/2006 e Lei
Federal n. 10.520/2002 e 8.666/1993; declaro CLASSIFICADA
e HABILITADA e ADJUDICO o objeto desta licitação a Licitante à EMPRESA FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA - EPP,
inscrita no CNPJ sob o n. 01.846.805/0001-13. Valor total: R$
147.500,00 (cento e quarenta e sete mil e quinhentos reais). À
vista do presente resultado/adjudicação, submeto o processo
à análise da autoridade superior. Guarapuava, 18 de julho de
2017.
PAULO CEZAR TRACZ - Pregoeiro Oficial da SURG
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2017
OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa para prestar serviços de recapagem, conserto e vulcanização dos pneus dos veículos da SURG.
O Diretor Administrativo da SURG, no uso das atribuições que
lhe são conferidas, tendo em vista a realização PREGÃO PRESENCIAL n. 28/2017, HOMOLOGA para que produza os seus
jurídicos e legais efeitos a decisão do Pregoeiro Paulo Cezar
Tracz, autorizando, quando necessário, a contratação do objeto licitado, junto a empresa e com os valores abaixo descritos:
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Fornecedor: FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA - EPP,
inscrita no CNPJ sob o n. 01.846.805/0001-13. Valor total: R$
147.500,00 (cento e quarenta e sete mil e quinhentos reais).
Guarapuava, 24 de julho de 2017.
FERNANDO DAMIANI - Diretor Administrativo
COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2017
Objeto: O Edital de Pregão em epigrafe tem por finalidade o
Registro de preços para eventual aquisição de peças do sistema elétrico de veículos, caminhões e máquinas pesadas da
SURG, incluso mão de obra para reposição.
TENDO EM VISTA HOUVE RETIFICAÇÕES QUE ALTERAM
A FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS PELAS LICITANTES
INTERESSADAS DO PRESENTE EDITAL, FICA ADIADA A
DATA DE CREDENCIAMENTO PARA O DIA 11/08/2017, DAS
13H30M ÀS 14H00M E ABERTURA DOS ENVELOPES ÀS
14H01M DO MESMO DIA, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 21, §4º DA LEI 8.666/1993. Tudo mais que se refere a
este pregão permanece inalterado e disponível no site www.
surg.com.br. Guarapuava, 26 de julho de 2017.
FERNANDO DAMIANI – Diretor Administrativo
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 34/2017
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2017 - Sistema Registro de
Preços
OBJETO: Registrar os preços para contratação de empresa
para prestação de serviços com caminhão caçamba basculante traçado, incluindo motorista.
LICITANTE: A. S. TERRAPLANAGENS LTDA - ME, inscrita no
CNPJ sob o n. 01.945.075/0001-08
VALOR TOTAL: R$1.890.000,00 (um milhão, oitocentos e noventa mil reais)
PRAZO DE VIGENCIA: 12 meses.
ASSINATURA: 17 de julho de 2017.
Disponível no site: www.surg.com.br
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 35/2017
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N. 026/2017 - Sistema Registro de
Preços
OBJETO: Registrar os preços para eventual aquisição de TINTAS E INSUMO para manutenção de lataria e carroceria de
veículos em geral.
LICITANTE: COMÉCIO DE TINTAS SELL LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n. 78.070.687/0001-29.
Valor total: R$ 91.000,00 (noventa e um reais).
PRAZO DE VIGENCIA: 12 meses.
ASSINATURA: 24 de julho de 2017.
Disponível no site: www.surg.com.br
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 36/2017
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N. 027/2017 - Sistema Registro de
Preços
OBJETO: Registrar o preço para a contratação de empresa
para fornecimento com montagem das peças em roçadeiras
manuais, trator e micro trator cortador de grama, motosserras,
virador de terra tracionado e podadores de cerca viva do setor
de parques e praças.
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LICITANTE: FABIO CRESTANI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob
o n 07.418.211/0001-98
VALOR TOTAL: R$ 184.611,00 (cento e oitenta e quatro mil,
seiscentos e onze reais).
PRAZO DE VIGENCIA: 12 meses.
ASSINATURA: 26 de julho de 2017.
Disponível no site: www.surg.com.br
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N º 34/2017
Sistema de Registro de Preços
A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava –
SURG, por seu diretor administrativo, torna público que realizará a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 34/2017
DATA: 14/08/2017		
HORARIO: 14h00m
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa
para prestação de serviços com caminhão munck, com capacidade de 16 toneladas.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n. 10.520/02, Lei n. Federal
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n.
1168/2006 e 1.447/2007 e Lei Complementar n. 123/2006.
LOCAL: Sala de licitações da SURG, localizada em sua sede
administrativa, na Rua Afonso Botelho, n. 63, Bairro Trianon,
CEP: 85070-165, em Guarapuava/PR;
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações, situado em sua
sede administrativa, ou pelo fone (42) 3630 – 0500, de segunda a sexta-feira das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 18h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser
obtidos pelo site: www.surg.com.br no link “Avisos de Licitação” ou por meio de cópia a ser adquirida no Departamento
de Licitações, mediante recolhimento de taxa no valor relativo
ao custo da reprodução gráfica. Para todas as referências de
tempo será observado o horário de Brasília (DF). Guarapuava,
27 de julho de 2017. (a)
FERNANDO DAMIANI. Diretor Administrativo da SURG.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N º 35/2017
Sistema de Registro de Preços
A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava –
SURG, por seu diretor administrativo, torna público que realizará a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 35/2017
DATA: 17/08/2017		
HORARIO:
14h00m
OBJETO: Registro de preços para aquisição de peças para veículos leves e pesados.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n. 10.520/02, Lei n. Federal
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n.
1168/2006 e 1.447/2007 e Lei Complementar n. 123/2006.
LOCAL: Sala de licitações da SURG, localizada em sua sede
administrativa, na Rua Afonso Botelho, n. 63, Bairro Trianon,
CEP: 85070-165, em Guarapuava/PR;
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações, situado em sua
sede administrativa, ou pelo fone (42) 3630 – 0500, de segunda a sexta-feira das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 18h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser
obtidos pelo site: www.surg.com.br no link “Avisos de Licitação” ou por meio de cópia a ser adquirida no Departamento
de Licitações, mediante recolhimento de taxa no valor relativo
ao custo da reprodução gráfica. Para todas as referências de
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tempo será observado o horário de Brasília (DF). Guarapuava,
27 de julho de 2017. (a)
FERNANDO DAMIANI. Diretor Administrativo da SURG.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2016 – Sistema de Registro
de Preços.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços
com o seguinte equipamento: MOTONIVELADORA, incluindo
operador.
CONTRATO: Nº 088/2017
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.
CONTRATADA: CONSTRUTORA RPL LTDA
VALOR TOTAL: R$ 151.500,00 (cento e cinquenta e um mil e
quinhentos reais)
DATA DA ASSINATURA: 04 de julho de 2017.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N. 017/2016 – Sistema de Registro
de Preços.
OBJETO: Registro de preços para contratação de mão de obra
para manutenção mecânica de veículos da SURG.
CONTRATO: Nº 089/2017
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.
CONTRATADA: RE PARTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
- ME
VALOR TOTAL: R$ 11.348,52 (onze mil, trezentos e quarento e
oito reais e cinquenta e dois centavos),
DATA DA ASSINATURA: 06 de julho de 2017.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2016 – Sistema de Registro
de Preços.
OBJETO: Aquisição de blocos de concreto intertravado (paver), normal (cores natural, vermelho e preto) direcional e alerta, blocos de concreto, canaleta, mourões de suporte, mourões
esticadores e mourões de escora.
CONTRATO: Nº 092/2017
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.
CONTRATADA: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
VALOR TOTAL: R$ 23.680,00 (vinte e três mil, seiscentos e
oitenta reais).
DATA DA ASSINATURA: 17 de julho de 2017.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2016 – Sistema de Registro
de Preços.
OBJETO: Aquisição de sementes para o plantio nos canteiros,
avenidas, rotatórias, praças e outros logradouros públicos do
Município de Guarapuava.
CONTRATO: Nº 093/2017
PRAZO DE VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias.
CONTRATADA: SEMENTES VAN LEEUWEN LTDA EPP
VALOR TOTAL: R$7.760,00 (sete mil, setecentos e sessenta
reais)
DATA DA ASSINATURA: 20 de julho de 2017.
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2016 – Sistema de Registro
de Preços.
OBJETO: Aquisição de grama para o plantio nos canteiros,
avenidas, rotatórias, praças e outros logradouros públicos do
Município de Guarapuava.
CONTRATO: Nº 094/2017
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
CONTRATADA: LUIZ ANTONIO NEGRELLO - ME
VALOR TOTAL: R$18.375,00 (dezoito mil, trezentos e setenta
e cinco reais)
DATA DA ASSINATURA: 21 de julho de 2017.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de Guarapuava
DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N. 001/2016
OBJETO: Registro de preço para aquisição de material elétrico
em decorrência do furto no aterro sanitário.
CONTRATO: Nº 095/2017
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.
CONTRATADA: PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA
VALOR TOTAL: R$3.290,00 (três mil, duzentos e noventa reais),
DATA DA ASSINATURA: 26 de julho de 2017.
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA Nº 001/2017
O Diretor Administrativo 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 posteriores, bem como no Parecer Jurídico, RATIFICA a Dispensa de Licitação por JUSTIFICATIVA n. 001/2017,
que tem por objeto para Registro de preço para aquisição de
material elétrico em decorrência do furto no aterro sanitário.
PUBLIQUE – SE. Guarapuava, 26 julho de 2017. FERNANDO
DAMIANI - Diretor Administrativo
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