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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 27 de setembro de 2019
Veiculação: 27 de setembro de 2019

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXV Nº 1690

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

LEIS

LEI Nº 2963/2019 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Autoriza o Poder Executivo de Guarapuava a instituir o Progra-
ma de Adoção de Espaços Esportivos, de Recreação e Play-
ground, mediante publicidade comercial.

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 instituir 
o Programa de Adoção de Espaços Esportivos, de Recreação 
e Playground, mediante exploração de publicidade de cunho 
comercial.
Art. 2º Os termos do Programa de Adoção de que trata o Art. 
1º desta Lei terão vigência de 12 (doze) meses, podendo ser 
renovada mediante a realização de termo aditivo, se houver 
concordância expressa de ambas as partes, limitada a duração 
de sessenta meses. 
Parágrafo único. Até o primeiro dia útil seguinte ao vencimento 
do prazo do termo, estabelecido no Art. 2º desta Lei deverá o 
adotante retirar todas as placas e outros materiais publicitários 
afixados no interior da área ou espaço.
Art. 3º Poderão participar do Programa de Adoção, pessoas fí-
sicas, entidades da sociedade civil, associações de moradores 
e pessoas jurídicas legalmente constituídas no Município de 
Guarapuava.
Art. 4º O processo de formalização será precedido através de 
Edital de Chamamento Público, contendo requisitos, obriga-
ções para participação e critérios de seleção.
§1º O Secretário Municipal de Esportes e Recreação solicitará 
a nomeação de uma Comissão Especial para detalhamento e 
avaliação dos espaços disponíveis, definição do objeto, requi-
sitos e obrigações para o Chamamento Público. 
§2º Poderá ser instituído seleção por sorteio ou outro critério 
objetivo em caso de mais de um participante interessado pelo 
mesmo espaço.
Art. 5º A adotante selecionada poderá explorar espaços publi-
citários conforme condições previamente dispostas no edital de 
Chamamento Público e no termo de adoção.
Art. 6º O valor referente à exploração de publicidade será de 
inteira responsabilidade da adotante, que poderá se utilizar 
para fins comerciais ou próprios, sempre primando pela ma-
nutenção e/ou ampliação do espaço adotado, respeitando os 
requisitos e obrigações contidos no termo de adoção.
Art. 7º Todo o custo com a manutenção e ampliação do espaço 
adotado será de inteira responsabilidade do adotante.
§1º Todas as ampliações e instalações realizadas nos espa-
ços adotados integrarão o Patrimônio Público independente de 
qualquer ressarcimento ou indenização.
§2º Todas as ampliações e instalações, somente poderão ser 
realizadas após ciência e anuência do Poder Executivo Muni-
cipal, sendo que as benfeitorias realizadas pelo adotante não 
poderão alterar a natureza de uso e gozo do bem público.

Art. 8º O Município ao proceder o Edital de Chamamento de-
verá apresentar planta de localização das áreas onde as pu-
blicidades serão instaladas, estabelecendo o número máximo 
disponível e dimensões possíveis. 
Art. 9º O Município não se responsabiliza por quaisquer danos 
e ou indenizações que eventualmente venham a ocorrer a ter-
ceiros, decorrentes de atos da adotante, de seus representan-
tes, empregados, prepostos ou de seus equipamentos. 
Art. 10. Caberá à Adotante, a responsabilidade pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e demais re-
sultantes da execução, da implantação e manutenção de que 
trata a presente Lei. 
Art. 11. O desatendimento do disposto nesta Lei e no termo 
formalizado, implicará na imediata cessação da exploração 
concedida, ficando o contratado obrigado a promover a reti-
rada das placas e outros materiais publicitários afixados nos 
espaços, respondendo integralmente por eventuais prejuízos 
causados a terceiros. 
Art. 12. Esta Lei poderá ser regulamentada por Decreto do Po-
der Executivo. 
Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 25 de setembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2971/2019 
Autoriza o Poder Executivo de Guarapuava a implantar ser-
viços de psicologia clínica, enfermagem e assistência social, 
para alunos da Rede Pública de ensino do Bairro Xarquinho/ 
Industrial no Município de Guarapuava.
(Autor: João Carlos Gonçalves)

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º O poder executivo fica autorizado a oferecer aos alunos 
das escolas da rede pública de ensino do Bairro Xarquinho/ 
Industrial os serviços de psicologia clínica, enfermagem e as-
sistência social para o atendimento e acompanhamento.
§1º Os atendimentos ocorrerão em local próprio destinado para 
este fim, fora do ambiente escolar e poderá ser implantado na 
Unidade Básica de Saúde (UBS). 
 §2º O profissional da educação, ao notar desvios de conduta 
do aluno que o prejudique em seu aprendizado e em tarefas 
cotidianas, como ocorre nos casos de Bullying, depressão, hi-
peratividade, comportamentos violentos e outras formas psico-
lógicas de distúrbios, encaminhará o aluno à coordenação de 
ensino, que irá direcioná-lo para atendimento e acompanha-
mento.   
 §3º Os responsáveis pelo aluno, serão comunicados imediata-
mente sobre o atendimento, podendo inclusive, se for necessá-
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rio para a sua conveniência, participar das sessões e receber 
cópias dos relatórios do atendimento. 
 §4º Fica Autorizada a implantação de serviços de assistência 
social no Bairro Xarquinho/ Industrial. 
 § 5º Durante o atendimento previsto no caput do Art. 1º, pode-
rá o profissional de Assistência social estender seus trabalhos 
junto às famílias dos alunos atendidos, com intuito de promover 
os respectivos encaminhamentos para a execução de demais 
políticas públicas necessárias
Art. 2º Para os serviços de enfermagem caberá:  
I - Planejar, organizar, coordenar e avaliar serviços de enferma-
gem nessa unidade 
II - Zelar pelo bem-estar físico e psíquico dos alunos; no de-
senvolver programas de educação sanitária e de saúde pública 
em geral;  
III - Fazer curativos, aplicar vacinas e realizar as demais ativi-
dades previstas no respectivo regulamento da profissão.
Art. 3º A equipe multidisciplinar estará vinculada à Secretaria 
de Saúde e trabalhará em parceria com os Coordenadores Pe-
dagógicos das unidades escolares do bairro, podendo, se for o 
caso, encaminhar os alunos para outras redes de assistência 
do estado ou município.
Art. 4º O aluno que tiver iniciado o processo de atendimento e 
se mudar para outro local, terá garantido seu direito de trata-
mento e acompanhamento.
Art. 5º As despesas oriundas desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de 
Saúde e Educação.
Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 25 de setembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2972/2019 
Altera a Lei Municipal 2691 de 06 de setembro de 2017, que 
estabelece os procedimentos e fixa valores para Concessão de 
Diárias para viagens, no âmbito do Poder Legislativo do Muni-
cípio de Guarapuava, Estado do Paraná e dá outras providên-
cias.
(autores: Mesa Executiva)

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

Art. 1º Altera o § 5º do Art. 3º da Lei Municipal 2691 de 06 de 
setembro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte reda-
ção: 
 
“Art. 3º (...) (...) 
§ 5º Não serão concedidas diárias após a realização do evento 
que deu origem ao pedido. Excepcionalmente, quando o soli-
citante utilizar veículo oficial para suas viagens, se verificado 
despesas imprevisíveis, como combustível, peças, pneus, es-
tas poderão ser ressarcidas pelo Poder Legislativo, mediante 
apresentação de Nota Fiscal em nome deste Poder Legislativo, 
a qual deverá ser protocolada com a devida justificativa ao De-
partamento de Contabilidade, num prazo máximo de 24 (vinte 
e quatro) horas.”
Art. 2º Acrescenta os §§ 1º, 2º, 3º e 4º ao Art. 5º da Lei Muni-
cipal 2691 de 06 de setembro de 2017, que passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 5º (...) 

§ 1º Quando as viagens não envolverem pernoite fora do local 
de origem, ou quando a hospedagem for custeada por outro ór-
gão ou entidade, os valores das diárias “sem pernoite” deverão 
ser reduzidos à metade dos valores das diárias “com pernoite”, 
valores estes contidos na Lei Municipal 2691 de 06 de setem-
bro de 2017.      
§ 2º Para os motoristas em trabalho, os valores das diárias 
serão de 50% dos valores contidos no Anexo I da Lei Municipal 
2691 de 06 de setembro de 2017, na descrição “Tabela de Va-
lores das diárias” – “Servidores“ – “Com veículo oficial”. 
 
§ 3º O pagamento de diárias, nos casos de deslocamentos que 
incluam finais de semana ou feriados será excepcional, desde 
que previamente justificado e aceito pelo Poder Legislativo. 
§ 4º As despesas de diárias deverão seguir o rito da Lei Fe-
deral nº 4.320/1964 e suas posteriores alterações, devendo a 
concessão ser realizada mediante empenho prévio, emissão 
de nota de liquidação e ordem de pagamento pelo ordenador 
de despesa.”.
Art. 3º Fica acrescentado o Parágrafo único ao art. 9º da Lei 
Municipal 2691 de 06 de setembro de 2017, que passa a vigo-
rar com a seguinte redação: 
 
“Art. 9º (...)  
Parágrafo único. Quando o beneficiário com a diária for o Presi-
dente do Poder Legislativo, este deverá endereçar seu requeri-
mento à Mesa Executiva, que deverá deliberar sobre o pedido, 
nos mesmos moldes dos demais solicitantes.”

Art. 4º Altera o art. 12 da Lei Municipal 2691 de 06 de setembro 
de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 12. Não serão concedidas diárias:  
I - Para deslocamentos com saída e retorno no mesmo dia, 
dentro do horário de expediente, com veículo oficial;  
II - Que ultrapassem o limite de 4 (quatro) diárias semanais, 
06 (seis) diárias mensais e 15 (quinze) diárias anuais, com ex-
ceção dos motoristas em trabalho e do Presidente do Poder 
Legislativo de Guarapuava-PR ou seu representante, em re-
presentação oficial. 
Parágrafo único. O limite de diárias estabelecido no inciso II 
deste artigo será limitado ao máximo de 12 (doze) diárias anu-
ais, quando para realização de cursos ou palestras através de 
empresas privadas.”     
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.

Guarapuava, 19 de setembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2974/2019 
Autoriza o poder Executivo a abrir despesas no Plano Pluria-
nual de 2018 a 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
2827/2018 e na Lei Orçamentária Anual nº 2914/2018, 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. 1º Autoriza o poder Executivo a abrir crédito adicional es-
pecial no orçamento da Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância - PROTEGER através de Decreto, as 
seguintes dotações orçamentárias no valor de R$ 54.413,48 
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(cinquenta e quatro mil e quatrocentos e treze reais e quarenta 
e oito centavos) conforme especificado:
Unidade Orça-
mentária

28.01 Administração e 
Manutenção da 
Fundação

Classificação 
funcional

08.243.0026.2146 Atividades ad-
ministração e 
manutenção da 
Fundação

Natureza da 
despesa

3.3.90.30 Material de Con-
sumo

Fonte de recur-
sos

Vinculados 289

Valor R$........................ 54.413,48

Art. 2º O recurso indicado para a cobertura do crédito especial 
aberto no artigo anterior é resultante de excesso de arrecada-
ção na fonte 289 – Fundação Proteger, conforme parágrafos 
1º e 3º, Artigo 43, da Lei 4.320/64 e Lei Municipal 2914/2018.

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

Guarapuava, 26 de setembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2975/2019 
Autoriza o poder Executivo a abrir despesas no Plano Pluria-
nual de 2018 a 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
2.827/2018 e na Lei Orçamentária Anual nº 2.914/2018, atra-
vés 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. 1º Autoriza o poder Executivo a abrir por crédito adicional 
especial no orçamento do Município de Guarapuava, através 
de Decreto as seguintes dotações orçamentárias, no valor de 
R$ 99.832,06 (noventa e nove mil e oitocentos e trinta e dois 
reais e seis centavos) conforme especificado:
Unidade Orça-
mentária

22.01 Secretaria de 
Políticas para 
Mulheres

Classificação 
funcional

14.422.0008.2402 Promoção da 
Autonomia da 
Mulher

Natureza da des-
pesa

3.3.90.30 Material de Con-
sumo

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

850

Valor R$ 312,06

Unidade Orça-
mentária

22.01 Secretaria de 
Políticas para 
Mulheres

Classificação 
funcional

14.422.0008.2402 Promoção da 
Autonomia da 
Mulher

Natureza da des-
pesa

3.3.90.39 Outros Serviços 
de Terceiros - PJ

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

850

Valor R$ 99.520,00

Art. 2º Os recursos indicados para a cobertura do crédito es-
pecial aberto no Artigo anterior são resultantes do excesso de 
arrecadação na fonte 850 – Execução de Cursos Profissiona-
lizantes - Projeto Potencial Feminino, em conformidade com 
o Inciso II, Parágrafo 1º e 3º do Artigo 43, da Lei 4.320/64, e 
Inciso II, Parágrafo 2º, Artigo 7º da Lei Municipal 2.914/2018.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 26 de setembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2976/2019 
Altera a Lei nº 2640/2017 e estabelece a prorrogação do prazo 
constante no Art. 2º referente à reversão do imóvel doado para 
implantação do Projeto Ajuda Local.

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

Art. 1º Altera o Art. 2º, da Lei Municipal nº 2640/2017, que pas-
sa a ter a seguinte redação: 
“Art. 2º O imóvel ora concedido, definido no Art. 1º, reverte-
rá automaticamente ao Domínio Público do Município, caso o 
Projeto Ajuda Local seja extinto ou sua destinação alterada, 
ou não seja realizada a construção do depósito no prazo de 4 
(quatro) anos a contar da data de publicação desta Lei.”

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 26 de setembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2978/2019 
Denomina a Rua I, Código 19496, situada no                                                                   
Bairro Alto Cascavel, loteamento João Gelinski, Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná, de Rua dos Químicos.
(Autor: Luiz Augusto Klosowski)

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º A Rua I, Código 19496, situada no Bairro Alto Cascavel, 
loteamento João Gelinski, Município de Guarapuava, Estado 
do Paraná, passará a ser denominada Rua dos Químicos.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 26 de setembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETOS

DECRETO Nº 7541/2019 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a pedido, a servidora Cristiane Maucoski, nomeada pelo Decreto nº 7491/2019, no cargo de Cirurgião Dentista, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 19 de setembro de 2019.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 19 de setembro de 2019.

Guarapuava, 24 de setembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7543/2019 
Declara de interesse social, a área que menciona e especifica e estabelece outras providências.

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

DECRETA

Art. 1º Fica Declarada de Interesse Social, a faixa de largura de 3,20 metros de comprimento total de 57,12 metros, com área 
total de 182,784 metros quadrados, localizada no terreno urbano, de propriedade da RPR – CLÍNICA RADIOLÓGICA LTDA. – 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.233.486/0001-97, objeto da matrícula 23782, pertencente ao SRI do 3º Ofício, situados com 
frente para a Rua Frei Caneca, na Quadra formada por estas vias e as denominadas Rua Saldanha Marinho, Rua Professor 
Becker e Rua Presidente Getúlio Vargas.
Art. 2º A área constante do artigo anterior destina-se à construção de obra de arte corrente e tudo quanto necessário à canaliza-
ção de parte do Arroio do Pocinho, conforme artigo 3º, inciso IX da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as demais disposições em contrário.

Guarapuava, 25 de setembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7544/2019 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - PR, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei e, consideran-
do a necessidade de regulamentação da Lei Municipal nº 2923 de 01 de abril de 2019,

DECRETA

Art. 1º Fica prorrogado o vencimento do Programa de Recuperação Fiscal do Município de Guarapuava – PREFIG/2019, insti-
tuído por meio da Lei Municipal nº 2923/2019 e regulamentado pelo Decreto nº 7244/2019 até o dia 29 de novembro de 2019.
Art. 2º Altera o § 9º do artigo 2º do Decreto nº 7244/2019 passando a vigorar com a seguinte redação.
§9º Poderão ser parcelados, na forma e condições previstas neste Decreto, os débitos já parcelados anteriormente, observando 
o disposto no art. 10 da Lei Municipal nº 2923/2019, mediante iniciativa do interessado, formalizado dentro do prazo de adesão.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais a partir de 01 de outubro de 2019 e, 
revogando as demais disposições em contrário.

Guarapuava, 26 de setembro de 2019.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7546/2019 
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DECRETO Nº 7547/2019 
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 701/2019 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas 
por lei,

Considerando o Protocolo nº 2019.9.17863; 
Considerando o Parecer Jurídico nº 822/2019;
Considerando o §7º, do Art. 12 da Lei Complementar Municipal 
nº 012/2004,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder abono de permanência ao servidor José 
Mendes de Souza, inscrito no CPF/MF sob nº 374.050.209-68, 
ocupante do cargo de servente de obras, matrícula nº 4553-5, 
lotado na Secretaria Municipal de Administração – Divisão de 
Central de Triagens e Cemitérios, com pagamento retroativo 
à data de requerimento constante no protocolo 2019.9.17863.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 13 de setembro de 2019.

Guarapuava, 23 de setembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 709/2019 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar n° 050/2014, Art. 18,

RESOLVE

Art. 1º Conceder ADICIONAL DE DESEMPENHO – ADD, cor-
respondendo a 5% (cinco) por cento do vencimento base men-
sal, para o cargo de Educador Infantil, das servidoras abaixo 
relacionadas:
Matrícula Nome Cargo Admissão
 167940 Adriane Apareci-

da Fedex
Educador(a) 
Infantil

19/04/2013

133779 Adriane Lubache-
vski

Educador(a) 
Infantil

02/06/2004

129445 Andreia Apareci-
da Machado

Educador(a) 
Infantil

06/02/2004

169277 Itamara Freitas de 
Oliveira

Educador(a) 
Infantil

25/06/2013

163937 Joceneia Rodri-
gues

Educador(a) 
Infantil

11/09/2012

167835 Monaliza Germa-
no

Educador(a) 
Infantil

19/04/2013

160415 Nilceia Tomazi 
Medeiros da Rosa

Educador(a) 
Infantil

07/08/2012

160172 Patricia de Apare-
cida de Lara Lada

Educador(a) 
Infantil

07/08/2012

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 25 de setembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 712/2019 
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 Revogar a Portaria nº 564/2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 01 de outubro de 2019.

Guarapuava, 26 de setembro de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

SURG
EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO 
37/2019 ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2019, 
CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE SERVIÇOS DE UR-
BANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA - SURG E A EMPRESA TOM-
PRESS TRANSPORTES LTDA EPP.
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - O presente Instrumento 
tem por objeto a prorrogação do prazo do objeto oriundo do 
contrato 32/2019, que tem por finalidade a Locação mensal de 
caminhão pipa capacidade mínima 18.000 litros, com bomba 
alta pressão, sem motorista.
CLÁUSULA SEGUNDA – MOTIVAÇÃO - A motivação para o 
presente aditivo de prazo, encontra-se descrita na solicitação 
de prorrogação contratual página 60 do presente processo.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR - O valor desse aditivo é 
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por mais 60 (sessenta) dias:
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE E VIGÊNCIA - Expi-
rará no prazo de 60 (sessenta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO GESTOR E FISCAL - 
Fica nomeado como GESTORA deste Contrato a sra. Jorgete 
Lacerda e como FISCAL deste Contrato/aditivo fica nomeado o 
Sr. Adilson Carlos Galvão de Lima.
CLÁUSULA QUINTA – CLÁUSULAS ALTERADAS E FUNDA-
MENTO LEGAL
Em conformidade com o disposto no artigo 136 do Regulamen-
to Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia 
de Serviços de Urbanização de Guarapuava - SURG e demais 
dispositivos pertinentes a espécie, o prazo do contrato passa a 
ter os termos discriminados na cláusula terceira desse aditivo 
e o valor do contrato passa a ter o acréscimo discriminado na 
cláusula segunda desse aditivo e o gestor e fiscal os funcioná-
rios descritos na Cláusula quarta desse aditivo.
CLÁUSULA SEXTA  - RATIFICAÇÃO - Em tudo o mais fica 
ratificado para todos os efeitos de direito as cláusulas do con-
trato 37/2019. E por estarem justos e contratados, assinam as 
partes contratantes, o presente termo em três vias de igual teor 
na presença das testemunhas abaixo assinadas e qualificadas, 
que o dão por bom, firme e valioso.

Guarapuava, 16 de setembro de 2019.
     

SANDRO ALEX RUSSO VALERA
Diretor Administrativo

MARIA DE FÁTIMA WERNECK LANGE
Diretora técnica
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JORGETE LACERDA
Gestora do Contrato/aditivo

Adilson Carlos Galvão de Lima
Fiscal do contrato/aditivo

TOMPRESS TRANSPORTES LTDA EPP
CONTRATADA

Diogo Mugiatt
Representante Legal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 19/2019 
ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019, CELE-
BRADO ENTRE A COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBA-
NIZAÇÃO DE GUARAPUAVA - SURG E A EMPRESA DALBA 
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Instrumento tem por objeto a prorrogação do prazo 
do objeto oriundo do contrato 19/2019, que tem por finalidade 
a aquisição de massa asfáltica CBUQ (Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente), Faixa “C” para uso em pavimento e reca-
peamento de ruas e avenidas do Município de Guarapuava.
CLÁUSULA SEGUNDA – MOTIVAÇÃO
A motivação para o presente aditivo de prazo, encontra-se des-
crita na solicitação de prorrogação contratual página 222 do 
presente processo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE ENTREGA
O presente aditivo terá vigência pelo período de 4 (quatro) me-
ses sendo que as entregas dos produtos deverão ocorrer sem-
pre que houver a solicitação do Departamento de Compras.
CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE E VIGÊNCIA
O contrato ora aditivado, expirará no prazo de 4 (quatro) me-
ses a contar da data da assinatura do presente aditivo, desde 
que constatado sempre, o total cumprimento das obrigações 
assumidas pelas partes, podendo, a critério da Administração, 
mediante aditivo, ser prorrogado, ou rescindido, pela superve-
niência de eventos que impeçam ou tornem inconvenientes o 
prosseguimento do ajuste, nos moldes da legislação pertinen-
te.
CLÁUSULA QUINTA – DO GESTOR E FISCAL
Fica nomeado como GESTORA deste Contrato a sra. Jor-
gete Lacerda e fica nomeado o Sr. Adilson Carlos Galvão de 
Lima, portador do R.G. nº. 5.535.791-9 inscrito no CPF/MF nº 
653.613.779-53.
CLÁUSULA SEXTA – CLÁUSULAS ALTERADAS E FUNDA-
MENTO LEGAL
Em conformidade com o artigo 71 da Lei 13.303/2016, artigo 
127, inciso III, letra “a” e seu §3, artigo 134 e artigo 136 do 
Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios 
da Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava - 
SURG, e demais dispositivos pertinentes a espécie, o prazo do 
contrato passa a ter os termos discriminados na cláusula quar-
ta desse aditivo e o gestor e fiscal os funcionários descritos na 
Cláusula quinta desse aditivo.
CLÁUSULA SÉTIMA - RATIFICAÇÃO
Em tudo o mais fica ratificado para todos os efeitos de direito as 
cláusulas do contrato 19/2019.
E por estarem justos e contratados, assinam as partes contra-
tantes, o presente termo em três vias de igual teor na presença 
das testemunhas abaixo assinadas e qualificadas, que o dão 
por bom, firme e valioso.

Guarapuava, 24 de setembro de 2019. 

SANDRO ALEX RUSSO VALERA
Diretor Administrativo

MARIA DE FÁTIMA WERNECK LANGE
Diretora técnica

JORGETE LACERDA
Gestora do Contrato/aditivo

Adilson Carlos Galvão de Lima
Fiscal do contrato/aditivo

DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATADA

LUCIANO DALEFFE
Representante Legal

EXTRATO DE CONTRATOS

Contratante: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 
DE GUARAPUAVA - SURG                                                                                             
Numero do Contrato: 61/2019                                                                                               
Data de Inicio do Contrato: 17/09/2019          Data de Expiração 
do Contrato: 17/01/2020                                 
Processo: 35/2019       Modalidade: 21 - Pregão - Registro de 
Preço                                                       
Fornecedor: 03.030.002/0001-11 - PAVIMENTACOES E TER-
RAPLANAGENS SCHMITT LTDA                                              
Descrição do Objeto: Aquisição Pedra Brita no 4 / Rachão.         
Valor total do Contrato: 35.000,00                                                                                        
                                                                      
Contratante: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 
DE GUARAPUAVA - SURG                                                                                           
Numero do Contrato: 62/2019                                                                                               
Data de Inicio do Contrato: 17/09/2019          Data de Expiracao 
do Contrato: 17/01/2020                                 
Processo: 35/2019       Modalidade: 21 - Pregao - Registro de 
Preco                                                       
Fornecedor: 15.217.260/0001-90 - L&D MINERADORA EIRELI 
EPP                                                                
Descricao do Objeto: Aquisicao  de  Pedra 3/8 ao fundo.                   
Valor total do Contrato: 18.250,00                                                                                        
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL



27 de setembro de 2019, Veiculação 27/09/19 Ano XXV - Nº 1690 Boletim Oficial do Município -  13



27 de setembro de 2019, Veiculação 27/09/19 Ano XXV - Nº 1690 Boletim Oficial do Município -  14



27 de setembro de 2019, Veiculação 27/09/19 Ano XXV - Nº 1690 Boletim Oficial do Município -  15



27 de setembro de 2019, Veiculação 27/09/19 Ano XXV - Nº 1690 Boletim Oficial do Município -  16



27 de setembro de 2019, Veiculação 27/09/19 Ano XXV - Nº 1690 Boletim Oficial do Município -  17



27 de setembro de 2019, Veiculação 27/09/19 Ano XXV - Nº 1690 Boletim Oficial do Município -  18



27 de setembro de 2019, Veiculação 27/09/19 Ano XXV - Nº 1690 Boletim Oficial do Município -  19



27 de setembro de 2019, Veiculação 27/09/19 Ano XXV - Nº 1690 Boletim Oficial do Município -  20



Ano XXV - Nº 1690 Boletim Oficial do Município -  2127 de setembro de 2019, Veiculação 27/09/19


