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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 24 de abril de 2020
Veiculação: 24 de abril de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1827

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 7894/2020
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 Mariana Florence Ri-
beiro Ribas, nomeada pelo Decreto nº 7625/2019, no cargo de 
Assessor A2, matrícula nº 18805-0, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a partir de 20 
de abril de 2020.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 20 de abril de 2020.

Guarapuava, 22 de abril de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7895/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Nomear em virtude de habilitação em Concurso Público, 
de acordo com o que dispõe o Art. 37, inciso II, da Constituição 
Federal de 1988, c/c o inciso I, do Art. 6º, da Lei Complementar 
Municipal nº 120, de 18 de março de 2020, conforme segue:

I – A partir de 27 de abril de 2020.
Cargo: MÉDICO GENERALISTA DE PRONTO ATENDIMENTO 
– 20H
CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO
CHISTIAN ALESSANDRO BORTO-
LOTTO

29º

II – A partir de 27 de abril de 2020.
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM
CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO
RAMERITO DE PARIS 102º

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 27 de abril de 2020.

Guarapuava, 24 de abril de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7904/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Considerando que:

A Saúde é um direito social (art. 6º da CRFB/1988), e direito de 
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 
da CRFB/1988);

O Estatuto do Idoso determina que é obrigação da família, da 
comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao 
idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida e 
à saúde (art. 3º da Lei Federal nº 10.741/2003);

O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que é dever 
da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder 
Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida e à saúde das crianças e adolescen-
tes (art. 4º da Lei Federal nº 8.060/1990);

Constitui direito básico do consumidor a proteção da vida, saú-
de e segurança contra os riscos provocados por práticas no 
fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos 
ou nocivos, sujeitando o fornecedor de produtos ou serviços 
que violar a norma às penalidades previstas na legislação con-
sumerista (inciso l, do art. 60 da Lei Federal nº 8.078/1990 - 
Código de Defesa do Consumidor);

Constitui crime, sancionado de acordo com o art. 329 do Códi-
go Penal, opor-se à execução de ato legal, mediante violência 
ou ameaça contra funcionário competente para executá-lo ou 
a quem lhe esteja prestando auxílio;
Constitui crime, apenado de acordo com o art. 330 do Código 
Penal, desobedecer à ordem legal de funcionário público;
A declaração da Organização Mundial da Saúde (30/01/2020) 
definiu que o surto do novo coronavírus (COVID-19) constitui 
emergência em Saúde Pública de Importância Internacional e 
em 11/03/2020 a classificou como pandemia da COVID-19; 

A Lei Federal nº 13.979 (06/02/2020) e a Portaria do Ministé-
rio da Saúde nº 356 (11/03/2020) que a regulamentou, e suas 
alterações;

O Decreto Estadual do Paraná nº 4230/2020 e suas alterações;

As determinações do Decreto Municipal nº 7815/2020 e suas 
alterações; 

A Recomendação nº 2421 (27/03/2020) da Procuradoria Regio-
nal do Trabalho da 9ª Região, que determina que o Município 
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de abstenha de autorizar a (re)abertura de estabelecimentos 
de serviços e atividades não essenciais sem a devida reco-
mendação técnica;

A recomendação técnica emitida em 30/03/2020 pela Comissão 
Médica Especializada, designada pela Portaria nº 262/2020 e 
as orientações emitidas nas reuniões virtuais e em grupos on-
line permanentes realizadas entre o Chefe do Poder Público e 
Comissão Médica Especializada sobre as medidas de enfren-
tamento à COVID-19 e de retomada economia local;

A Comissão Técnica, na reunião virtual do dia 20/04/2020 às 
17h30min, entendeu como possível a flexibilização do Regime 
Especial de Funcionamento dos estabelecimentos essenciais e 
não essenciais desde que o Programa Empresarial de Preven-
ção e Cuidado seja aderido e cumprido;

O Decreto Legislativo nº 03/2020 da Assembleia Legislativa 
do Paraná que reconheceu o estado de calamidade pública no 
Município de Guarapuava;

O Ministério da Saúde avalia que as estratégias de distancia-
mento social adotadas pelos estados e municípios contribuem 
para evitar o colapso dos sistemas locais de saúde, como vem 
sendo observado em países desenvolvidos como EUA, Itália, 
Espanha, China e recentemente no Equador. Ao tempo, essas 
medidas temporárias, permitem aos gestores tempo relativo 
para estruturação dos serviços de atenção à saúde da popula-
ção, com consequente proteção do Sistema Único de Saúde;

DECRETA

Art. 1º São obrigações de todos os munícipes de Guarapuava:
I - usar máscaras em situações de saída da residência:
a) para andar nas vias públicas;
b) no transporte público e privado coletivo, acesso ao terminal 
central e rodoviário, no uso de táxi ou transporte compartilhado 
de passageiros;
c) no acesso a todos os estabelecimentos essenciais, comer-
ciais, prestadores de serviços e indústria (como em super-
mercados, mercados, farmácias, lojas de confecção, departa-
mentos, etc.) e em órgãos públicos (unidade básica de saúde, 
urgência, emergência, CRAS, CREAS, Prefeitura Municipal, 
INSS, Receita Federal, fórum eleitoral, etc.);
d) durante espera em filas (lotéricas, bancos e demais esta-
belecimentos) e durante caminhadas, corridas e ciclismo, nos 
parques, praças e vias públicas;
e) durante velórios;
II - evitar circulação desnecessária (“ficar em casa”), sempre 
que possível para afastar a transmissão comunitária da CO-
VID-19;
III - manter-se com distância mínima de 02 (dois) metros entre 
outras pessoas quando estiver em filas (guichês de mercados, 
farmácias, bancos, loterias, etc.);
IV - adotar todas as práticas de higiene em casa, trabalho e 
locais comuns de circulação, como:
a) permanecer de máscara;
b) lavar mãos com frequência e/ou usar álcool em gel ou álcool 
70%;
b) evitar entrar em contato com superfícies;
c) evitar contatos físicos com pessoas, exemplo, aperto de 
mão, abraços, etc.
Parágrafo único. Pessoas de outras localidades que estiverem 
no Município de Guarapuava devem adotar todas as exigên-
cias do presente Decreto.

Art. 2º Permanece suspensa a realização de eventos de natu-
reza pública ou privada, como assembleias, formaturas, sho-
ws, baladas, competições esportivas, campeonatos, entre ou-
tros, que estimulem a aglomeração de pessoas.
§1º Ficam permitidas reuniões e velórios com no máximo 10 
(dez) pessoas, desde que sejam observadas todas as regras 
do art. 1º.
§2º Velórios de vítimas do novo coronavírus (COVID-19), ou 
mesmo de suspeitos da doença, devem seguir todas as orien-
tações sanitárias federais, estaduais e municipais aplicáveis ao 
caso.
§3º Todos os estabelecimentos que dispuserem de brinque-
dotecas, espaços kids, playgrounds e salas de jogos deverão 
isolá-los a fim de impedir o acesso de crianças aos mesmos.

Art. 3º São consideradas integrantes de grupo de risco e de-
vem permanecer em isolamento domiciliar (“em casa”) as pes-
soas:
I - com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
II - crianças (0 a 12 anos);
III - cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência car-
díaca, infartados, revascularizados, portadores de arritmias, 
hipertensão arterial sistêmica descompensada, etc.); 
IV - pneumopatas graves ou descompensados (dependentes 
de oxigênio, portadores de asma moderada/grave, DPOC, 
etc.); 
V - imunodeprimidos (lúpus, câncer, HIV e outras enfermidades 
conforme juízo clínico);
VI - doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3, 4 
e 5);
VII - diabéticos, conforme juízo clínico;
VIII - gestantes, puérperas e lactantes.
§1º Servidores públicos municipais que fizeram autodeclaração 
(enquadramento no grupo de risco) poderão ser convocados 
pela Divisão de Perícia Municipal para avaliação quanto à per-
manência em isolamento domiciliar e atividades de teletraba-
lho.
§2º Trabalhadores das indústrias e dos estabelecimentos de 
serviços essenciais e não essenciais que se enquadrarem no 
grupo de risco devem permanecer afastados e/ou em teletra-
balho.

Art. 4º Fica instituído o Programa Empresarial de Prevenção 
e Cuidado que tem por objetivo geral contribuir na qualificação 
do cuidado em saúde para o afastamento da transmissão co-
munitária da COVID-19 em todos os estabelecimentos essen-
ciais, não essenciais (comércio em geral - atacado e varejo), 
prestadores de serviços, autônomos, associações, cooperati-
vas e indústrias.
§1º Constituem-se objetivos específicos do Programa Empre-
sarial de Prevenção e Cuidado:
I - garantir, promover e apoiar a implementação de iniciativas 
voltadas à segurança da saúde dos trabalhadores, fornecedo-
res e clientes;
II - fomentar, envolver, incentivar e fazer cumprir as práticas de 
higiene e não aglomeração entre trabalhadores, fornecedores 
e clientes nas ações de enfrentamento à COVID-19;
III - a aquisição, pelos estabelecimentos de qualquer natureza 
que tenham em seu quadro de colaboradores (próprio e/ou ter-
ceiros) acima de 50 (ciquenta) pessoas, de kits de teste rápi-
do para o novo coronavírus, para verificação de infecção pela 
COVID-19 de acordo com o protocolo definido pela Secretaria 
Municipal de Saúde;
IV - promover o fiel cumprimento das regras estabelecidas no 
Termo Público de Adesão e Responsabilidade ao Programa.
§2º Os estabelecimentos que aderirem ao Programa Empre-
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sarial de Prevenção e Cuidado e assegurarem o seu fiel cum-
primento estarão autorizados a operar no Regime Especial de 
Funcionamento constante neste Decreto.
§3º Os estabelecimentos que não aderirem ao Programa Em-
presarial de Prevenção e Cuidado ficam restritos ao regramen-
to do Decreto nº 7842/2020. 
§4º O proprietário ou responsável legal do estabelecimento que 
aderir ao Regime Especial deverá imprimir, preencher, assinar 
de forma legível e fixar em local visível - acesso principal (Ane-
xo I e II) e nos caixas (Anexo III) – os seguintes documentos:
I - indicativo de lotação máxima do estabelecimento (Anexo I) 
a qual deve ser calculada de acordo com as regras deste De-
creto;
II - termo Público de Adesão e Responsabilidade ao Programa 
Empresarial de Prevenção e Cuidado (Anexo II);

Art. 5º As regras do Regime Especial de Funcionamento são 
aquelas previstas abaixo:
§1º Em relação aos estabelecimentos de serviços essenciais, 
prestadores de serviços e autônomos:
I - dias de funcionamento durante a semana: segunda a do-
mingo;
II – horário de funcionamento: das 07h00min às 22h00min.
§2º Ainda em relação aos estabelecimentos de serviços essen-
ciais, e no intuito de se evitar aglomeração no transporte pú-
blico, terminal central e nas vias públicas, recomenda-se que, 
conforme análise de conveniência, adotem horário inicial e de 
fechamento com no mínimo duas horas de diferença referente-
mente aos estabelecimentos não essenciais.
§3º Em relação a bancos, cooperativas de crédito, loterias e 
demais instituições financeiras: 
I - assegurar a prioridade de atendimento às pessoas conside-
radas grupo de risco;
II - priorizar o autoatendimento ou atendimento individualizado 
por agendamento;
III - manter a higienização permanente dos terminais de auto-
atendimento. 
§4º Em relação aos estabelecimentos não essenciais (comér-
cio em geral, varejista e atacadista):
I - dias de funcionamento durante a semana: segunda a sába-
do;
II - horário de funcionamento: 10h00min às 18h00min.
§5º Em relação aos estabelecimentos de gêneros alimentícios 
– restaurantes, pizzarias, hamburguerias, lanchonetes, panifi-
cadoras, padarias, confeitarias, cafés, açougues, comércio de 
bolos, sorveterias, docerias, lojas de suplementos alimentares, 
de produtos naturais, de sucos, de açaí e de produtos regionais 
típicos, lojas de conveniência, food trucks, tabacarias e bares:
I - dias de funcionamento durante a semana: segunda a do-
mingo;
II - horário de funcionamento: 06h00min às 20h00min;
III - lotação de 50% (cinquenta por cento) da capacidade do 
local, e redução do número de mesas a fim de manter distan-
ciamento mínimo de 2 (dois) metros entre cada mesa;
IV - suspender a disponibilização de objetos compartilhados, 
como narguilé, chimarrão e similares;
V - Após às 20h00min fica autorizada as modalidades de entre-
ga a domicílio (delivery e drive thru). 
§6º Academias, estúdios, centros de ginástica e similares, além 
da adesão ao Programa de Empresarial de Prevenção e Cui-
dado, devem:
I - adotar, entre a restrição do público para no máximo 20% 
(vinte por cento) da capacidade do local ou então 01 (uma) 
pessoa a cada 09 (nove) metros quadrados do estabelecimen-
to, a medida que implicar na menor aglomeração de pessoas;
II - proibir a entrada e permanência de crianças, idosos e de-

mais pessoas relacionadas no art. 3º (grupo de risco);
III - suspender aulas coletivas, de contato físico e aquáticas;
IV - executar atividades de máscara;
V - realizar agendamento prévio, de modo a evitar aglomeração 
de pessoas no interior do estabelecimento no mesmo horário;
VI - redimensionar a disponibilização dos equipamentos e apa-
relhos, considerando o distanciamento mínimo de 3 (três) me-
tros entre eles;
VII - priorizar treinos de curta duração;
VIII - higienizar/desinfetar, entre cada uso: mobiliários, equipa-
mentos, anilhas, barras, bolas, pesos, perneiras, colchonetes, 
corrimão, maçanetas, elevadores, puxadores, cadeiras, poltro-
nas/sofás, terminais de pagamento, etc.;
IX - suspender o uso de acessórios e materiais de uso coletivo 
que não favoreçam a devida desinfecção, tais como luvas de 
boxe, protetor de cabeça, cordas, dentre outros.
§7º Em relação a clubes sociais, esportivos e pesques-pague:
I - operar com atividades individuais e/ou por agendamento, 
devendo suspender o uso de ambientes de uso coletivo, tais 
como salão de festas, churrasqueiras, etc.;
II – respeitar o distanciamento mínimo de 03 (três) metros entre 
seus usuários;
III - ficam proibidas as atividades coletivas, de contato físico, 
natação, sauna, campeonatos, competições e eventos sociais.
§8º Em relação a Igrejas, templos, mesquitas, centros e locais 
congêneres:
I - não permitir a presença de pessoas do grupo de risco, con-
forme art. 3º;
II - limitar a entrada de pessoas por meio de controle de aces-
so, desde que fique garantido o distanciamento mínimo de 02 
(dois) metros entre cada pessoa, sinalizando bancos e cadei-
ras para não serem utilizados;
III - manter janelas e portas abertas;
IV - disponibilizar álcool em gel ou álcool 70% (setenta por cen-
to) na entrada;
V - os fiéis devem permanecer de máscaras, sentados e não 
compartilhar objetos;
VI - evitar filas que não observem o distanciamento mínimo de 
02 (dois) metros entre cada pessoa;
VII - tomar as medidas de higiene necessárias durante a cele-
bração da ceia/ distribuição da eucaristia;
VIII - recomenda-se que as atividades religiosas tenham dura-
ção reduzida em relação ao normalmente praticado, podendo 
ser realizadas várias celebrações durante o dia, com o obje-
tivo de não aglomerar pessoas, além de mantê-las por meio 
de redes sociais e atendimentos individualizados, sempre que 
possível;
IX - a responsabilidade pelo cumprimento e fiscalização das 
normas de não aglomeração/sanitárias aqui estabelecidas é de 
responsabilidade da autoridade de cada instituição religiosa.
§9º As regras estabelecidas nos parágrafos 6º e 8º perderão 
eficácia na eventual publicação de normas editadas pelo Go-
verno do Estado do Paraná, que deverão ser seguidas de ime-
diato.

Art. 6º O transporte coletivo deverá operar com capacidade 
máxima e em seu horário normal de funcionamento, conforme 
contrato de concessão municipal, e com a observância das se-
guintes regras:
I - proibir o acesso de passageiros sem máscara no interior 
dos veículos e nos terminais de passageiros, por meio de seus 
motoristas e cobradores;
II - colocar veículos extras para evitar aglomeração de pesso-
as;
III - realizar a sanitização nos veículos ao final do dia.
§1º O transporte coletivo fica suspenso aos domingos e feria-
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ANEXO I

dos. 
§2º A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes poderá adequar a frota junto à empresa concessionária durante o dia de 
operação, conforme relatórios de demanda.

Art. 7º. A fiscalização das medidas determinadas por esse Decreto serão realizadas pelo PROCON, Defesa Civil, Vigilância Sa-
nitária, Fiscalização Geral do Município, Agentes de Trânsito, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.
Parágrafo único. O descumprimento das regras estabelecidas neste Decreto serão passíveis de medidas administrativas e san-
ções previstas no Código de Postura e Código Tributário Municipal, além das sanções cíveis e penais aplicáveis ao caso.

Art. 8º. Todas as dúvidas referente às normas contidas nos Decretos Municipais de enfretamento à COVID-19 serão respondi-
das, exclusivamente, pelo e-mail duvidacovid@guarapuava.pr.gov.br. 

Art. 9º. As determinações deste Decreto poderão ser revistas a qualquer tempo, de acordo com as recomendações da Comissão 
Médica Especializada em Orientação e Recomendação de Medidas de Enfretamento à Pandemia Ocasionada pela COVID-19 e/
ou novas determinações do Governo Estadual e/ou Federal. 

Art. 10. O disposto neste Decreto não invalida as medidas adotadas nos Decretos Municipais anteriores, no que não forem con-
flitantes. 

Art. 11. Este Decreto entra em vigor às 00:00 do dia 25 de abril de 2020, revogando disposições contrárias.

Guarapuava, 24 de abril de 2020.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal
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ANEXO III
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DECRETO Nº 7905/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Nomear a Sra. Patrícia Hiarithsa Mandu Ribeiro Ribas, 
inscrita no CPF/MF nº 106.412.149-79, para exercer o cargo 
de Assessor A2, junto a Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, a partir de 21 de abril de 2020.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a partir de 21 de abril de 2020.

Guarapuava, 24 de abril de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 294/2020

PORTARIAS

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder antecipação da licença sem remuneração, 
para tratar de assuntos particulares, concedida pela Portaria 
nº 882/2019, à servidora Jessica de Ramos Martins, cargo de 
Agente de Combate a Endemias, matrícula nº 15854-2, lotada 
na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 06 de abril de 
2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 21 de abril de 2020. 

Guarapuava, 22 de abril 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 297/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná,no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar a servidora Ilma Adenesky, CNH nº 
02307559814, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para 
dirigir veículos leves oficiais do Município de Guarapuava, 
eventualmente, em razão da necessidade funcional exigida 
pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, 
mediante assinatura do termo de responsabilidade anexo, com 
validade até 31 de julho de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 22 de abril de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

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

Município de Guarapuava-Estado do Paraná, por meio da Por-
taria nº 096/2019, declaro que estou ciente das disposições 
determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente 
habilitado para condução de veículo de passageiros.

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

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

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

Guarapuava-PR, __________ de ________ de ____________.

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

PORTARIA Nº 299/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná,no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar à servidora Joeci Aparecida de Lima, CNH 
nº 06147040056, lotada na Secretaria Municipal de Finanças 
– Departamento de Arrecadação e Fiscalização, para dirigir 
veículos leves oficiais do Município de Guarapuava, eventual-
mente, em razão da necessidade funcional exigida pelas res-
ponsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante 
assinatura do termo de responsabilidade anexo, com validade 
até 31 de julho de 2020.

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

Guarapuava, 23 de abril de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, por meio da Por-
taria nº 096/2019, declaro que estou ciente das disposições 
determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente 
habilitado para condução de veículo de passageiros.

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

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

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

Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.

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

CONSELHOS

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 26/2019 
ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2019, CELE-
BRADO ENTRE A COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANI-
ZAÇÃO DE GUARAPUAVA - SURG E A EMPRESA MADAC-
TEL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA - ME
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Instrumento tem por objeto a prorrogação do prazo 
do objeto oriundo do contrato 26/2019, que tem por finalidade 
a Contratação de empresa para prestação de serviço de plota-
gem de projetos e mapas.
MOTIVAÇÃO
A motivação para o presente aditivo de prazo, encontra-se des-
crita na solicitação de prorrogação contratual página 46 do pre-
sente processo.
DO PRAZO DE ENTREGA
O presente aditivo terá vigência pelo período de 12 (doze) me-
ses sendo que as entregas dos produtos deverão ocorrer sem-
pre que houver a solicitação do Departamento de Compras.
DA VALIDADE E VIGÊNCIA
O contrato ora aditivado, expirará no prazo de 12 (doze) meses 

SURG

RESOLUÇÃO  Nº 004/2020

Súmula: Aprova alteração do  Plano de Aplicação, do Termo de 
Fomento nº 023/2019 - SIT 41918  da Instituição de Longa Per-
manência de Idosos SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS “AIRTON 
HAENISCH” (SOS).

O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, no uso de suas 
atribuições legais de acordo com a Lei Municipal n° 1359/2004, 
de 02 de Julho de 2004;

RESOLVE

Art. 1º - Aprovar ad referendum  alteração do Plano de Aplica-
ção, do Termo de Fomento nº 023/2019 - SIT 41918  da Insti-
tuição de Longa Permanência de Idosos SERVIÇO DE OBRAS 
SOCIAIS “AIRTON HAENISCH” (SOS), para atender as   nor-
mas técnicas contábeis do Tribunal de Contas.
.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor após sua publicação.

Guarapuava, 22  de abril  de 2020.
 

Rozilda de Cácia Lemes do Nascimento
 Presidente do CMDI

EXTRATO DE ATA 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 04/2020

OBJETO: Registro de preço para a eventual aquisição de me-
dicamentos pelo período de 12 meses. Recurso Ordinários Li-
vres 
CONTRATANTE: Fundação de Proteção Especial da Juventu-
de e Infância – Fundação Proteger.
ATA N.º: 17/2020
CONTRATADA: Loures Polidório Farmácia LTDA – ME 
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 106.740,23 (cento e seis mil 
setecentos e quarenta reais e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: 23/04/2021
GESTOR DA ATA: Lucimari dos Santos
FISCAL DA ATA: Diego Rodrigues  
DATA ASSINATURA: 23/04/2020 – 

Antônio Carlos Martini Mino – Presidente

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 03/2020
(Processo Administrativo n.° 103/2020)

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de se-
guro veicular, carro FIAT/PALIO ATTRACTIVE 1.0 4P. PLACA 
BAX 6253. Recursos Ordinários Livres.
O Presidente no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme o Decreto n.º 
7113 de 14 de janeiro de 2019 e com base no Artigo 24, inciso II 
da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, bem como no Pa-
recer Jurídico n.° 37/2020 da Procuradoria Jurídica, RATIFICA 
a Dispensa de Licitação, no valor total de R$ 1.137,49 (Mil Cen-
to e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos), para a 
contratação da empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
SEGUROS GERAIS, inscrita no CNPJ n.º 61.198.164/0001-60.
PUBLIQUE – SE

Guarapuava, 24 de abril de 2020.

ANTONIO CARLOS MARTINI MINO
Presidente 

EXTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 03/2020
(Processo Administrativo n.° 103/2020)

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de se-

guro veicular, carro FIAT/PALIO ATTRACTIVE 1.0 4P. PLACA 
BAX 6253. Recursos Ordinários Livres.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção Especial da Juventu-
de e Infância.
CONTRATADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU-
ROS GERAIS 
VALOR CONTRATUAL: R$ 1.137,49 (Mil Cento e Trinta e Sete 
Reais e Quarenta e Nove Centavos)
VIGÊNCIA: 12 meses
DATA ASSINATURA: 24 de abril de 2020– 

Antonio Carlos Martini Mino.
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a contar da data da assinatura do presente aditivo.
DO GESTOR E FISCAL: GESTORA Jorgete Lacerda. FISCAL Marcelo Luan da Silva Marcondes.
CLÁUSULAS ALTERADAS E FUNDAMENTO LEGAL: Em conformidade com o artigo 136 e 137 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 quarta desse aditivo e o gestor e fiscal 
os funcionários descritos.
CLÁUSULA SÉTIMA - RATIFICAÇÃO: Em tudo o mais fica ratificado para todos os efeitos de direito as cláusulas do contrato 
26/2019.
Guarapuava, 09 de abril de 2020.

ERRATA
A COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA - SURG, neste ato representado pelo seu diretor Admi-
nistrativo Sr. SANDRO ALEX RUSSO VALERA, torna público para conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO ao 1ºtermo 
aditivo do contrato 066/2019, oriundo do pregão presencial nº 034/2018, contendo as seguintes alterações ao instrumento: 
ONDE SE LÊ: 
CLÁUSULA SEGUNDA – MOTIVAÇÃO
A motivação para o presente aditivo de prazo, encontra-se descrita na solicitação de prorrogação contratual página 222 do pre-
sente processo.
LEIA-SE: CLÁUSULA SEGUNDA – MOTIVAÇÃO
A motivação para o presente aditivo de prazo, encontra-se descrita na solicitação de prorrogação contratual página 323 do pre-
sente processo. Guarapuava, 08 de abril de 2020. 

SANDRO ALEX RUSSO VALERA -  
Diretor Administrativo

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA Nº 13/2020

O Diretor Administrativo da Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava - SURG, no uso das suas atribuições que 
lhes são conferidas pela 2ª Reunião do Conselho de Administração da SURG do exercício de 2019, e com base no art. 29, XV da 
Lei nº 13.303/2016, Lei 13.979/2020 (com alterações dadas pela Medida Provisória nº 926/2020, bem como no Parecer Jurídico, 
RATIFICA a Dispensa de Licitação nº 13/2020, que tem por objeto a Aquisição de máscaras de proteção facial em tecido para 
os funcionários da SURG, em atendimento ao Decreto Municipal Nº 7.842/2020. PUBLIQUE – SE. Guarapuava - PR, 22 de abril 
de 2020.  

SANDRO ALEX RUSSO VALERA
Diretor Administrativo

Extrato de contrato: 
Contratante - SURG
Numero do Contrato: 33/2020
Data de Inicio do Contrato: 22/04/2020          Data de Expiracao do Contrato: 31/05/2020
Processo: 26/2020       Modalidade: 13 - Dispensa por Justificativa
Fornecedor: 10.906.559/0001-39 - COMERCIAL ELVIMAG LTDA ME
Descricao do Objeto: AQUISICAO  DE  MASCARAS  DE PROTECAO FACIAL EM TECIDO PARA OS FUNCIONARIOS DA 
SURG, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL N. 7.842/2020.
Valor total do Contrato: 6.400,00

EXTRATO DE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA
DISPENSA nº 13/2020
OBJETO: Aquisição de máscaras de proteção facial em tecido para os funcionários da SURG, em atendimento ao Decreto Mu-
nicipal Nº 7.842/2020.
Lt Itm Quant Unid Descrição dos produtos Valor Unitário Valor Total
1 1 1600 UND Máscaras de proteção facial em tecido duplo, 100% 

algodão
R$ 4,00 R$ 6.400,00 

R$6.400,00

CONTRATANTE: SURG - Cia. de Serviços de Urbanizações de Guarapuava
CONTRATADA:  COMERCIAL ELVIMAG LTDA
FUNDAMENTO LEGAL: CONFORME PARECER JURÍDICO EM ANEXO
RATIFICAÇÃO: 22/04/2020 – SANDRO ALEX RUSSO VALERA - Diretor Administrativo 
CONTRATO Nº: 33/2020   VIGÊNCIA: 40 (quarenta) dias.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 22/04/2020. Guarapuava - PR, 23 de abril de 2020. 

SANDRO ALEX RUSSO VALERA. Diretor Administrativo

Extrato de contrato: 
Contratante - SURG                                                                                            
Numero do Contrato: 31/2020                                                                                               
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Data de Inicio do Contrato: 15/04/2020          
Data de Expiracao do Contrato: 15/06/2020                                 
Processo: 9/2020       Modalidade: 6 - Pregao - Registro de 
Preco                                                         
Fornecedor: 82.020.223/0001-85 - LUKE MOTO PECAS LTDA 
EPP                                                                 
Descrição do Objeto: Aquisicao  de maquinas, equipamentos e 
insumos diversos para os setores de obras, varricao, adminis-
trativo e almoxarifado, parques e pracas da SURG.                 
Valor total do Contrato: 2.639,00                                                                                         

Extrato de contrato: 
Contratante - SURG                                                                                              
Data de Inicio do Contrato: 22/04/2020          
Data de Expiracao do Contrato: 22/05/2020                                 
Processo: 9/2020       Modalidade: 6 - Pregao - Registro de 
Preco                                                         
Fornecedor: 82.023.359/0001-49 - JOAREZ B. GONSALVES 
& CIA LTDA - ME                                                      
Descrição do Objeto: Aquisicao  de maquinas, equipamentos e 
insumos diversos para os setores de obras, varricao, adminis-
trativo e almoxarifado, parques e pracas da SURG.                 
Valor total do Contrato: 3.924,00                                                                                         
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