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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 01 a 04 de setembro de 2020
Veiculação: 08 de setembro de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1921

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI Nº 3114/2020

LEIS

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de 
Guarapuava, para o exercício de 2021 e dá outras providên-
cias.

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no 
§2º do art. 165 da Constituição Federal e em conformidade 
com os preceitos da Lei Complementar nº 101/2000 e dos art. 
100 a 108 da Lei Orgânica do Município de Guarapuava, as di-
retrizes gerais para a elaboração dos orçamentos do município 
para o exercício de 2021, compreendendo:
I – as prioridades e metas da administração pública municipal, 
extraídas do Plano Plurianual;
II – a estrutura e organização dos orçamentos;
III – as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos or-
çamentos do Município e suas alterações;
IV – as disposições sobre a dívida pública municipal;
V – as disposições relativas às despesas do Município com 
pessoal e encargos sociais;
VI – as disposições sobre as alterações na legislação tributária 
municipal;
VII - as disposições gerais e finais.
Parágrafo único. Integram esta lei os seguintes anexos:
I – Anexos de Metas Fiscais, composto de:
a) demonstrativo de metas anuais; 
b) avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício 
anterior;
c) demonstrativo das metas fiscais atuais comparadas com as 
fixadas nos três exercícios anteriores;
d) evolução do patrimônio líquido nos últimos três exercícios;
e) origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação 
de ativos;
f) receitas e despesas previdenciárias do Regime Próprio de 
Previdência Social - RPPS;
g) projeção atuarial do Regime Próprio de Previdência Social 
dos Servidores Públicos Municipais;
h) demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de 
receita;
i) demonstrativo da margem de expansão das despesas obri-
gatórias de caráter continuado; 
II - Anexo de Riscos Fiscais, contendo Demonstrativo de Ris-
cos Fiscais e Providências; 
III - Demonstrativo de Obras em Andamento, em atendimento 
ao art. 45, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000. 

CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI-

CA MUNICIPAL

Art. 2º As metas e prioridades para o exercício financeiro de 
2021 foram estabelecidas no anexo desta lei, as quais foram 
extraídas do Plano Plurianual – PPA relativo ao período de 
2018 a 2021.
Parágrafo único. Na elaboração e durante a execução do or-
çamento do exercício de 2021, o Poder Executivo Municipal, 
poderá alterar as metas definidas nesta lei. Aumentando e/ou 
diminuindo, incluindo e/ou excluindo ações e seus quantitativos 
a fim de compatibilizar as despesas orçadas com as receitas 
estimadas, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públi-
cas e o atendimento às necessidades da sociedade.

Art. 3º Na elaboração da proposta orçamentária para o exercí-
cio financeiro de 2021 será dada maior prioridade:
I – as ações que contribuam para a redução das desigualdades 
sociais, para a promoção humana e a qualidade de vida da 
população;
II - à atenção especial no atendimento à criança, adolescente, 
idoso e deficiente;
III - à economicidade, eficiência e transparência na gestão dos 
recursos públicos;
IV – a manutenção e ampliação da infraestrutura urbana, com 
ênfase na acessibilidade e mobilidade;
V - ao fomento da economia do Município, buscando sempre a 
geração de emprego, renda e o desenvolvimento sustentável;
VI - às ações que visem garantir eficiência e qualidade na ofer-
ta dos serviços da rede de atenção básica da saúde, ao fo-
mento dos serviços especializados de saúde de média e alta 
complexidade, enfatizando a prevenção;
VII - a implementação de ambiente educacional eficiente, com 
foco na valorização profissional e no ensino de qualidade;
VIII - à integração e a cooperação com os governos Federal, 
Estadual e com os Municípios da Região de Guarapuava para 
a implementação de políticas de desenvolvimento regional;
IX - à implementação de ações que busquem a promoção da 
autonomia econômica e financeira das mulheres;
X - à valorização do patrimônio ambiental, cultural e turístico 
do Município; 
XI - à implementação de política habitacional pautada no cres-
cimento urbano planejado, dotado de toda infraestrutura ne-
cessária;
XII – ao fomento à área do esporte e lazer com a ampliação de 
equipamentos e espaços para a prática destes;
XIII – ao desenvolvimento da área rural do município com pro-
gramas de manutenção e pavimentação de estradas rurais e 
implementação de programa de habitação rural.
Parágrafo único. A alocação de recursos na lei orçamentária 
para 2021 manterá compatibilidade com as ações estabeleci-
das no Anexo de Metas e prioridades desta Lei.
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CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 4º Para efeito desta Lei, entende-se por:
I – Programa, o instrumento de organização da ação gover-
namental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, 
sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plu-
rianual;
II – Atividade, um instrumento de programação para alcançar 
o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de ope-
rações que se realizam de modo contínuo e permanente, das 
quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de 
governo;
III – Projeto, um instrumento de programação para alcançar o 
objetivo de um programa envolvendo um conjunto de opera-
ções, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que 
concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de go-
verno;
IV – Operação Especial, caracterizado pelas despesas que 
não contribuem para a manutenção das ações de governo das 
quais não resulta um produto, e não geram contraprestação 
direta sob a forma de bens ou serviços.
§1º Cada programa identificará as ações necessárias para 
atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e 
operações especiais, especificando os valores, as metas e as 
unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.
§2º Cada atividade, projeto e operação especial identificará a 
função, subfunção e programas aos quais se vinculam.

Art. 5º A receita orçamentária será discriminada pelos seguin-
tes níveis: 
I - Categoria Econômica;
II - Origem;
III - Espécie;
IV - Rubrica;
V - Alínea; e
VI - Subalínea.
§1º A Categoria Econômica da receita, primeiro nível de classi-
ficação, está assim detalhada:
I - Receitas Correntes - 1;
II - Receitas de Capital - 2.
§2º A Origem, segundo nível da classificação das receitas, 
identifica a procedência dos recursos públicos em relação ao 
fato gerador no momento em que os mesmos ingressam no 
patrimônio público.
§3º O terceiro nível, denominado Espécie, possibilita uma qua-
lificação mais detalhada dos fatos geradores dos ingressos de 
tais recursos.
§4º O quarto nível, a Rubrica, agrega, dentro de cada espécie 
de receita, determinadas receitas com características próprias 
e semelhantes entre si.
§5º A Alínea, quinto nível, funciona como uma qualificação da 
Rubrica, apresentando o nome da receita propriamente dita e 
recebendo o registro pela entrada dos recursos financeiros.
§6º O sexto nível, a Subalínea, representa o detalhamento 
mais analítico das receitas públicas.

Art. 6º A despesa orçamentária será discriminada de acordo 
com a legislação por:
I - Órgão Orçamentário;
II - Unidade Orçamentária;
III - Função;
IV - Subfunção;
V - Programa;
VI - Projeto, Atividade ou Operação Especial;
VII - Categoria Econômica;

VIII - Grupo de Natureza da Despesa;
IX - Modalidade de Aplicação;
X - Elemento de Despesa;
XI - Fonte de Recursos.
§1º A Categoria Econômica da despesa está assim detalhada:
I - Despesas Correntes - 3;
II - Despesas de Capital - 4.
§2º Os Grupos de Natureza da Despesa constituem agregação 
de elementos de despesa de mesmas características quanto 
ao objeto de gasto, conforme a seguir discriminados:
I - pessoal e encargos sociais - 1;
II - juros e encargos da dívida - 2;
III - outras despesas correntes - 3;
IV - investimentos - 4;
V - inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas refe-
rentes à constituição ou ao aumento de capital de empresas 
- 5; e
VI - amortização da dívida - 6.
§3º A Modalidade de Aplicação destina-se a indicar se os recur-
sos serão aplicados:
I - diretamente, pela unidade detentora do crédito orçamentá-
rio ou, mediante descentralização de crédito orçamentário, por 
outro órgão ou entidade integrante do Orçamento Fiscal ou da 
Seguridade Social;
II - indiretamente, mediante transferência financeira, por outras 
esferas de governo, seus órgãos, fundos ou entidades ou por 
entidades privadas sem fins lucrativos.
§4º Na especificação da modalidade de aplicação de que tra-
ta o parágrafo anterior será observado, no mínimo, o seguinte 
detalhamento:
I - transferências à União - 20;
II - transferências a Estados e ao Distrito Federal - 30;
IV - transferências a municípios - Fundo a Fundo - 41
III - transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - 
50;
V - transferências a instituições privadas com fins lucrativos - 
60;
VI - transferências a consórcios públicos - 71;
VII - execução orçamentária delegada a Consórcios Públicos 
- 72;
VIII - transferências a consórcios públicos mediante contrato de 
rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 
da lei complementar nº 141/2012 - 73; 
IX - aplicações diretas - 90; e
X - aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fun-
dos e entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Segu-
ridade Social - 91.
§5º Fica o Poder Executivo autorizado a criar, alterar ou extin-
guir os códigos da modalidade de aplicação incluídos na Lei 
Orçamentária Anual para 2021 e em seus Créditos Adicionais.
§6º A especificação da despesa será apresentada por unidade 
orçamentária até o nível de elemento de despesa.
§7º A Lei Orçamentária Anual para 2021 conterá a destinação 
de recursos, regulamentados pela Secretaria do Tesouro Na-
cional - STN, do Ministério da Fazenda, e pelo Tribunal de Con-
tas do Estado do Paraná - TCE/PR.
I - o Município poderá incluir, na Lei Orçamentária, outras Fon-
tes de Recursos para atender suas peculiaridades, além das 
determinadas no §7º deste artigo;
II - as fontes de recursos indicadas na Lei Orçamentária serão 
regulamentadas por decreto do Poder Executivo;
III - os recursos legalmente vinculados a finalidades especí-
ficas serão utilizados apenas para atender ao objeto de sua 
vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que 
ocorrer o ingresso. 
§8º As receitas oriundas de aplicações financeiras terão as 
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mesmas fontes dos recursos originais.
§9º Durante a execução orçamentária, as fontes de recursos 
previstas poderão ser alteradas ou novas fontes de recursos 
poderão ser incluídas, conforme necessárias.
§10. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às atualiza-
ções dos Planos de Contas de Receita e de Despesa, durante 
a execução orçamentária.

Art. 7º O Projeto de Lei Orçamentária Anual que o Poder Exe-
cutivo encaminhará ao Poder Legislativo, conforme estabeleci-
do no art. 104 da Lei Orgânica Municipal e no art. 22, seus in-
cisos e parágrafo único, da Lei 4.320/1964, será composto de: 
I - texto da lei;
II - quadros orçamentários consolidados;
III - anexos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social dis-
criminando a receita e a despesa na forma definida nesta lei; 

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E EXE-

CUÇÃO DOS
ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 8º A elaboração do projeto de lei, a aprovação e a execu-
ção da Lei Orçamentária de 2021 deverão ser realizadas de 
modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observan-
do-se o princípio da publicidade e permitindo o amplo acesso 
da sociedade a todas as informações relativas a cada uma des-
sas etapas, bem como deverão levar em conta a obtenção dos 
resultados previstos no Anexo de Metas Fiscais que integra a 
presente lei, além dos parâmetros da Receita Corrente Líquida, 
visando ao equilíbrio orçamentário-financeiro.

Art. 9º O orçamento municipal compreenderá as receitas e 
despesas da administração direta, indireta, de modo a eviden-
ciar as políticas e programas de governo.

Art. 10. Não poderão ser fixadas despesas sem que sejam de-
finidas as fontes de recursos.

Art. 11. Na fixação da despesa deverão ser observados os se-
guintes limites:
I – as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 
não serão inferiores a 25% (vinte e cinco por cento) da recei-
ta resultante de impostos, incluídas as transferências oriundas 
de impostos consoante o disposto no art. 212 da Constituição 
Federal;
II – as despesas com saúde não serão inferiores ao percentual 
definido na Emenda Constitucional nº 29.

Art. 12. Se for verificado, ao final de cada quadrimestre, que a 
execução das despesas foi superior à realização das receitas, 
por Fonte de Recursos, o Poder Legislativo e o Poder Executi-
vo promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, 
nos trinta dias subsequentes, a limitação de empenho e de mo-
vimentação financeira.
§1º Caso haja necessidade, a limitação do empenho das do-
tações orçamentárias e da movimentação financeira para o 
cumprimento ao disposto no art. 9º, da Lei Complementar nº 
101/2000, visando atingir as metas fiscais previstas no Ane-
xo de Metas Fiscais - Metas Anuais, desta lei, será feita de 
forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o 
atendimento de Outras Despesas Correntes, Investimentos e 
Inversões Financeiras, de cada Poder, excluídas as despesas 
que constituem obrigação constitucional ou legal de execução.
§2º Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste arti-
go, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o mon-

tante que cada Poder deverá limitar referente aos valores a 
serem empenhados e pagos.

Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adi-
cionais suplementares e especiais oriundos de novos recursos, 
tais como: convênios, transferências do governo estadual e fe-
deral, entre outras, dependerão da existência de recursos dis-
poníveis para a despesa, considerando-se ainda a tendência 
do exercício nos termos da Lei nº 4.320/1964.
§1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos extra-
ordinários, em conformidade com o art. 41, Inciso III, da Lei 
4.320/1964.
§2º A abertura de créditos adicionais especiais de que trata o 
caput, serão autorizados previamente por lei específica, em 
conformidade com a legislação.

Art. 14. Conforme estabelece a Constituição Federal de 1988 
art. 167, §2º, os créditos especiais e extraordinários terão vi-
gência no exercício financeiro em que forem autorizados, sal-
vo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro 
meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites 
de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício 
financeiro subsequente, mediante decreto do Poder Executivo.

Art. 15. O Executivo municipal, em cumprimento ao disposto 
no artigo 7º da Lei Federal nº 4.320/1964, fica autorizado a 
abrir por ato próprio, na forma de créditos adicionais suplemen-
tares e especiais, no orçamento da administração direta, indi-
reta, independentemente, até o limite de 5% (cinco por cento) 
do valor total atualizado do orçamento. (Alterado por Emenda 
do Legislativo)
§1º O remanejamento orçamentário constitui-se na reprogra-
mação ou reavaliação das prioridades das ações mediante 
a realocação de recursos de uma categoria de programação 
para outra, de um órgão para outro e de uma unidade orçamen-
tária para outra.
§2º A reprogramação referida no parágrafo anterior será reali-
zada na forma de transferência ou transposição dos recursos.
§3º Para efeito desta Lei, entende-se por:
I – transferência é a realocação de recursos que ocorre dentro 
do mesmo órgão, num mesmo programa de trabalho, entre as 
categorias econômicas de despesa, mantendo-se o programa 
em funcionamento;
II – transposição é a realocação de recursos que ocorre entre 
programas de trabalho, dentro do mesmo órgão ou de um ór-
gão para outro, ampliando, desta forma, um programa previsto 
na lei orçamentária com recursos de outro também nela pre-
visto;
III – realocação de recursos em sede intraorganizacional, ou 
seja, de um órgão/entidade para outro nos casos de reformas 
administrativas de que resulte a criação, extinção, fusão ou ci-
são.
§4º Excluem-se do limite de que trata o caput deste artigo os 
créditos adicionais suplementares que decorrerem de leis mu-
nicipais específicas. (Alterado por Emenda do Legislativo)
§5º Fica autorizado e não será computado para efeito do limite 
fixado no caput deste artigo: quando o crédito se destinar a su-
prir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, 
inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de 
precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores, des-
pesas à conta de receitas vinculadas e transferências constitu-
cionais aos municípios; a abertura de créditos suplementares 
por decreto, com os recursos resultantes de:  (Alterado por 
Emenda do Legislativo)
I – superávit financeiro definido no inciso I, §1º, do art. 43 da 
Lei nº 4320/1964;
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II - excesso e tendência de arrecadação da receita conforme 
definido no §3º, art. 43, da Lei nº 4320/64; 
III – ajustamento de dotação do mesmo órgão.
IV – o produto de operações de crédito já autorizadas por lei 
especifica, em forma que juridicamente possibilite ao Poder 
Executivo realizá-las.

Art. 16. A reserva de contingência se destinará ao atendimento 
de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais im-
previstos.
Parágrafo único. Caso não seja necessária a utilização da 
Reserva de Contingência para sua finalidade, no todo ou em 
parte, até o segundo quadrimestre do ano em curso, o saldo 
remanescente poderá ser utilizado para abertura por decretos 
de créditos adicionais suplementares e especiais destinado ao 
reforço e adequação das dotações orçamentárias e não serão 
computados para efeito do limite fixado no artigo anterior. 
Art. 17. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios 
com outras esferas do Governo para execução de projetos e 
programas a serem contemplados.

Art. 18. As obras já iniciadas terão prioridade na alocação dos 
recursos para a sua continuidade e/ou conclusão.

Art. 19. A Lei Orçamentária de 2021 incluirá dotações para o 
pagamento de desapropriações, indenizações/restituições e 
precatórios cujos processos já tenham sido transitados e julga-
dos ou em processo de julgamento, podendo o Município firmar 
acordos para redução desses valores mesmo que o processo 
ainda não se encontre concluso, desde que haja vantagem fi-
nanceira para o Município.

Art. 20. A Procuradoria Geral do Município encaminhará à Se-
cretaria de Finanças, até 30 de julho de cada exercício finan-
ceiro, a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciá-
rios inscritos até 1º de julho de cada ano para serem incluídos 
na proposta orçamentária do exercício seguinte devidamente 
atualizados, conforme determinado pelo art. 100, §1º, da Cons-
tituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 62/2009, dis-
criminados conforme detalhamento, especificando:
I - número e data do ajuizamento da ação originária;
II - número do precatório;
III - tipo da causa julgada (de acordo com a origem da despe-
sa);
IV - enquadramento (alimentar ou não-alimentar);
V - data da autuação do precatório;
VI - nome do beneficiário;
VII - valor do precatório a ser pago;
VIII - data do trânsito em julgado; e
IX - número da vara ou comarca de origem.
Parágrafo único. A forma de pagamento e atualização monetá-
ria dos precatórios e das parcelas resultantes de acordos judi-
ciais para o exercício financeiro de 2021 observarão o contido 
no art. 100, §1º da Constituição Federal, na Emenda Constitu-
cional nº 62/2009.

Art. 21. A proposta Orçamentária do Município para o exercí-
cio de 2021 será encaminhada para apreciação do Legislativo 
até dia 30 de setembro de 2020, conforme a Lei Orgânica do 
Município.

Art. 22. A proposta orçamentária do Poder Legislativo Munici-
pal para o exercício de 2021 deverá ser encaminhada ao Exe-
cutivo Municipal, para fins de incorporação ao Projeto de Lei 
Orçamentária Anual até a data de 31 de agosto de 2020.
§1º Os recursos financeiros correspondentes às dotações or-

çamentárias destinadas ao Poder Legislativo ser-lhe-ão repas-
sados pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês, devendo 
ser solicitado formalmente pelo Poder Legislativo 48 (quarenta 
e oito) horas antes da data prevista para o efetivo repasse.
§2º As emendas para a Lei Orçamentária Anual oriundas do 
Poder Legislativo Municipal serão encaminhadas até 15 de no-
vembro de 2020 ao Executivo Municipal para apreciação e pos-
sível sanção, limitando-se a 2% (dois por cento) da previsão 
orçamentária destinada ao Poder Legislativo. 
§3 Até o dia 10 do mês subsequente o Legislativo Municipal 
deverá encaminhar ao Executivo Municipal, para fins de in-
corporação a contabilidade geral do Município, o balancete fi-
nanceiro mensal e os demonstrativos analíticos das despesas 
realizadas. 

Art. 23. Os Poderes Legislativo e Executivo deverão elaborar e 
publicar em até trinta dias após a publicação da Lei Orçamen-
tária, cronograma de execução mensal de desembolso, nos 
termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101/ 2000.
Parágrafo único.  No caso do Poder Executivo Municipal, o ato 
referido no caput conterá, ainda, metas bimestrais de realiza-
ção de receitas, conforme disposto no art. 13 da Lei Comple-
mentar nº 101/2000.

Art. 24. No decorrer do exercício o Executivo fará até 30 (trinta) 
dias após o encerramento de cada bimestre a publicação do 
relatório a que se refere o §3º do art. 165 da Constituição Fe-
deral, nos moldes do previsto no art. 52 da Lei Complementar 
nº 101/2000, respeitados os padrões estabelecidos no § 4º do 
art. nº 55 da mesma Lei. 

Art. 25. O Relatório de Gestão Fiscal obedecendo aos precei-
tos do art. 54, § 4º, art. 55 e alínea “b”, Inciso II do art. 63, todos 
da Lei Complementar nº 101/2000, serão divulgados em até 
trinta dias após o encerramento do quadrimestre.

Art. 26. Fica autorizado o Executivo Municipal a proceder atra-
vés de lei, a adequação do Anexo de Metas e Prioridades inte-
grante desta lei à estrutura das ações e programas constantes 
do Plano Plurianual 2018-2021.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO

COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 27. O Executivo Municipal e o Poder Legislativo, autoriza-
do por Lei, poderão criar cargos e funções, alterar a estrutura 
de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos servido-
res, concederem vantagens e/ou gratificações, admitir pessoal 
aprovado em concurso público ou em caráter temporário na 
forma da lei, realizar novos concursos públicos e demais pro-
cessos de seleção, observados os limites e as regras da Lei 
Complementar nº 101/2000, podendo ainda realizar ações e 
programas como Plano de Demissão Voluntária - PDV / Plano 
de Aposentadoria Incentivada.
Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes 
destes atos deverão estar previstos no orçamento ou acresci-
dos por créditos adicionais.

Art. 28. As despesas com pessoal do Poder Executivo Muni-
cipal incluindo a remuneração de agentes políticos, inativos e 
pensionistas e os encargos patronais não poderão exceder a 
54% (cinquenta e quatro por cento) da receita corrente líquida.
§1º A contratação de cargos comissionados pelo Poder Execu-
tivo fica limitada até 8% (oito por cento) do comprometimento 
da sua Despesa com Pessoal.
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§2º A despesa total com pessoal do Poder Executivo, não de-
verá exceder os limites prudenciais de 51,30% (cinquenta e um 
vírgula trinta por cento), devendo a Saúde e Educação terem 
seus programas como prioritários para o atendimento da po-
pulação, sendo que se extrapolado o percentual referenciado, 
deverá o Município retornar seus coeficientes em níveis acei-
táveis.

Art. 29. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, não 
será superior a 6% (seis por cento) da receita corrente líquida, 
em conformidade com a Emenda Constitucional nº 58/2009.
Parágrafo único. A despesa total com folha de pagamento do 
Poder Legislativo, incluídos os gastos com subsídios dos Ve-
readores e excluídos os gastos com inativos não poderá ultra-
passar a setenta por cento de sua receita, de acordo com o 
estabelecido no art. 29-A, §1º, da Constituição Federal. 

Art. 30. No exercício de 2021, a realização de serviço extra-
ordinário, quando a despesa houver excedido 95% (noventa 
e cinco por cento) dos limites referidos no art. 27 desta lei, 
somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de 
relevantes interesses públicos nas situações emergenciais de 
risco ou de prejuízo para a sociedade.
Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço ex-
traordinário no âmbito do Poder Executivo é de competência 
do Chefe do Poder Executivo, ou caberá a quem ele delegar, 
respeitados os limites orçamentários de cada órgão.

Art. 31. Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites 
estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000, o percentual 
excedente deverá ser readequado com as seguintes medidas, 
pela ordem:
I - redução de horas extras realizadas pelos servidores muni-
cipais;
II - redução das despesas com cargos em comissão e gratifica-
ções seja pela extinção de cargos ou pela redução de valores 
a eles atribuídos;
III - exoneração dos servidores não estáveis;

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNI-

CIPAL

Art. 32. Os Orçamentos da Administração Direta e da Adminis-
tração Indireta deverão destinar recursos para o pagamento do 
serviço da dívida municipal.

Art. 33. Obedecidos aos limites estabelecidos nas legislações 
vigentes, o Município poderá realizar operações de crédito ao 
longo do exercício de 2021, destinadas a financiar despesas de 
capital previstas no Orçamento vigente ou incluídas por crédi-
tos adicionais especiais através de Lei especifica.
Parágrafo Único. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar 
operações de crédito por antecipação da receita, nos termos 
da legislação vigente.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO

TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 34. Ocorrendo alterações na legislação tributária em vigor, 
decorrentes de lei, aprovada até o término deste exercício, que 
impliquem acréscimo em relação à estimativa de receita cons-
tante do Projeto de Lei Orçamentária, fica o Poder Executivo 
autorizado a proceder aos devidos ajustes na execução orça-
mentária.

Art. 35. O Executivo Municipal autorizado por Lei poderá con-
ceder benefício fiscal aos contribuintes que pagarem seus tri-
butos em parcela única e/ou no prazo de vencimento, ou ain-
da em dia com suas obrigações tributárias, devendo, nestes 
casos, ser considerado nos cálculos do orçamento da receita.

Art. 36. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em 
dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao 
crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autori-
zação em lei, não se constituindo como renúncia de receita 
para efeito do disposto no art. 14, §3º da Lei Complementar nº. 
101/2000.

Art. 37. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar:
I – atualização do cadastro imobiliário e da planta genérica de 
valores;
II – as alterações na legislação tributária que proporcione maior 
arrecadação;
III – a revisão dos valores dos preços e tarifas públicas;
IV – a cobrança de débitos através de protesto.

Art. 38. A lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de 
natureza tributária só será aprovada se atendidas as exigên-
cias do art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado 
a instituir Programa de Refinanciamento de Débitos Tributários 
do Município, através de Lei específica.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 39. Os valores das metas fiscais, em anexo, devem ser 
considerados como estimativa, admitindo-se variações de for-
ma a acomodar a trajetória que as determine até o envio do 
Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2021 ao Le-
gislativo Municipal e no decorrer do exercício às mudanças no 
cenário econômico nacional.

Art. 40. É autorizado ao Poder Executivo por ato próprio, no 
decorrer do exercício de 2021, incluir novos Grupos de Nature-
za de Despesas, Elementos de Despesas e novas Fontes de 
Recursos, para execução dos Orçamentos.

Art. 41. Para efeitos do art. 16 da Lei Complementar nº 
101/2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fins 
§3º, aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, 
os limites dos incisos I e II, do art. 24 da Lei nº 8.666/1993. 

Art. 42. Para fins de habilitação ao recebimento de auxílios e 
subvenções sociais, as entidades sem fins lucrativos, pessoas 
físicas e jurídicas definidas e contempladas pela Lei Munici-
pal nº 2116/2013, Lei Municipal nº 2270/2014, Lei Municipal nº 
2379/2015, Decreto Municipal nº 3478/2013, deverão seguir as 
normas determinadas pela Resolução nº 28/2011 e Resolução 
nº 46/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e suas 
alterações, como também a Lei Federal 13.019/2014, regula-
mentada pelo Decreto Municipal nº 5863/2017.

Art. 43. Se o Projeto de Lei Orçamentária Anual não for san-
cionado até o dia 1º de janeiro de 2021, a programação cons-
tante do Projeto encaminhado pelo Poder Executivo poderá ser 
executado em cada mês até o limite de 1/12 (um doze avos) 
do total de cada dotação, enquanto não se completar a sanção 
do ato.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica 
às despesas correntes nas áreas de educação, saúde e as-
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sistência social, bem como as despesas relativas à pessoal e seus respectivos encargos sociais e à dívida pública municipal, 
podendo os gastos ser realizados em sua totalidade.

Art. 44. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme o disposto no §2º do art. 167 da Constituição Federal, 
será efetivada mediante Decreto do Poder Executivo.

Art. 45. Os casos omissos estão contemplados na Constituição Federal de 1988, na Lei Federal nº 4320/1964, na Lei Orçamen-
tária Anual e na Lei do Plano Plurianual 2018-2021.

Art. 46. Esta lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, em 1º de setembro de 2020.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal
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Ano XXVI - Nº 1921
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DECRETOS

DECRETO Nº 8097/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Regulamenta a prestação do serviço de transporte remunera-
do privado individual de passageiros, por meio de empresas 
Administradoras de Tecnologia de Transporte Compartilhado, 
responsável pela intermediação entre os motoristas presta-
dores de serviço e os usuários, nos termos da Lei Federal nº 
12.587/2012 alterada pela Lei Federal nº 13.640/2018.

Art. 1º Este Decreto regulamenta o uso intensivo e a fiscaliza-
ção do viário urbano no Município de Guarapuava para explo-
ração de atividade econômica privada de utilidade pública con-
sistente no transporte individual remunerado de passageiros, 
por meio de empresa Administradora de Tecnologia de Trans-
porte Compartilhado – ATTC, responsável pela intermediação 
entre os motoristas prestadores de serviço e os usuários.
Parágrafo único. O serviço deverá ser prestado de forma ade-
quada ao pleno atendimento do usuário, de acordo com a Lei 
Orgânica do Município de Guarapuava e com a Lei Federal nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasi-
leiro.

CAPÍTULO I - DO TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERA-
DO DE PASSAGEIROS

Seção I - Do Uso do Viário Urbano

Art. 2º O viário urbano integra o Sistema Municipal de Mobili-
dade, e sua utilização e exploração intensiva devem observar 
as seguintes diretrizes:
I –  evitar a ociosidade ou sobrecarga da infraestrutura dispo-
nível;
II –  racionalizar a ocupação e a utilização da infraestrutura 
instalada;
III –  promover o desenvolvimento sustentável da Cidade de 
Guarapuava, nas dimensões socioeconômicas e ambientais;
IV –  incentivar o desenvolvimento local de novas tecnologias 
que aperfeiçoem o uso dos recursos do sistema;
V –  harmonizar-se com o estímulo ao uso do transporte públi-
co e meios alternativos de transporte individual.

Seção II - Da Autorização para a Execução do Serviço e 
Credenciamento
Art. 3º O direito ao uso intensivo do viário urbano, no Municí-
pio de Guarapuava, para exploração de atividade econômica 
de transporte privado individual remunerado de passageiros 
somente será conferido às Administradoras de Tecnologia em 
Transporte Compartilhado, doravante denominadas "ATTCs".
§1º A condição de ATTC é restrita às administradoras de tecno-
logia em transporte compartilhado, credenciadas no Município 
de Guarapuava, que sejam responsáveis pela intermediação 
entre os motoristas prestadores de serviço e os usuários.
§2º A exploração do serviço de que trata o artigo 1º deste De-
creto, fica restrita às chamadas realizadas por meio das plata-
formas tecnológicas geridas pelas ATTCs, assegurada a não 
discriminação de usuários e a promoção do amplo acesso ao 
serviço.

Art. 4º As ATTCs credenciadas para este serviço compartilha-
rão com o Município de Guarapuava, os dados necessários ao 
controle e à regulação de políticas públicas de mobilidade ur-
bana nos termos deste Decreto ou dos demais atos administra-
tivos eventualmente emitidos, assegurada a confidencialidade 

dos dados e privacidade dos usuários:
§ 1º Os dados referidos no caput deste artigo devem conter, 
no mínimo:
I - origem e destino da viagem;
II - tempo e distância da viagem;
III - mapa do trajeto da viagem;
IV - identificação do condutor que prestou o serviço;
V - composição do valor pago pelo serviço prestado;
VI - avaliação, pelo usuário, do serviço prestado; e
VII - outros dados solicitados pela Secretaria Municipal de 
Trânsito e Transportes, em harmonia com o disposto no caput 
deste artigo.
§ 2º Na hipótese de justificada insuficiência dos dados forne-
cidos pela ATTC, a Administração Pública poderá requisitar a 
apresentação de outras informações.

Art. 5º A autorização do uso intensivo do viário urbano para 
exploração de atividade econômica referida no artigo 3º deste 
Decreto, é condicionada ao credenciamento da ATTC, perante 
a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, devendo ser 
pessoa jurídica organizada para esta finalidade.
Parágrafo único. O credenciamento da ATTCs terá validade de 
12 (doze) meses, devendo ser requerida sua renovação com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias do vencimento.

Art. 6º Poderão se habilitar ao credenciamento pessoas jurídi-
cas que sejam titulares do direito de uso de programa, aplica-
tivo ou base tecnológica de comunicação em rede destinado à 
prestação dos serviços definidos neste Decreto, que estejam 
com todas as obrigações municipais, tributárias e não tributá-
rias, devidamente quitadas.

Art. 7º O credenciamento dar-se-á mediante a apresentação 
de solicitação de credenciamento, e se efetivará com o seu 
respectivo deferimento pela Secretaria Municipal de Trânsito e 
Transportes, sendo publicado no Boletim Oficial do Município.
§ 1º A solicitação de credenciamento, deverá ser devidamente 
preenchido e assinado pelo representante legal da ATTC, soli-
citando o credenciamento, mediante protocolo junto ao Proto-
colo Geral do Município, localizado na Rua Brigadeiro Rocha, 
2777, Centro, Guarapuava, Paraná, instruído com a documen-
tação exigida, expressando concordância irrevogável e irretra-
tável com as disposições deste Decreto, a fim de que sejam 
observadas a boa-fé contratual e a vedação de comportamento 
contraditório.
§ 2º Juntamente com o requerimento de credenciamento de-
verá ser encaminhado documentações da ATTC comprovan-
do ser pessoa jurídica com inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas – CNPJ, para desempenho de atividades 
compatíveis com as previstas neste Decreto, como também 
documentação referente aos seus proprietários e demais certi-
dões negativas de regularidade tributária e não tributária.

Art. 8º Compete à ATTC:
I –  organizar a atividade e o serviço prestado pelos motoristas 
cadastrados;
II –  intermediar a relação entre os usuários e os motoristas, 
mediante adoção de plataforma tecnológica;
III –  cadastrar veículos e motoristas prestadores dos serviços, 
atendidos aos requisitos mínimos de segurança, conforto, hi-
giene e qualidade;
IV –  fixar o preço da viagem;
V –  intermediar o pagamento entre o usuário e o motorista, 
disponibilizando meios eletrônicos para a sua realização;
VI –  enviar à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 
de Guarapuava - SETRAN, até o quinto dia útil de cada mês, 
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a relação dos motoristas e veículos vinculados à empresa, por 
meio digital;
VII –  adotar as medidas cabíveis para evitar a operação de 
prestadores de serviço e veículos não cadastrados;
VIII –  fornecer ao motorista cadastrado dístico de identifica-
ção da ATTC nas dimensões de 15cm x 15cm, o qual deverá 
ser exposto no para-brisa dianteiro, lado direito, do veículo em 
atividade, de forma que garanta plena identificação da ATTC;
a) o dístico além da identificação da empresa deverá  es-
tar descrito “Credenciada junto ao Município de Guarapuava”, 
constando o Brasão do município. 
IX –  suspender as atividades do condutor que não estiver com 
as suas obrigações em dia, por meio da não distribuição de 
chamadas, até a regularização da pendência;
X –  manter, ininterruptamente, à disposição dos usuários, ca-
nal de comunicação para esclarecimento de dúvidas e formali-
zação de reclamações em relação ao serviço prestado;
XI –  autorizar o cadastramento de apenas dois motoristas 
prestadores de serviço por veículo.
§ 1º Além do disposto neste artigo, são requisitos mínimos para 
a prestação do serviço de que trata esta seção:
I –  utilização de mapas digitais para acompanhamento do tra-
jeto e do tráfego em tempo real;
II –  avaliação da qualidade do serviço pelos usuários;
III –  disponibilização eletrônica ao usuário da identificação do 
modelo do veículo, do motorista, com foto, e do número da 
placa;
IV –  emissão de recibo eletrônico para o usuário, que contenha 
as seguintes informações:
a) origem e destino da viagem;
b) tempo total e distância da viagem;
c) mapa do trajeto percorrido conforme sistema GPS;
d) especificação dos itens do valor total pago, incluindo valor 
referente regulamentação; 
e) identificação do veículo, da placa e do condutor.
§2º O cumprimento da exigência prevista no inciso VIII do ca-
put deste artigo, deverá ocorrer no prazo de ate 30 (trinta) dias 
do credenciamento previsto no artigo 5º deste Decreto.

Seção III - Da Política de Preço
Art. 9º As ATTCs têm liberdade para fixar o preço cobrado do 
usuário.
Parágrafo único. Caso exista cobrança de preço diferenciado, 
o usuário deverá ser informado sobre tal circunstância pelas 
ATTCs, de modo claro e inequívoco, por meio do aplicativo uti-
lizado e antes de iniciada a corrida, além de expressamente 
atestar seu aceite.

Art. 10. O Poder Público Municipal exercerá sua competência 
de fiscalizar práticas e condutas abusivas cometidas pelas AT-
TCs.

Seção IV - Da Política de Cadastramento de Veículos e Mo-
toristas
Art. 11. Podem se cadastrar nas ATTCs motoristas que satisfa-
çam os seguintes requisitos:
I –  possuir Carteira de Habilitação Nacional (CNH) válida com 
a observação de que exercem atividade remunerada (EAR);
II –  possuir certidão negativa de antecedentes criminais emiti-
da pela Polícia Federal, Vara de Execuções Penais, Distribui-
dor Criminal da Justiça Estadual e Secretaria de Segurança 
Pública do Estado;
III –  comprovar contratação de seguro que cubra acidente 
(APP) com valor mínimo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) 
por passageiros, manter regulamente quitado o Seguro Obriga-
tório - DPVAT e regularidade de licenciamento do veículo;

IV –  documento do veículo que será cadastrado junto a ATTC, 
contendo os dados de identificação; 
V –  apresentar certificado de aprovação em curso de capacita-
ção de transporte de passageiros, que pode ser ministrado de 
forma presencial ou online;
VI –  apresentar comprovante de residência em nome do moto-
rista a ser cadastrado;
VII –  exigência de inscrição do motorista como contribuinte 
individual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos 
termos da alínea “h” do inciso V do art. 11 da Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, ou estar inscrito como autônomo ou Micro 
Empreendedor Individual - MEI;
§1º A documentação utilizada para cadastro deverá ser manti-
da arquivada junto a ATTC, e em caso de eventual necessida-
de, será solicitado e apresentado a Administração Municipal, 
sob pena de responsabilidade.
§ 2º O motorista que optar por se inscrever junto à Secretaria 
Municipal de Finanças na qualidade de autônomo se subme-
terá às regras e tributação previstas no Código Tributário Mu-
nicipal.
§ 3º O motorista que optar pela inscrição como microempre-
endedor individual deverá atender os requisitos que trata o art. 
18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2016.

Art. 12. Os veículos a serem utilizados na prestação de servi-
ços deverão atender ao disposto no CTB, nas resoluções do 
Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e em especial:
I –  estar identificado em local devidamente visível conforme 
exigências deste Decreto, com dístico da ATTC a que estiver 
vinculado;
II –  ter tempo de fabricação de no máximo 10 (dez) anos;
III –  possuir capacidade máxima para 07 (sete) passageiros.
§ 1º As ATTCs terão o prazo de 60 (sessenta) dias para ade-
quarem-se as exigências contidas no inciso II deste artigo. 
§ 2º Excetuam-se das exigências do inciso II deste artigo, os 
serviços prestados com apelo temático ou veículos de coleção, 
nos termos da Resolução/CONTRAN nº 56, de 21 de maio de 
1998.

Art. 13. Compete às ATTCs, no âmbito do cadastramento de 
veículos e motoristas:
I –  registrar, gerir e assegurar a veracidade das informações 
atestadas pelos motoristas prestadores de serviço e a confor-
midade com os requisitos estabelecidos neste Decreto, man-
tendo a documentação comprobatória em seus arquivos;
II –  efetuar o recadastramento dos motoristas a cada dois 
anos;
III –  credenciar-se e compartilhar dados com a Secretaria Mu-
nicipal de Trânsito e Transportes, nos termos deste Decreto ou 
conforme demais regulamentações expedidas.
Parágrafo único. As ATTCs credenciadas deverão, sempre que 
solicitado, disponibilizar ao Município de Guarapuava dados 
estatísticos e estudos necessários ao controle, aprimoramento 
e regulação de políticas públicas de mobilidade urbana, garan-
tida a privacidade e confidencialidade dos dados pessoais dos 
usuários e motoristas, bem como dos demais dados das AT-
TCs na forma da legislação vigente.

Art. 14. Constituem deveres do motorista prestador de serviço, 
além dos previstos na legislação de trânsito e resoluções do 
CONTRAN:
I –  não estacionar, a espera do serviço proposto, a menos que 
300 (trezentos) metros dos pontos destinados ao serviço de 
táxi ou ao serviço de transporte coletivo;
II –  aceitar passageiros somente por chamado realizado por 
meio da plataforma digital das ATTCs às quais estiver vincula-
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do, ficando expressamente vedada a aceitação de chamadas 
realizadas por outros meios, em especial diretamente em vias 
públicas, ou ainda aceitar passageiros por acordo pessoal sem 
o intermédio do aplicativo das ATTCs;
III –  tratar com urbanidade e polidez os passageiros, os não 
usuários e os agentes administrativos e de fiscalização da Se-
cretaria Municipal de Trânsito e Transportes - SETRAN;
IV –  não permitir que terceiro utilize seu veículo para transpor-
te de passageiro;
V –  não utilizar veículo sem cadastro na ATTC a que estiver 
vinculado;
VI –  cumprir as determinações da Secretaria Municipal de trân-
sito e Transportes e demais normas prescritos neste Decreto e 
demais atos administrativos expedidos.
Parágrafo único. As denúncias relativas a operação indevida 
ou atendimento direto, que não seja por meio do aplicativo, se-
rão verificadas e apuradas por parte da Secretaria Municipal 
de Trânsito e Transportes do Município de Guarapuava, res-
pondendo os infratores de acordo com disposto no Capitulo VI 
deste Decreto.

CAPÍTULO II - DA COMPETÊNCIA DA SETRAN
Art. 15. Compete à Secretaria Municipal de Trânsito e Trans-
portes do Município de Guarapuava, a fiscalização, acompa-
nhamento, desenvolvimento e a deliberação acerca dos parâ-
metros e das políticas públicas dos serviços elencados neste 
Decreto, sem prejuízo da atuação das demais Secretarias no 
âmbito das suas respectivas competências.

CAPÍTULO III – DAS SANÇÕES
Art. 16. A infração pelas Administradoras de Tecnologia de 
Transporte Compartilhado e pelos motoristas ao disposto neste 
Decreto e seus regulamentos, ensejará a aplicação das san-
ções previstas neste Capítulo e na legislação em vigor, sem 
prejuízo de outras regidas no ato de cadastramento. 

Art. 17. Aos motoristas que explorarem o transporte remunera-
do de passageiros, sem credenciamento, cadastro ou autoriza-
ção regular, será aplicada multa de 20 (vinte) UFM, conforme 
previsto na Lei nº 2373/2014, além das infrações contidas no 
Código de Trânsito Brasileiro.
Parágrafo único. O não pagamento da multa aplicada irá re-
sultar em inscrição em divida ativa e outras implicações legais.
Art. 18. Aos motoristas credenciados, ou autorizados junto as 
ATTCs que descumprirem as normas estabelecidas neste De-
creto ou em seus regulamentos, será aplicado penalidade de 
suspensão de até 30 (trinta) dias, que será comunicado imedia-
tamente a ATTCs a que o motorista estiver cadastrado.
§ 1º Em caso de reincidência ao descumprimento das normas 
estabelecidas neste Decreto ou em demais regulamentos, às 
ATTCs serão comunicadas para efetivação do cancelamento 
do cadastro do motorista.
§ 2º Ocorrendo o cancelamento do cadastro do motorista por 
descumprimento das normas estabelecidas neste Decreto ou 
em demais regulamentos às ATTCs não poderão realizar novo 
cadastro desse motorista, antes de transcorrer um ano da apli-
cação da penalidade.
Art. 19. Sem prejuízo da publicação oficial dos atos, os órgãos 
municipais responsáveis pela fiscalização das atividades de 
que trata este Decreto ficam obrigados a dar publicidade às 
sanções administrativas aplicadas. 
Parágrafo único. A publicidade de que trata o “caput” deste ar-
tigo abrange a divulgação de listas atualizadas com a identifi-
cação dos operadores e prestadores de serviço penalizados 
pela ausência de regular credenciamento ou autorização do 
Município. 

Art. 20. Qualquer pessoa, constatando infração aos dispositi-
vos deste Decreto, poderá representar às autoridades. 

Art. 21. A violação de qualquer dispositivo deste Decreto pe-
las Provedoras de Redes de Compartilhamento implicará na 
aplicação de penalidade pela Secretaria Municipal de Trânsito 
e Transportes, sem prejuízo de outras estabelecidas na legis-
lação em vigor: 
I – na primeira infração a qualquer dispositivo deste Decreto ou 
de outras normas aplicáveis à espécie: notificação, por escrito, 
ao e-mail informado pelas Provedoras de Redes de Compar-
tilhamento no ato de cadastramento, sem prejuízo de outras 
penalidades cabíveis e decorrentes de outras normas; 
II – a partir da segunda infração a qualquer dispositivo deste 
Decreto ou de outras normas aplicáveis à espécie: multa no 
valor de 150 UFM; 
III – a partir da terceira infração a qualquer dispositivo deste 
Decreto ou de outras normas aplicáveis à espécie: multa no 
valor de 300 UFM; 
IV – no caso de reiterada violação aos dispositivos deste De-
creto e de outras normas aplicáveis a espécie resultará no 
cancelamento do credenciamento e impossibilidade de novo 
credenciamento pelo período de 6 (seis) meses, sem qualquer 
direito a reembolso ou indenização. 
Art. 22. Toda a aplicação de penalidade as empresa Adminis-
tradora de Tecnologia de Transporte Compartilhado – ATTC, 
será garantindo o princípio do contraditório e ampla defesa.
Parágrafo único. As penalidades aplicadas serão publicadas no 
Boletim Oficial do Município. 
Art. 23. Lavrado o auto de infração, o infrator terá direito a 
apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis contados a 
partir do primeiro dia útil após a ciência da notificação.
§1º Mantida a penalidade, caberá recurso com efeito suspen-
sivo ao Secretário titular da Secretaria Municipal de Trânsito e 
Transportes, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
§2º O recurso será recebido pela autoridade que tiver julgado 
a defesa, a qual, se não reconsiderar a decisão, remeterá os 
autos ao Secretário para julgamento final.

CAPÍTULO IV - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 24. As ATTCs deverão disponibilizar, ao Município, sem 
ônus para a Administração Municipal, equipamentos, progra-
mas, sistemas, serviços ou qualquer outro mecanismo que via-
bilize, facilite, agilize ou dê segurança à fiscalização de suas 
operações pelos órgãos competentes.
Art. 25. Compete à Secretaria Municipal de Trânsito e Trans-
portes fiscalizar os serviços previstos neste Decreto, sem pre-
juízo da atuação das demais Secretarias no âmbito das suas 
respectivas competências.
Art. 26. A Secretaria Municipal de Trânsito poderá emitir nor-
mas complementares a regulamentação prevista neste Decre-
to, em total observância às normas gerais e em suas atribui-
ções. 
Art. 27. As receitas obtidas com a arrecadação referente a re-
gulamentação prevista neste Decreto serão destinadas à Se-
cretaria Municipal de Trânsito e Transportes – SETRAN, para 
manutenção, conservação, sinalização, fiscalização e educa-
ção no trânsito.
Art. 28. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 29 de julho de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 8162/2020
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. Valdemar Antonio Fogaça, de Chefe para o cargo de Assessor A1, na Secretaria Municipal Executiva, 
a partir de 31 de agosto de 2020.
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 31 de agosto de 2020.

Guarapuava, 03 de setembro de 2020.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8165/2020
Declara de Utilidade Pública para fins de Desapropriação, o imóvel que menciona e especifica e dá outras providências.

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

DECRETA

Art. 1º Fica Declarada de Utilidade Pública para fins de Desapropriação, pelo valor fixo e irreajustável de R$311.884,14 (trezen-
tos e onze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos), parte de área de terreno com 1.792,00m² (mil setecentos 
e noventa e dois metros quadrados), da totalidade de 8.713,26 m² (oito mil setecentos e treze vírgula vinte e seis metros qua-
drados), objeto da Matrícula 38.820, pertencente ao Serviço de Registro de Imóveis do 1º Ofício, desta Comarca e Cidade, de 
propriedade de Luiz Francisco Osowski e Luciano Natal dos Santos ou a quem de direito pertencer.

Art. 2º A área atingida de acordo com o artigo anterior, destina-se à Ligação do Sistema Viário, mais especificamente para o 
Prolongamento da Rua Visconde de 
Guarapuava, ligação das ruas Professor Yank e Paraná.

Art. 3º A desapropriação em apreço deverá ser, preferencialmente, por acordo e em caráter de urgência.

Art. 4º As despesas decorrentes do presente Decreto correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e parte do art. 1º, do De-
creto Nº 7788/2020, de 09/03/2020, que é relativa aos imóveis constantes do art. 1º deste Decreto.

Guarapuava, 28 de agosto de 2020.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8174/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Designar o servidor Matheus Augusto Frighetto, para responder como Diretor Interino de Licitações e Formalização de 
Contratos, pelo período de 08 de setembro de 2020 a 22 de setembro de 2020, em razão das férias do Sr. Abimael de Lima 
Valentim.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais a partir de 08 de setembro de 2020.

Guarapuava, 01 de setembro de 2020.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 8178/2020
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DECRETO Nº 8181/2020
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. Rudimar da Rocha Lyra Rebello, de Assessor A1 para o cargo de Chefe, na Secretaria Municipal 
Executiva, a partir de 01 de setembro de 2020.

Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 01 de setembro de 2020.

Guarapuava, 08 de setembro de 2020.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 520/2020
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 os servidores, abaixo relacionados, lotados 
na Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulhe-
res, para dirigirem veículos leves oficiais do Município de Gua-
rapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcional 
exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu 
cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade ane-
xo, com validade até 31 de dezembro de 2020:
I -Priscila Schran de Lima – Carteira de Habilitação nº 
03852879814;
II - Sirlei Aparecida Gadens – Carteira de Habilitação nº 
04185795890;
III -Vanderleia Chizini da Fonseca Bochenek – Carteira de Ha-
bilitação nº 01996100710;
IV -Odete da Silva Prestes – Carteira de Habilitação nº 
02937886803;
V - Thalita Forquim Buco – Carteira de Habilitação nº 
04519278106;
VI -Andresa Nascimento Vinkler – Carteira de Habilitação nº 
06021632148;
VII -Beatriz Obal de Oliveira – Carteira de Habilitação nº 
03792820101.

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

Guarapuava, 20 de agosto 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, declaro que es-
tou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito 
Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo 
de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor 
de incêndio) e que está com toda a documentação legal e atu-
alizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.

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

PORTARIA Nº 542/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Revogar o inciso I, do art. 3º da Portaria nº 013/2018, e 
excluir a gratificação de TEMPO INTEGRAL DE DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA - TIDE do servidor Anderson Prestes, matrícula 
10013-7, a partir de 1º de setembro de 2020, conforme solicita-
ção do servidor datada de 1º de setembro de 2020.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 1º de setembro de 2020, revogando as 
disposições contrárias.

Guarapuava, 02 de setembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2020-FUNREBOM

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 254/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDI-
MENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA O CORPO DE BOMBEI-
ROS DE GUARAPUAVA.
VALOR MÁXIMO: R$ 67.709,25 (sessenta e sete mil setecen-
tos e nove reais e vinte e cinco centavos)
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM

PORTARIA Nº 549/2020
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

Considerando que a Administração Pública deve pautar seus 
atos estritamente à luz dos princípios estabelecidos no art. 37, 
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
Considerando a Lei Complementar Municipal nº 120/2020 que 
dispõe sobre o regimento jurídico dos servidores municipais.

RESOLVE

Art. 1º Revoga a Gratificação de Estratégia da Saúde da Fa-
mília – ESF concedida ao servidor Vinícius Ribeiro Mikuska, 
matrícula nº 14957-8/1, em razão da ausência de cumprimen-
to do requisito previsto no art. 103 da Lei Complementar nº 
120/2020, a partir de 01 de setembro de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a partir de 01 de setembro de 
2020 e revogando as disposições contrárias.

Guarapuava, 08 de setembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais 
1447/2007, 6320/2017 e 8089/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) 
<https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOS-
TAS: Ocorrerá até às09h00min do dia 24/09/2020 (horário de 
Brasília (DF)).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A 
sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo 
estabelecido para credenciamento e cadastramento de propos-
tas.
PREGOEIRO (A): NILSÉIA DE LARA LIKER.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra 
do processo poderão ser obtidos: 
–Pelo site: <http://www.pmg.pr.gov.br/licitacao/>;
–Pelo Portal da Transparência:<http://transparencia.guarapu-
ava.pr.gov.br:12473/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2>;ou
–No Departamento de Licitações e Contratos, sito à Rua Bri-
gadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990. Telefone 
(42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira, das 
08h00 às 17h00.
Guarapuava, 03 de setembro de 2020.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor de Licitações e Contratos

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2020

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 255/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE RADIO PORTÁTIL HT DIGITAL 
PARA USO NO AEROPORTO MUNICIPAL.
VALOR MÁXIMO: R$ 11.452,00 (onze mil quatrocentos e cin-
quenta e dois reais)
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais 
6320/2017 e 8089/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) 
<https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOS-
TAS: Ocorrerá até às09h00min do dia 23/09/2020 (horário de 
Brasília (DF)).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A 
sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo 
estabelecido para credenciamento e cadastramento de propos-
tas.
PREGOEIRO (A): JÉSSICA DAL PIVA DE OLIVEIRA.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra 
do processo poderão ser obtidos: 
–Pelo site: <http://www.pmg.pr.gov.br/licitacao/>;
–Pelo Portal da Transparência:<http://transparencia.guarapu-
ava.pr.gov.br:12473/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2>; ou
–No Departamento de Licitações e Contratos, sito à Rua Bri-
gadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990. Telefone 
(42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira, das 
08h00 às 17h00.
Guarapuava, 03 de setembro de 2020.

PUBLIQUE-SE.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM

Diretor de Licitações e Contratos

REAVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2020

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Formalização de Contratos, devidamente autorizado, 
torna público que fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 177/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI-
CA E DE ÁUDIO E VÍDEO, DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE 
EXPEDIENTE NOÂMBITO DO CONVÊNIO Nº 890959/2019 
FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal 
10024/2019, bem como Decreto Municipal 6320/2017.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOS-
TAS: Ocorrerá até às08h45do dia 29/09/2020.
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: a 
partir das 09h00 do dia29/09/2020, após o encerramento do 
credenciamento.
PREGOEIRO (A): MATHEUS AUGUSTO FRIGHETTO.
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Formalização 
de Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – 
CEP: 85.010-990. Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de 
segunda a sexta-feira, das 13h às 17h00.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos pelo site: 
<www.guarapuava.pr.gov.br> no link editais de licitações.
Para todas as referências de tempo, será observado o horário 
de Brasília (DF).
Guarapuava, 04 de setembro de 2020.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor de Licitações e Formalização de Contratos

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2020
PROCESSO Nº 153/2020
HOMOLOGAÇÃO
O Diretor de Licitações e Formalização de Contratos do Muni-
cípio de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas através do Decreto n.º 7062/2018, de 07 de Dezembro 
de 2018, com base na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, 
analisando o processo licitatório, realizado na modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 04/2020, cujo objeto é a “CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRU-
ÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO, CONFORME DEMANDA, 
TÃO SOMENTE DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO OU PE-
QUENOS REPAROS, EM GALERIAS, BOCAS DE LOBO, SIS-
TEMAS DE DRENAGEM, COM FORNECIMENTO INTEGRAL 
DOS MATERIAIS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, POR MEIO 
DE MAIOR DESCONTO LINEAR SOBRE A RESOLUÇÃO 
CONJUNTA SEIL/PRED 03/2019.”, considerando a Ata de Jul-
gamento, emitida pela Comissão Permanente de Licitações, 
HOMOLOGA o presente certame: DFG CONSTRUTORA EI-
RELI – EPP, com 35,10%(trinta e cinco virgula dez por cento).
Guarapuava, 02 de setembro de 2020.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
DIRETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2020
Processo nº 208/2020
HOMOLOGAÇÃO
O Diretor de Licitações e Formalização de Contratos do Municí-
pio de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das, através do Decreto n.º 7062/2018, de 07 de Dezembro de 
2018, com base na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, ana-
lisando o processo licitatório realizado na modalidade Tomada 
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de Preços nº 13/2020, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS E MELHORIAS 
DO PASSEIO PÚBLICO POR MEIO DO CONTRATO DE FI-
NANCIAMENTO Nº 0512.845-56 CELEBRADO ENTRE A CAI-
XA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE GUARAPUA-
VA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ANEXO. SECRETARIA 
DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS”, considerando 
a ata de julgamento da proposta emitida pela Comissão Per-
manente de Licitações, HOMOLOGA a licitação, adjudicando 
o objeto à empresa GUAIRACÁ ENGENHARIA EIRELI – EPP, 
com o valor total de R$702.485,00(setecentos e dois mil qua-
trocentos e oitenta e cinco reais). 
Guarapuava, 02 de setembro de 2020.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor de Licitações e Formalização de Contratos

I TERMO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2020

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
PROCESSO Nº 221/2020
O Secretário de Saúde e autoridade competente no uso de atri-
buições que lhe são inerentes determina a SUSPENSÃO, por 
tempo indeterminado, do processo licitatório, na modalidade de 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2020, cujo objeto Registro de 
preço, para possível aquisição de leites, dietas e suplementos 
alimentares. Em razão da retificação de edital..
Publique-se.
Guarapuava, 27 de agosto de 2020.

LARISSA MARIA BRZEZINSKI
Diretor de Licitações e Formalização de Contratos

EXTRATO DE ATA
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 51/2020 

OBJETO: Registro de Preços para Eventual Locação de Com-
putadores. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
ATA Nº: 138/2020.
CONTRATADA: SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER-
VIÇOS LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 132.600,00 (Cento e trinta e dois mil e seis-
centos reais).
VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 26/08/2020 - 
Abimael de Lima Valentim – Diretor de Departamento de 

Licitações e Formalização de Contratos.

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 690/2014
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 363/2014 
OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO 
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA E TELE-
COMUNICAÇÕES, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), DE 
SERVIÇO DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), FEIXE 
DIGITAL E1 NA MODALIDADE LOCAL, LINHA PABX VIRTU-
AL, LINHAS ANALÓGICAS COMUNS, SERVIÇO DE INTER-
NET ADSL. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA 
(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL 
(LND), INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATADA: OI S/A.
OBEJTO: Prorroga-se o período de vigência e execução de 
17/11/2019 a 17/11/2020.
DATA DA ASSINATURA: 22/10/2019 - 
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – Diretor de licitações e con-

tratos.

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 265/2018
 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 048/2018
OBJETO: Locação de Imóvel localizado na Rua Arthur Moreira, 
n°293, no Distrito Palmeirinha, para funcionamento da sede de 
equipe volante do centro de referência de Assistência Social, 
CRAS.   
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: J. LOSSO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA 
– ME.       
OBJETO: Prorroga-se o prazo de vigência e execução da data 
de 04/09/2020 até a data de 31/12/2020, com fulcro no artigo 
62, inciso I, § 3° da Lei Federal n.° 8666/93 e art. 51 da Lei n.° 
8.245/91.
DATA DA ASSINATURA: 31/08/2020. - 
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – Diretor de Licitações e 

Contratos.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO 
TOMADA DE PREÇOS N° 04/2020

CONTRATO 42/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NA RUA VI-
CENTE MACHADO POR MEIO DO CONTRATO DE REPASSE 
Nº 889463/2019/MDR/CAIXA CELEBRADO ENTRE A CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS 
SCHMITT LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA – 1. Fica prorrogado o prazo de vi-
gência do contrato em epigrafe, por mais 150 (cento e cinquen-
ta) dias de 19/08/2020 até 16/01/2021, com fulcro no artigo 57, 
§ 1º, inciso II da Lei Federal n.° 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 19/08/2020 – 
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – Diretor de Licitações e For-

malização de Contratos

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO 
TOMADA DE PREÇOS N° 08/2020
CONTRATO 186/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA COLÔNIA VI-
TÓRIA E JORDÃOZINHO, CONTENDO OS SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO, SINALIZAÇÃO, PAISAGISMO 
E ACESSIBILIDADE POR MEIO DO CONTRATO DE FINAN-
CIAMENTO Nº 0512.845-56 CELEBRADO ENTRE A CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMEN-
TOS LTDA.
OBJETO: Fica acrescido aproximadamente o percentual de 
0,89% (zero vírgula oitenta e nove por cento) equivalente a R$ 
9.803,22 (nove mil oitocentos e três reais e vinte e dois centa-
vos), fundamenta-se no Art. 65, inciso I, alíneas “a” e “b” e § 1° 
da Lei 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 31/08/2020 – 
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – Diretor de Licitações e For-

malização de Contratos.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
Processo nº 002/2020
HOMOLOGAÇÃO
A Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro da Se-
cretaria Municipal de Saúde do Município de Guarapuava, no 
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uso das atribuições que lhe são conferidas, através do Decreto nº 6.767, de 27 de junho de 2018, com base na Lei Federal nº 
10.520/2002 e demais legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto, HOMOLOGA o resultado do processo 
licitatório em epígrafe, conforme a seguir:
ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
NARKA COMERCIAL EIRELI - EPP 13 R$ 264,00
BETANIAMED COMERCIAL LTDA - EPP 02 R$ 5.259,20
K C R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME 26 R$ 3.832,00
MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS EIRELI 01, 10 R$ 11.850,00
PESENTI E PELAIS LTDA 11 R$ 4.360,00
CIRURGICA OURO VERDE - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS - EIRELI 07 R$ 2.120,00
SANDRO VILMAR PIRES 28 R$ 6.375,80
VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 01 R$ 250,00
MEDEFE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 14, 15 R$ 621,56
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24 R$ 839,92
MHS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA 04, 05 R$ 2.424,00
ANDREIA LORENZI 18, 25 R$ 7.680,00
BRASIL DEVICES EQUIPAMNETOS HOSPITALARES - EIRELI, 23, 27 R$ 4.256,00
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 22 R$ 1.190,00
PRIMAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 06, 17, 20 R$ 2.911,84
FM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12, 16 R$ 665,44
MARILICE KEIL - ME - QUALITEC 03 R$ 1.500,00
MAGNUS MED COM. PROD. HOSP E MEDIC. LTDA 19 R$ 2.296,00
ABSOLUTA SAUDE IMP.EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 09, 29 R$ 1.217,90
PREVIEW INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - EPP 08 R$ 1.520,00

Guarapuava, 08 de abril de 2020.
LARISSA MARIA BRZEZINSKI

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro
Secretaria Municipal de Saúde

Município de Guarapuava

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º15/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º253/2020
OBJETO: Contratação por inexigibilidade de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos 
automatizados da marca MINDRAY.
A Diretora Administrativa e Financeira da Secretaria de saúde, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Prefeito Mu-
nicipal de Guarapuava, conforme o Decreto n.º 6767/2018, de 28 de junho de 2018, bem como Parecer da Assessoria Jurídica 
n.º119/2020autoriza e,RATIFICA a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,no valor de R$ 29.460,00 (vinte e nove mil quatrocentos 
e sessenta reais)para a Contratação da MAJ LAB COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO 
LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 00.467.916/0001-56.
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 02de Setembro de 2020.

LARISSA MARIA BRZEZINSKI
Diretora Administrativa e Financeira

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º16/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º256/2020
OBJETO: Contratação pelo período de 12 meses, de serviço telefônico Fixo Comutado – STFC de discagem direta gratuita DDG 
0800, no endereço Brigadeiro Rocha, 2600, centro, o qual será utilizado no serviço de Call Center para monitoramento dos usu-
ários do SUS e para realização do serviço de telemedicina da Secretaria Municipal de Saúde.
A Diretora Administrativa e Financeira da Secretaria de saúde, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Prefeito Mu-
nicipal de Guarapuava, conforme o Decreto n.º 6767/2018, de 28 de junho de 2018, bem como Parecer da Assessoria Jurídica 
n.º115/2020autoriza e, RATIFICA a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, no valor de R$ 8.539,68 (oito mil e quinhentos e trinta e 
nove reais e sessenta e oito centavos)para a Contratação da OI S/A inscrita do CNPJ 76.535.764/0001-43. 
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 03de Setembro de 2020.

LARISSA MARIA BRZEZINSKI
Diretora Administrativa e Financeira
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EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE N.º 015/2020

OBJETO: Contratação por inexigibilidade de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos 
automatizados da marca MINDRAY.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATO Nº: 226/2020.
CONTRATADA: MAJ LAB – COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP
VALOR TOTAL: R$29.460,00 (vinte e nove mil quatrocentos e sessenta reais)
VIGÊNCIA: 02/09/2020 a 02/09/2021.
DATA DA ASSINATURA: 02/05/2020. – 

LARISSA MARIA BRZEZINSKI – Diretora de Departamento Administrativo e Financeiro.

EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE N.º 016/2020

OBJETO: Contratação pelo período de 12 meses, de serviço telefônico Fixo Comutado – STFC de discagem direta gratuita DDG 
0800, no endereço Brigadeiro Rocha, 2600, centro, o qual será utilizado no serviço de Call Center para monitoramento dos usu-
ários do SUS e para realização do serviço de telemedicina da Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATO Nº: 228/2020.
CONTRATADA: OI S/A - 76.535.764/0001-43.
VALOR TOTAL: R$8.539,68 (oito mil e quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03/09/2020 a 03/09/2021.
DATA DA ASSINATURA: 03/09/2020.  – 

LARISSA MARIA BRZEZINSKI – Diretora de Departamento Administrativo e Financeiro.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020 

CONTRATO Nº: 227/2020.
CONTRATADA: SANDRO VILMAR PIRES – ME.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA, ORIUNDO DA EMENDA 
PARLAMENTAR Nº 09121.81401000/1190-02.
VALOR TOTAL: R$ 1.090,00 (hum mil trezentos e noventa reais).
VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2020.
DATA DA ASSINATURA: 02/09/2020.

LARISSA MARIA BRZEZINSKI – Diretora Departamento Administrativo e Financeiro – Secretaria Municipal de Saúde.

SURG
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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2020

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
AMPLA CONCORRÊNCIA

A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – SURG, por seu diretor administrativo, torna público que realizará a 
licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 28/2020
DATA: 15/09/2020                                HORÁRIO: 13h30m
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
SUPORTE LEGAL: Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da SURG, em conformidade com as disposições 
da Lei Federal nº 13.303/2016, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 1.168/2006 e 
1.447/2007.
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: ASERVIS - com endereço na Rua Perimentral Norte, s/n, morro alto, Guarapuava-Pr., 
próximo ao departamento de coleta de lixos da SURG.
INFORMAÇÕES: Telefone: (0xx42) 3630-0500 - e-mail: juridico@surg.com.br.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos pelo site: http://surg.com.br/surg/ no Menu Licitações, em 
Licitações.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
Guarapuava - PR, 08 de setembro de 2020. 

HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER - Diretor Administrativo da SURG.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Unidade Gestora: SURG                                                                                                         
Numero da Ata: 38/2020   
Data de Inicio da Ata: 01/09/2020          
Data de Expiração da Ata: 01/09/2021                                                      
Processo: 47/2020       Modalidade: 23 - Pregão - Registro de Preço                                                                  
Fornecedor: 03.134.246/0001-44 - COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP                                                           
Descrição do Objeto: Registro de Preços para aquisicao de materiais de construção.                                                   
Valor total da Ata: 1.007.129,62                                                                                                     
       
Unidade Gestora: SURG                                                                                                         
Numero da Ata: 39/2020          
Data de Inicio da Ata: 01/09/2020          
Data de Expiração da Ata: 01/09/2021                                                      
Processo: 47/2020       Modalidade: 23 - Pregão - Registro de Preço                                                                  
Fornecedor: 11.979.732/0001-91 - MORADA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                                                
Descrição do Objeto: Registro de Preços para aquisicao de materiais de construção.                                                   
Valor total da Ata: 481.492,05                                                                                                       
 
Unidade Gestora: SURG                                                                                                         
Numero da Ata: 40/2020                    
Data de Inicio da Ata: 01/09/2020          
Data de Expiração da Ata: 01/09/2021                                                      
Processo: 47/2020       Modalidade: 23 - Pregão - Registro de Preço                                                                  
Fornecedor: 04.398.107/0001-90 - ROGENSKI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP                                                            
Descrição do Objeto: Registro de Preços para aquisicao de materiais de construção.                                                   
Valor total da Ata: 106.428,00                                                                                                       

Unidade Gestora: SURG
Numero da Ata: 41/2020          
Data de Inicio da Ata: 01/09/2020          
Data de Expiração da Ata: 01/09/2021
Processo: 47/2020       Modalidade: 23 - Pregão - Registro de Preço
Fornecedor: 77.603.892/0001-40 - LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Descrição do Objeto: Registro de Preços para aquisicao de materiais de construção.
Valor total da Ata: 66.752,50

Unidade Gestora: SURG
Numero da Ata: 42/2020          
Data de Inicio da Ata: 01/09/2020          
Data de Expiração da Ata: 01/09/2021
Processo: 47/2020       Modalidade: 23 - Pregão - Registro de Preço
Fornecedor: 07.418.211/0001-98 - FABIO CRESTANI - ME
Descrição do Objeto: Registro de Preços para aquisicao de materiais de construção.
Valor total da Ata: 22.353,90
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