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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 26 de setembro a 02 de outubro de 2020
Veiculação: 05 de outubro de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1941

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI Nº 3120/2020

LEIS

Cria o Conselho Municipal de Cultura de Guarapuava, oficializa 
a Conferência Municipal de Cultura e estabelece providências.

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

TÍTULO I
Das Finalidades

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Cultura de Gua-
rapuava - CMCG, que reger-se-á por esta Lei, caracterizado 
como órgão colegiado, de caráter consultivo, deliberativo e fis-
calizador, integrante da estrutura organizacional básica da Se-
cretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC, tendo por 
finalidade a participação na formulação das políticas públicas 
de cultura do Município de Guarapuava e acompanhamento 
das políticas públicas de cultura do Estado do Paraná. 

TÍTULO II
Da Composição

Art. 2º O Conselho Municipal de Cultura de Guarapuava cons-
titui-se por 17 (dezessete) membros titulares e respectivos su-
plentes, assim distribuídos: 
I – O Secretário Municipal de Educação e Cultura, na qualidade 
de Presidente; 
II – 08 (oito) membros titulares escolhidos pelo Poder Executi-
vo Municipal, sendo: 
a) 04 (quatro) membros selecionados entre servidores efetivos 
da Administração Pública Municipal; 
b) 01 (um) representante das Universidades Públicas; 
c) 01 (um) representante escolhido dentre os gestores de cultu-
ra das seguintes organizações: Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Comercial (SENAC), Serviço Social do Comércio (SESC), 
Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Médias Empresas 
(SEBRAE) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SE-
NAI); 
d) 01 (um) representante da Associação Comercial e Industrial 
de Guarapuava (ACIG); 
e) 01 (um) representante do Poder Legislativo do Município de 
Guarapuava.
III – 08 (oito) membros titulares e respectivos suplentes, sendo 
representantes das seguintes áreas, assim estabelecidas: 
a) Artes Visuais; 
b) Audiovisuais; 
c) Manifestações populares, tradicionais e étnicas de cultura; 
d) Dança; 
e) Teatro; 
f) Patrimônio Cultural Material e Imaterial; 
g) Literatura, Livro e Leitura; 
h) Música.

§ 1º Os integrantes descritos nos incisos II e III serão nomea-
dos pelo Chefe do Poder Executivo Municipal para o mandato 
de 02 (dois) anos, permitida uma recondução. 
§ 2º Os membros a que se refere o inciso III serão eleitos em 
Conferência Municipal de Cultura, convocada pela Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura e regulamentada conforme 
dispõe o Título V - Da Conferência Municipal de Cultura desta 
Lei. 
§ 3º Para o primeiro mandato, os integrantes descritos no inci-
so III serão indicados pelas respectivas áreas, em assembleia 
convocada para esse fim.
§ 4° As eleições realizadas na Conferência Municipal de Cultu-
ra deverão observar e respeitar a paridade de gênero. 
§ 5° Não poderão ser eleitos Conselheiros para as vagas espe-
cificadas no art. 2°, II, “c” e “e”, e III os detentores de cargo em 
comissão no Município de Guarapuava.

Art. 3º Havendo a necessidade, o CMCG criará Comissões 
Técnicas e Grupos de Trabalho, de caráter permanente ou tem-
porário, com o objetivo de fornecer subsídios para a tomada de 
decisão nos temas específicos, transversais ou emergenciais. 

Art. 4º O Conselho Municipal de Cultura de Guarapuava con-
tará com um Vice-Presidente, eleito entre seus pares e, um 
Secretário Executivo Geral a ser indicado por seu Presidente, 
entre os funcionários que compõem o Departamento de Assun-
tos Culturais da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
Parágrafo único. O Secretário Executivo Geral, indicado pelo 
Presidente, não poderá votar nas deliberações do Conselho 
Municipal de Cultura de Guarapuava.

TÍTULO III
Das Competências

Art. 5º Ao Conselho Municipal de Cultura de Guarapuava com-
pete: 
I – acompanhar a formulação das políticas públicas do Gover-
no do Estado do Paraná na área da cultura; 
II – participar da formulação das políticas públicas da Adminis-
tração Municipal na área da cultura no Município;
III – atuar em regime de cooperação com os demais conselhos 
de política cultural nas esferas estadual e federal;
IV – estabelecer orientações e moções pertinentes aos objeti-
vos e atribuições relacionadas à cultura; 
V – emitir pareceres sobre assuntos e questões de natureza 
cultural que lhes sejam submetidas pelo Secretário Municipal 
de Educação e Cultura ou pelos membros do CMCG; 
VI – promover a cooperação técnica e parcerias com a socie-
dade civil organizada; 
VII – incentivar a proteção do patrimônio cultural; 
VIII – valorizar as manifestações culturais locais e regionais; 
IX – incentivar pesquisas sobre a cultura local e estadual; 
X – definir critérios e propor a formação de comissões específi-
cas, grupos de trabalho e con¬gêneres, sempre que necessá-
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rio, visando ao cumprimento das atividades relativas às suas 
competências; 
XI – participar da elaboração e acompanhar a execução do Pla-
no Municipal de Cultura; 
XII – fiscalizar a aplicação dos recursos oriundos das transfe-
rências entre os entes da federação; 
XIII – acompanhar o cumprimento das diretrizes e instrumentos 
de financiamento da cultura;  
XIV – dar parecer sobre normas e critérios do cadastramento 
dos agentes culturais do Município; 
XV – ratificar o edital que regulamenta a Conferência Municipal 
de Cultura; 
XVI – elaborar e aprovar o regimento interno do Conselho Mu-
nicipal de Cultura de Guarapuava. 

TÍTULO IV
Do Funcionamento

Art. 6º As reuniões do Conselho Municipal de Cultura de Gua-
rapuava serão bimestrais, salvo as extraordinárias, que deve-
rão ser convocadas pela Presidência com antecedência míni-
ma de 48 (quarenta e oito) horas.

Art. 7º As decisões proferidas pelo Conselho Municipal de Cul-
tura de Guarapuava, serão reduzidas a termo na forma de atos 
e pareceres, aprovados por maioria simples de votos, com ex-
ceção das matérias que exijam quórum qualificado nos termos 
do Regimento Interno do Conselho Municipal de Cultura de 
Guarapuava e, serão devidamente publicadas no Boletim Ofi-
cial do Município e no sítio eletrônico da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura.
Parágrafo único. Ao Presidente do CMCG caberá o voto de 
qualidade, nas deliberações que exigirem desempate.
 
Art. 8º A função de membro do Conselho Municipal de Cultura 
de Guarapuava não será remunerada, sendo considerada de 
relevante serviço prestado ao Município.

Art. 9º As reuniões do CMCG serão instaladas mediante pre-
sença maioria absoluta de seus membros titulares, em primeira 
convocação ou, decorrido prazo de tolerância estabelecido em 
15 (quinze) minutos, com qualquer quórum.

Art. 10. O suplente substituirá o Conselheiro titular nos ca-
sos de impedimento, perda de mandato, morte, renúncia ou 
impossibilidade comprovada do Conselheiro em participar dos 
trabalhos, cabendo ao Presidente declarar aberta a vaga e a 
convocação imediata de seu suplente. 

Art. 11. A perda do mandato de Conselheiro dar-se-á:
I - pelo exercício simultâneo de funções incompatíveis;
II - por renúncia formal, também caracterizada pela ausência 
contínua, sem prévio pedido de licença ou apresentação de 
justificativa aceita, por mais de duas reuniões consecutivas ou 
por quatro reuniões alternadas durante o mandato;
III - licença para tratamento de saúde que exija o afastamento 
por mais de um ano;
IV - procedimento incompatível com a dignidade das funções, 
apurado na forma do Regimento do CMCG;
V - condenação por crime comum ou de responsabilidade;
VI - perda da representatividade original;
VII - destituição, na forma prevista em seu Regimento Interno.
Parágrafo único. O mandato de conselheiro não poderá ser re-
vogado por iniciativa do Poder Executivo Municipal.

Art. 12. Fica a Secretaria Municipal de Educação e Cultura au-

torizada a prestar apoio técnico, administrativo, jurídico e finan-
ceiro, através de recursos humanos, materiais e estrutura física 
para a consecução das finalidades do Conselho Municipal de 
Cultura de Guarapuava. 

TÍTULO V
Da Conferência Municipal de Cultura

Art. 13. A Conferência Municipal de Cultura, evento bianual, 
de foro amplo e permanente para o debate sobre diretrizes e 
políticas públicas relativas a ações culturais no Município de 
Guarapuava. 
Parágrafo único. A Conferência Municipal de Cultura será con-
vocada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

Art. 14. Poderão participar da Conferência Municipal de Cultu-
ra, todas as pessoas e instituições interessadas em contribuir 
para o alcance dos seus objetivos, na condição a ser estabele-
cida pelo Regimento Interno da Conferência Municipal de Cul-
tura. 

Art. 15. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura e o 
Conselho Municipal de Cultura de Guarapuava submeterão o 
Regimento Interno da Conferência Municipal de Cultura aos 
participantes.

Art. 16. A Conferência Municipal de Cultura poderá propor mo-
dificações no Conselho Municipal de Cultura, desde que apro-
vadas por 2/3 (dois terços) dos delegados inscritos e presen-
tes, não sendo admitida outorga de poderes para tal fim.
Parágrafo único. As modificações previstas no caput deste arti-
go dar-se-ão através de Projeto de Lei, a ser encaminhado pelo 
Poder Executivo ao Poder Legislativo do Município de Guara-
puava.

Art. 17. Caberá à Secretaria Municipal de Educação e Cultu-
ra, a divulgação das conclusões da Conferência Municipal de 
Cultura, visando a publicidade e implementação das mesmas 
pelos órgãos responsáveis. 

TÍTULO VI
Das Disposições Finais

Art. 18. O Conselho Municipal de Cultura de Guarapuava apro-
vará o seu Regimento Interno no prazo de 90 (noventa) dias 
contados da publicação desta Lei. 

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições contrárias.

Guarapuava, 30 de setembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 3121/2020
Autoriza o Poder Executivo Municipal a DESAFETAR e DOAR, 
as áreas dos imóveis das matriculas descritas, ao ESTADO DO 
PARANÁ ou à Fundação de Desenvolvimento Educacional do 
Paraná – FUNDEPAR, promovendo assim, a Regularização 
do Imóvel onde se encontra instalado o COLÉGIO ESTADUAL 
MANOEL RIBAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a DESA-
FETAR a área da Matrícula nº 2.195, com 1.040,00 m² (um 
mil e quarenta metros quadrados), pertencente ao Serviço de 
Registro de Imóveis do 1º Ofício, Comarca de Guarapuava, Es-
tado do Paraná, doada através da Lei Municipal nº14 -A/1973.

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a DESA-
FETAR a área da Matrícula nº 26.134, com 1.005,90 m² (um 
mil, cinco metros quadrados e noventa centímetros quadra-
dos), pertencente ao Serviço de Registro de Imóveis do 1º Ofí-
cio, do Estado do Paraná, originária em Carta Régia.

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a DOAR 
ao Estado do Paraná a área desafetada constante no artigo 2º, 
para fins de REGULARIZAÇÃO do imóvel onde ser encontra 
COLÉGIO ESTADUAL MANOEL RIBAS.

Art. 4º A área ora doada, reverterá automaticamente ao Domí-
nio Público do Município, caso o Colégio seja extinto ou sua 
destinação alterada.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, em 20 de setembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito municipal

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2020

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: 297/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SUPER POS-
TES.
VALOR MÁXIMO: R$ 277.889,00 (duzentos e setenta e sete 
mil oitocentos e oitenta e nove 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 
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 as 09h00min do dia 21/10/2020 (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 OLIVERIA.
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.guarapua-
va.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, 02 de outubro de 2020.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor de Licitações e Contratos

I TERMO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2020

O Presidente interino da Comissão Permanente de Licitações, 
no uso de atribuições que lhe são inerentes, determina a SUS-
PENSÃO por tempo indeterminado, do processo licitatório, na 
modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2020, cujo ob-
jeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE IN-
FRAESTRUTURA URBANA NO DISTRITO DO GUARÁ - MU-
NICÍPIO DE GUARAPUAVA, COM EXECUÇÃO DE SERVI-
ÇOS PRELIMINARES, CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA 
SINTÉTICA, ALAMBRADO, REDE DE COBERTURA EM PO-
LIETILENO, DRENAGEM, PAISAGISMO, ILUMINAÇÃO DO 
CAMPO E DEMAIS ITENS E ESPECIFICAÇÕES CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO. SECRETARIA MUNICIPAL DE ES-
PORTE E RECREAÇÃO”, em razão da necessidade de reaná-
lise dos documentos apresentados pelas empresas.
Publique-se.
Guarapuava, 01 de outubro de 2020.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Presidente Interino da Comissão de Licitação

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 98/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º296/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA MANUTENÇÃO DE CRONOTACÓGRAFOS DE ÔNI-
BUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.
O Diretor de Licitações e Contratos, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapu-
ava, conforme o Decreto n.º 7062/2018, de 07 de dezembro 
de 2018, e com base no Artigo 24, inciso II da Lei Federal n.º 
8.666/93, e alterações posteriores, bem como Parecer da Pro-
curadoria Geral do Município, de n.º 754/2020 e Autorização da 
Diretora de Compras, RATIFICA a Dispensa de Licitação, para 
a Contratação da empresa:
ADJUDICATÁRIA CNPJ VALOR
SALAMON & 
CUNHA LTDA

19.895.807/0001-68 R$ 1.440,00

PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 1º de outubro de 2020.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor de Licitações e Contratos

EXTRATO DE CONTRATO 
TOMADA DE PREÇOS N.º 18/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA NO ÂM-
BITO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0512.845-56 
FIRMADO ENTRE A CAIXAQ ECONÔMICA FEDERAL E O 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA PELO PROGRAMA FINISA. 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, ORÇA-
MENTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ANEXO. 
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBA-
NOS. 



26 de setembro a 02 de outubro, Veiculação 05/10/2020 Ano XXVI - Nº 1941 Boletim Oficial do Município -  4

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATO Nº: 245/2020.
CONTRATADA: SINASC - SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO 
DE RODOVIAS LTDA
VALOR TOTAL: R$ 1.416.777,91 (um milhão, quatrocentos e 
dezesseis mil setecentos e setenta e sete reais e noventa e um 
centavos).
VIGÊNCIA: 25/05/2021.
DATA DA ASSINATURA: 25/09/2020. –
 Abimael de Lima Valentim – Diretor de Licitações e Con-

tratos.

EXTRATO 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 413/2016
 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 59/2016

OBJETO: Locação de imóvel situada a Rua Emilia Rodrigues 
Faustino da Cruz, 62 – Bairro Vale do Jordão. Secretaria Muni-
cipal de Assistência e Desenvolvimento Social. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: EVIDÊNCIA EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIARIÁRIOS LTDA – EPP 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de vigência 
de 03/10/2020 até a data de 31/12/2020, com fulcro no artigo 
62, §3, inciso I, da Lei Federal n.° 8666/93 e art. 51, da Lei nº 
8.245/1991.
CLÁUSULA SEGUNDA - O contrato será reajustado de acordo 
com o índice oficial IGPM do mês de julho/2020, em 10,02% 
(dez vírgula zero dois por cento), passando para o valor de R$ 
2.141,65 (dois mil, cento e quarenta e um reais e sessenta e 
cinco centavos) mensais.
DATA DA ASSINATURA: 15/09/2020. - 
MATHEUS AUGUSTO FRIGHETTO – Diretor Interino de Li-

citações e Contratos.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 128/2019

ATA SRP Nº 10/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE-
NIZAÇÃO.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: G. A. DOS SANTOS PRODUTOS QUÍMICOS.
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica concedido o reequilíbrio econô-
mico financeiro em 45,9% (quarenta e cinco vírgula nove por 
cento), passando o Lote 02 e Lote 20 o valor unitário de R$ 
8,11 (oito reais e onze centavos) com fundamento no Artigo 65, 
inciso II, alínea “d” da Lei 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 10/09/2020 –
 MATHEUS AUGUSTO FRIGHETTO – Diretor Interino de Li-

citações e Formalização de Contratos.

EXTRATO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 137/2020
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 130/2019
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços 
de Locação de um Caminhão Carroceria Aberta em Madeira. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: G. BATISTA – TERRAPLANAGENS ME
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de vigência 
de 27/09/2020 até a data de 31/12/2020, com fulcro no artigo 
57, inciso II, da Lei Federal n.° 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 27/09/2020. - 
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – Diretor de Licitações e 

Contratos.

RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 18/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º293/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTO CR REGIUS 
SIGMA A5EU – 52305 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE da Secretaria Municipal de Saúde.
A Diretora Administrativa e Financeira da Secretaria de saúde, 
no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Prefeito 
Municipal de Guarapuava, conforme o Decreto n.º 6767/2018, 
de 28 de junho de 2018, bem como Parecer da Assessoria Jurí-
dica n.º128/2020 autoriza e RATIFICA a INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, no valor de R$ 12.720,00 (doze mil setecentos e 
vinte reais) para a Contratação da empresa KONICA MINOLTA 
HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS 
MEDICOS LTDA inscrita do CNPJ 71.256.283/0001-85. 
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 29 de Setembro de 2020.

LARISSA MARIA BRZEZINSKI
Diretora Administrativa e Financeira

EXTRATO DE ATA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 80/2020.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUI-
SIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO CO-
VID-19.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
ATA Nº: 155/2020 
CONTRATADA: LCI PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco 
mil reais).
VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 15/09/2020 - 
Larissa Maria Brzezinski – Diretora do Departamento Admi-
nistrativo e Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde.

EXTRATO DE ATA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 88/2020.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUI-
SIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA PACIENTES DO SAE E 
AMPDS.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
ATA Nº: 158/2020 
CONTRATADA: JOSINEI GONÇALVES DE CARVALHO & CIA 
LTDA – ME.
VALOR TOTAL: R$ 91.740,00 (noventa e um mil setecentos e 
quarenta reais).
VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 22/09/2020 - 

Larissa Maria Brzezinski – Diretora do Departamento Admi-
nistrativo e Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde.

I TERMO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2020

O Secretário Municipal de Saúde de Guarapuava/PR de forma 
interina, no uso de atribuições que lhe são inerentes, determina 
a SUSPENSÃO por tempo indeterminado, do processo licita-
tório, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2020, 
cujo objeto é “A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTA-
DORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI-
ÇÃO DE PEÇAS, EXCETO AMPOLA (TUBO) E GERADOR DE 
ALTA TENSÃO DOS APARELHOS DE RAIO X, EM EQUIPA-
MENTOS RADIOLÓGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

GUARAPUAVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES”, em razão 
da necessidade de retificação do edital.
Publique-se.
Guarapuava, 02 de outubro de 2020.

JONILSON ANTÔNIO PIRES
Secretário Municipal de Saúde

CONVÊNIO Nº 002/2020

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA/SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E A UNI-
VERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE, UNICEN-
TRO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ESTUDO DA PRE-
VALÊNCIA DE PARASITOS ZOONÓTICOS INTESTINAIS EM 
AMOSTRAS DE FEZES COLHIDAS EM PRAÇAS, PARQUES 
E NO CANIL DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR.

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ n.º 76.178.037/0001-76, com sede na 
Rua Brigadeiro Rocha, 2777, Centro da cidade de Guarapua-
va, Estado do Paraná, CEP 85.010-210, doravante denomina-
da CONCEDENTE, neste ato representada pelo Prefeito mu-
nicipal, o Senhor CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI 
FILHO, portador do RG n.º 6.258.062-3, CPF n.º 032.157.469-
99, e a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE, 
UNICENTRO, instituída pela Lei n.º 9.295, de 13 de junho de 
1990, e transformada em autarquia pela Lei n.º 9.663, de 16 
de julho de 1991, entidade da administração indireta do Po-
der Executivo Estadual, dotada de personalidade jurídica de 
direito público, reconhecida pelo Decreto Estadual n.º 3.444, 
de 8 de agosto de 1997, inscrita no CNPJ n.º 77.902.914/0001-
72, com sede na Rua Salvatore Renna, Padre Salvador, 875, 
Bairro Santa Cruz, da cidade de Guarapuava, Estado do Pa-
raná, CEP 85.015-430, doravante denominada CONVENEN-
TE, neste ato representada por seu Reitor, o senhor FÁBIO 
HERNANDES, portador do RG no 8.773.098-0 SSP/PR e CPF 
nº 250.206.138-51, resolvem celebrar este termo mediante as 
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo de fomento tem por objeto a execução do 
projeto Estudo da prevalência de parasitos zoonóticos intesti-
nais em amostras de fezes colhidas em praças, parques e no 
canil do município de Guarapuava/Pr., em consonância com 
Plano de Trabalho, o qual passa a fazer parte integrante deste 
instrumento independentemente de sua transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍ-
CIPES
I - Constituem obrigações da Concedente:
a)efetuar a transferência dos recursos financeiros previstos 
para a execução deste termo, na forma estabelecida no crono-
grama de desembolso do Plano de Trabalho, visando a execu-
ção do objeto do presente instrumento;
b)orientar, supervisionar e cooperar com a implantação das 
ações objeto deste termo;
c)analisar as prestações de contas relativas à execução do ob-
jeto do presente convênio
d)designar servidor da concedente como responsável pelo 
acompanhamento da execução deste instrumento;
e)exercer a atividade normativa, o controle e a fiscalização so-
bre a execução deste termo.

II - Constituem obrigações da Convenente:
a)executar todas as atividades inerentes à execução e imple-
mentação do projeto descrito no plano de trabalho zelando pela 
qualidade técnica;
b)apresentar por meio de oficio toda a documentação exigida 
para a transferência dos recursos programados;
c)movimentar os recursos financeiros liberados pela conceden-
te em conta vinculada ao Convênio, junto à Caixa Econômica 
Federal;
d)utilizar os recursos financeiros de que trata este termo, na 
conformidade do plano de trabalho e exclusivamente no cum-
primento do objeto, não os utilizando em finalidade diversa da 
estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emer-
gência;
e)responsabilizar-se por todos os encargos de natureza traba-
lhista e previdenciária decorrentes de recursos humanos utili-
zados nos trabalhos, bem como por todo os ônus tributários ou 
extraordinários que incidam sobre o presente termo;
f)prestar contas na forma da legislação vigente, junto ao Mu-
nicípio de Guarapuava e Sistema Integrado de Transferências 
– SIT, conforme IN 061/2011 do Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná, art. 18, 19, 20;
g)apresentar à concedente relatórios das atividades execu-
tadas, demonstrando progresso na implementação do objeto 
deste termo;
h)obedecer ao cronograma determinado no Plano de Trabalho, 
o qual é parte integrante deste Instrumento;
i)elaborar editais de licitações para aquisições de bens e/ou 
contratações de serviços, buscando sempre a proposta mais 
vantajosa para o convênio, com vistas à economicidade e ao 
melhor aproveitamento dos recursos aplicados, em conformi-
dade com a legislação em vigor;
j)manter registros, arquivos e controles contábeis específicos 
para os dispêndios relativo ao presente instrumento;
k)promover a divulgação das ações objeto deste termo citando, 
obrigatoriamente a participação da concedente nos trabalhos 
realizados na forma por este estabelecida.
l)permitir e facilitar o livre acesso de servidores da concedente, 
membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente (FMMA) e 
outros por ele designados de servidores do sistema de controle 
interno e externo do poder executivo municipal, bem como Tri-
bunal de Contas do Estado do Paraná em qualquer tempo ou 
lugar, a todos os atos administrativos e aos registros dos fatos 
relacionados direta e indiretamente com o instrumento pactua-
do, assim como à obras e serviços objeto do convênio, quando 
em missão de supervisão, fiscalização e auditoria, fornecendo, 
sempre que solicitado, as informações e os documentos rela-
cionados com a execução do projeto;
m)apresentar Relatório Técnico parcial e final, conforme solici-
tado explicitando as repercussões do projeto objeto deste ter-
mo, inclusive quanto aos ganhos socioambientais;
n)fornecer todas as informações solicitadas pela concedente 
referentes ao projeto e a situação financeira da convenente du-
rante o período de sua execução;
o)submeter à apreciação do Município de Guarapuava eventu-
ais alterações do projeto, o qual se formalizará mediante sua 
autorização.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DESPESAS
É vedado, à conta dos recursos do presente termo de fomento, 
o pagamento:
a)de taxa de administração, de gerência ou similar;
b)a servidor ou empregado público, a qualquer título, integrante 
de quadro de pessoal de órgão ou de entidade pública da ad-
ministração direta ou indireta, de todas as esferas de governo, 
por serviços prestados, inclusive de consultoria, assistência 
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técnica e assemelhados, salvo nas hipóteses previstas em leis 
específicas e na lei de Diretrizes Orçamentárias;
c)de taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, 
inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos 
prazos, exceto, no que se refere às multas, se decorrentes de 
atraso na transferência de recursos pela Concedente, e desde 
que os prazos para pagamento e os percentuais sejam os mes-
mos aplicados no mercado;
d)de diárias e passagens a militares, servidores e empregados 
públicos da ativa, ressalvado o destinado aos quadros de pes-
soal exclusivo da Convenente;
e)a empresas privadas, a qualquer título, que tenham em seu 
quadro societário servidor público na ativa, ou empregado de 
empresa pública ou de sociedade de economia mista, por ser-
viços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou 
assemelhados;
f)de despesas em data anterior a vigência deste ajuste;
g)de despesas em data posterior a vigência deste instrumento, 
salvo se expressamente autorizada pela autoridade competen-
te da Concedente e desde que o fato gerador da despesa te-
nha ocorrido durante a vigência do termo de fomento pactuado;
h)de despesas com publicidade salvo as de caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, da qual não constem no-
mes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pesso-
al e desde que previstas no Plano de Trabalho.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É vedada a participação em licita-
ções promovidas pela Convenente (inclusive contratação di-
reta, sem licitação) de pessoas ou entidades que mantenham 
alguma forma de vínculo de natureza técnica, comercial, eco-
nômica, financeira ou trabalhista com pessoas ligadas a pró-
pria convenente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Serão glosadas as despesas não 
autorizadas ou não previstas no Plano de Trabalho e/ou incom-
patíveis com o objeto deste instrumento.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Serão glosados os pagamentos re-
alizados em desatendimento a legislação.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
a)Recursos da Concedente:
Unidade Orça-
mentária

16.01 Secretaria de 
Meio Ambiente

Classificação 
funcional

18.541.0014.2066 Fundo Municipal 
de Meio Ambien-
te – FMMA

Natureza da des-
pesa

3.3.50.43 Subvenções 
Sociais

Fonte de recur-
sos

Vinculados 555

Valor R$  11.753,48

CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos da Concedente destinados a execução do objeto 
deste instrumento serão  creditados em conta bancária espe-
cífica do convênio, na Caixa Econômica Federal ou Banco do 
Brasil em nome da Convenente, e vinculada ao presente ajus-
te.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O período de execução do Plano 
de Trabalho será de doze meses e a liberação dos recursos 
ocorrerá parcela única conforme disposto no Cronograma de 
desembolso.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O repasse do valor será efetiva-

do após publicação em Diário Oficial do Município e median-
te a apresentação de documentação que comprove situação 
de regularidade da convenente conforme Instrução Normativa 
061/2011 TCE - Paraná. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: As aplicações financeiras serão 
realizadas no mercado financeiro, através da instituição ban-
cária detentora da conta corrente do convênio, em títulos de 
responsabilidade do Tesouro Nacional, cuja liquidez não preju-
dique a consecução do objeto nos prazos pactuados, conforme 
legislação.
PARÁGRAFO QUARTO: Qualquer remanejamento de valores 
no Plano de Trabalho poderá ser realizado somente após a 
aprovação do Município de Guarapuava.
PARÁGRAFO QUINTO: Para receber o repasse, a Convenen-
te deverá: apresentar Recibo de Pagamento mensal com as 
Certidões Negativas constantes no Art. 3° da IN 61/2011 do 
TCE/PR e registrar todas as informações  necessárias no Sis-
tema Integrado do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
– SIT.

CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Convenente estará obrigada a prestar contas da boa e regu-
lar aplicação dos recursos por meio de relatórios semestrais 
sobre a execução física do convênio. Além dos relatórios se-
mestrais, o Município de Guarapuava, poderá a qualquer tem-
po, solicitar relatórios com informações complementares sobre 
a boa e regular execução do projeto. A prestação de contas 
final deverá ser apresentada no prazo máximo de 60 dias, con-
tados do término da vigência do convênio.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O relatório de execução física, 
solicitado pela Concedente para verificação das etapas exe-
cutadas e da aplicação dos recursos, deverá ser entregue na 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAG), e será com-
posto de:
a)relatório de cumprimento de objeto, contendo a descrição 
dos resultados obtidos em cada etapa prevista no Plano de 
Trabalho, conforme modelo fornecido pela  SEMAG;
b)relação de treinados ou capacitados, quando for o caso;
c)relação de serviços prestados, quando for o caso;
d)documentos que comprovem a execução física das etapas 
previstas no Plano de Trabalho.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A Convenente prestará contas à 
Concedente dos recursos recebidos, INCLUINDO AS INFOR-
MAÇÕES no Sistema Integrado de Transferências – SIT de 
acordo com as exigências contidas na Resolução n° 028/2011 
e na Instrução Normativa 61/2011 do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná, e demais legislações da área, fazendo o 
fechamento da prestação de contas em cada bimestre.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Somente serão aceitos os docu-
mentos comprobatórios das despesas que estiverem de acor-
do com a legislação fiscal (ex.: nota fiscal, avisos de débitos 
bancários, etc.). 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCA-
LIZAÇÃO
A Concedente terá como Fiscal deste instrumento o Sr. Eros de 
Sousa Ferreira, CPF 029.781.549-00 e como Gestor Sr. Fábio 
Warpechowski Gorski, CPF 883.011.099-04, que deverão fis-
calizar, acompanhar e avaliar a execução do Termo por meio 
de visitas e emissão de relatórios que comprovem a correta 
execução da aplicação dos recursos. 

A Convenente terá como órgão fiscalizador a UGT – Unidade 
Gestora de Transferência, nos termos do art. 23 da Resolução 
28/2011 do TCE-PR, que contribuirão com a Concedente para 
que a fiscalização ocorra de forma correta e transparente.
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CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA, DA ALTERAÇÃO E DA 
PRORROGAÇÃO
O presente instrumento entrará em vigor na data de sua pu-
blicação no Boletim Oficial do Município e terá vigência de 12 
meses.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A vigência deste instrumento pode-
rá ser prorrogada mediante termo aditivo, por solicitação da 
convenente, com antecedência mínima de sessenta dias antes 
do término da vigência deste termo, fundamentada em razões 
concretas que justifiquem, desde que aceita pela concedente.

CLÁUSULA NONA – DOS BENS
Os bens patrimoniais adquiridos por conta dos recursos decor-
rentes deste termo pertencem ao Convênio celebrado com o 
Município de Guarapuava, devendo tal informação constar nas 
Notas fiscais ou equivalentes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A responsabilidade civil e criminal 
pelo uso, guarda e manutenção dos bens referidos no caput 
desta cláusula são de competência exclusiva da convenente.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os bens adquiridos com recursos 
deste instrumento deverão ser utilizados exclusivamente na 
execução do seu objeto, nos termos da legislação vigente sob 
pena de responsabilidade.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Findo o Convênio, observado fiel 
cumprimento do objetivo proposto, e a critério da Concedente, 
os bens patrimoniais poderão ser doados a Convenente, de 
acordo com a legislação vigente.
PARÁGRAFO QUARTO: Verificado qualquer caso de rescisão 
do Convênio ou verificada qualquer irregularidade na execução 
do objeto, não havendo devolução dos recursos pela conve-
nente, serão os bens adquiridos automaticamente revertidos 
ao FNMA.
PARÁGRAFO QUINTO: Em relação aos bens adquiridos com 
recursos deste instrumento deverão ser observados ainda os 
seguintes procedimentos pela Convenente:
I – comunicar imediatamente a Concedente qualquer dano que 
os bens vierem a sofrer;
II – arcar com todas as despesas referentes a transporte, guar-
da, conservação,  manutenção e recuperação dos bens, sem 
que lhe caiba direito de retenção ou a qualquer indenização;
III – em caso de furto ou de roubo, levar o fato por escrito me-
diante protocolo ao conhecimento da autoridade policial com-
petente, enviando cópia da ocorrência à Concedente, além da 
proposta para reposição do bem de competência da Conve-
nente;
IV – somente movimentar os bens fora da área inicialmente 
destinada a sua instalação ou utilização mediante expressa 
autorização da Concedente e prévio procedimento de controle 
patrimonial.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DOCUMENTOS DE DESPESA E 
DA OBRIGATORIEDADE DE SUA APRESENTAÇÃO
As despesas serão comprovadas mediante documentos fiscais 
ou equivalentes, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e 
quaisquer outros documentos comprobatórios serem emitidos 
em nome da Convenente e devidamente identificados com re-
ferência ao título e ao número deste instrumento. Os compro-
vantes originais das despesas serão mantidos em arquivo, em 
boa ordem, no próprio local em que forem contabilizados, à 
disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo 
de 10 anos, contados da aprovação da prestação de contas do 
convênio, pela Concedente.
PARÁGRAFO ÚNICO: Obriga-se a convenente a apresentar, 
por cópia, todos e quaisquer documentos comprobatórios de 
despesas efetuadas à conta dos recursos deste ajuste, a qual-
quer tempo e a critério da Concedente, sujeitando-se, no caso 

de violação ao disposto neste parágrafo, ao mesmo tratamento 
dispensado às despesas comprovadas com documentos ini-
dôneos ou impugnados, na hipótese de não remessa do docu-
mento do prazo estipulado na respectiva de cobrança. Os com-
provantes devem ser anexados ao SIT ou enviados via postal, 
caso a Concedente entenda necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
O presente instrumento poderá ser rescindido, no caso de des-
cumprimento total ou parcial dos seus termos, independente-
mente de notificação judicial ou extrajudicial. Por mútuo acor-
do, as partes poderão, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, 
desde que haja comunicação oficial prévia, pelo partícipe inte-
ressado, no prazo de 30 dias. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO
A concedente providenciará a publicação deste instrumento no 
prazo e na forma da Lei no Boletim Oficial do Município, bem 
como a Convenente efetuará a publicação, em forma de extra-
to, na Imprensa Oficial do Estado, obedecendo ao disposto na 
Lei 15.608, de 16 de agosto de 2007.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES
Os casos não contemplados no presente instrumento poderão 
ser alterados a qualquer tempo, de comum acordo entre as 
partes, mediante lavratura de Termo Aditivo, obedecidas as 
disposições legais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE
A publicidade de atos, programas, obras e campanhas dos ór-
gãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de 
orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos, 
ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade 
ou servidores públicos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava/PR, para dirimir 
as dúvidas ou questões oriundas da execução deste ajuste.
E por estarem de acordo, os partícipes assinam o presente 
Instrumento, em duas vias, de igual teor e forma, para que pro-
duzam entre sim os legítimos efeitos e direitos.

Guarapuava, _____ de _____________de 2020.

Pela Concedente:

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CELSO ALVES DE ARAÚJO
Secretário de Meio Ambiente

Pela Convenente:
FÁBIO HERNANDES

Reitor da UNICENTRO

TESTEMUNHAS:

1ª _______________________________________________
________________________________
Nome/CPF 

2ª _______________________________________________
________________________________
Nome/CPF
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JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNICO COM A UNIVERSIDA-
DE ESTADUAL DO CENTRO OESTE, UNICENTRO.

Tendo recebido da Universidade Estadual do Centro Oeste, Unicentro, Projeto de Estudo da prevalência de parasitos zoonóticos 
intestinais em amostras de fezes colhidas em praças, parques e no canil do Município de Guarapuava/Pr., após análise desta 
Secretaria de Meio Ambiente, se faz necessário fundamentar a necessidade e relevância dos serviços ofertados. 

Deve ser considerado que a parceria, ora proposta, é de interesse mútuo entre as partes, pois estudos recentes mostram que 
existe uma considerável taxa de contaminação do solo e da grama em áreas públicas e praças, sendo que a origem desta con-
taminação é de cães com tutores e animais de rua que defecam nestas áreas e contaminam o meio ambiente, levando o risco 
de transmissão de zoonoses.

Neste contexto, o projeto mostrará a necessidade de conhecer as doenças transmitidas pelas fezes de cães e entender se a 
população tem conhecimento sobre os fatores de riscos que podem afetar a saúde humana e também animal, sendo de grande 
importância esse estudo para a questão ambiental e principalmente de saúde da população.

Pretende-se com o projeto, conhecer quais parasitos são de maior ocorrência no Município, e se existe um grau de risco a expo-
sição das pessoas aos patógenos considerados zoonóticos. 

O artigo 4º. do Decreto nº. 6.170/2007 prevê a necessidade de chamamento público na hipótese de convênio com entidade 
privada, assim, por se tratar de duas instituições de direito público, pode-se concluir que não se faz necessário a realização do 
chamamento.

E ainda, neste caso, a Lei nº. 13.019/14 não se aplica, pois se trata de formalização de parcerias entre a Administração Pública 
e as Organizações da Sociedade Civil.

Além disso, a Universidade Estadual do Centro Oeste é a única instituição pública, em Guarapuava, capaz de realizar o objeto 
do convênio, o que afasta a possibilidade de concorrência/competição com outras instituições públicas.

Outrossim, dever ser observado o artigo 116 da Lei nº. 8.666/93, onde se aplica as disposições desta lei aos convênios, tendo 
prévia aprovação do Plano de Trabalho proposto pela Universidade Estadual do Centro Oeste, Unicentro, a qual preencheu todos 
os requisitos elencados no parágrafo 1º. e inciso do artigo acima citado.

Diante do exposto, entendemos haver justificativa válida, idônea e de interesse público para a celebração do Termo de Fomento, 
e mediante as considerações expostas e o amparo da legislação o Município, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
justifica a dispensa de chamamento público.

Guarapuava/PR, 1º. de outubro de 2020.

CELSO ALVES DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Meio Ambiente
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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