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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 05 de novembro de 2020
Veiculação: 05 de novembro de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1960

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 8275/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Considerando que:

A Saúde é um direito social (art. 6º da CRFB/1998), e direito de 
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 
da CRFB/1998);

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

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

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

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

O Decreto Legislativo nº 3 (06/04/2020) da Assembleia Legisla-
tiva do Paraná que reconheceu o estado de calamidade pública 
no Município de Guarapuava;

Constitui crime, sancionado de acordo com o art. 329 do Có-
digo Penal, opor de ato legal, mediante violência ou ameaça 
contra funcionário competente para executar ou a quem lhe 
esteja prestando auxílio; 

Constitui crime, apenado de acordo com o art. 330 do Código 
Penal, desobedecer à ordem legal de funcionário público;

O aumento significativo de casos positivos para a COVID-19;

O indicativo de que no Município de Guarapuava o maior nú-
mero de contaminação ocorreu com frequentadores de locais 
com entretenimento noturno.

DECRETA

Art. 1º Revoga o art. 6º, do Decreto nº 8200, de 24 de setembro 

de 2020.

Art. 2º Autoriza a realização de eventos (casamentos, aniver-
sários, corporativos e afins) em locais abertos e fechados, com 
duração máxima de 06h00min (seis horas), observando as se-
guintes medidas:
a) verificar a temperatura dos envolvidos no evento (convida-
dos e staff) no momento da chegada, não permitindo o acesso 
de pessoas aferidas acima de 37°C, orientando a contatar o 
Call Center pelo telefone 08006420019;
b) disponibilizar álcool em gel ou álcool 70% (setenta por cen-
to) na entrada e áreas comuns; 
c) orientar as pessoas a usarem obrigatoriamente máscaras 
durante toda a permanência no local;
d) promover o distanciamento entre as pessoas de no mínimo 
2 (dois) metros cada uma;
e) cuidar para não ocorrer o compartilhamento de objetos; 
f) manter a distância entre as mesas, sugerindo que sejam dis-
postas em núcleos familiares;
g) servir a alimentação de acordo com as normas sanitárias 
pertinentes;
h) respeitar a limitação da capacidade do local do evento em 
50% (cinquenta por cento) da área útil;
i) promover a desinfecção dos locais antes e depois da ocupa-
ção;
j) observar todas as medidas de higiene preconizadas pelos 
órgãos sanitários;
k) fica vedada a promoção de entretenimento nos eventos que 
gerem aglomeração (baladinhas, dança e/ou outras ativida-
des).
§1º Os organizadores de eventos abertos ou fechados devem 
protocolar a Ficha Cadastral de Eventos preenchida e assinada 
(pessoa física ou jurídica), Anexo IV do decreto 8200/2020, e 
encaminhar, juntamente com o plano de contingência assina-
do, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência do evento, 
à Secretaria de Finanças - Departamento de Arrecadação e 
Fiscalização (SEFIN-DAF), pelo Protocolo Web, no seguinte 
endereço eletrônico: https://www.guarapuava.pr.gov.br/servi-
cos/protocolo-web/, assunto: Festas, Eventos E Similares De 
Caráter Esporádico,  a fim de dar conhecimento ao Poder Pú-
blico, com possível fiscalização do local do evento.
§2º Os eventos infantis e espaços kids, além das medidas dis-
postas neste artigo, deverão:
I – disponibilizar monitores e/ou recreadores suficientes para 
supervisionar as medidas de segurança com relação a CO-
VID-19;
II – permitir apenas 03 (três) crianças por brinquedo/equipa-
mento;
III - realizar rodízio, limitando o tempo de uso, entre as crianças 
presentes em cada brinquedo/equipamento;
IV - retirar ou adaptar brinquedos/equipamentos com bolinhas;
V – não permitir o uso/troca de fantasias e maquiagens;
VI – realizar a sanitização entre os rodízios;
VII – instalar marcação de piso nas filas dos brinquedos/equi-
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pamento e atrações.
§3º As pessoas jurídicas responsáveis por eventos privados, 
fechados ou abertos, poderão realizar o cadastramento e trei-
namento junto ao Núcleo Multisetorial de Eventos da ACIG, vi-
sando a habilitação para realização de eventos através do selo 
de adesão e capacitação.
§4º A responsabilidade pelo cumprimento e fiscalização das 
normas sanitárias e de não aglomeração aqui estabelecidas é 
de responsabilidade do organizador e do proprietário do local 
de realização do evento.

Art. 3º Ficam suspensas as atividades de entretenimento no-
turno em locais fechados que promovam aglomerações (bala-
dinha, bailes e afins) pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Art. 4º Todos os estabelecimentos/comércio de alimentos e be-
bidas como: bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, ham-
burguerias, cafés, açougues, lojas de conveniência, serviços 
de food truck, praças de alimentação em galerias e shopping 
center devem observar as seguintes determinações:
I – dias de atendimento: segunda a domingo;
II - horário: das 6h (seis horas) às 00h (zero horas), permitindo 
a entrada no estabelecimento até às 23h (vinte e três horas), 
com venda de bebidas até às 23h30;
III – lotação máxima de 50% (cinquenta por cento) da capa-
cidade útil do local, de forma que o número de cadeiras seja 
condizente com o público, que deverão permanecer sentados, 
evitando aglomeração;
V – cumprir com todas as determinações, conforme as medi-
das sanitárias determinadas no Termo de Adesão e Respon-
sabilidade do Estabelecimento no Programa Empresarial de 
Prevenção e Cuidado.
§1º Após às 00h (zero horas) os estabelecimentos de gêneros 
alimentícios/bebidas somente deverão operar na modalidade 
de entregas a domicílio (delivery).
§2º Fica expressamente proibida a promoção e realização de 
entretenimento (baladinhas, baile e afins), que promovam aglo-
merações e facilitem o contágio da COVID-19.
§3º Somente será autorizada a realização de música ao vivo/
mecânica em estabelecimentos que tenham a liberação da ati-
vidade em seu alvará de funcionamento.
§4º Estabelecimentos que disponibilizam mesas de sinuca de-
vem oferecer álcool em gel nas mesas, higienizar tacos e boli-
nhas entre rodadas, e exigir uso permanente de máscaras dos 
jogadores.
§5º Bares/lanchonetes obrigatoriamente devem realizar cadas-
tro dos clientes com nome, CPF, telefone, com registro do ho-
rário de entrada e saída, mantendo os registros para eventual 
solicitação da Vigilância Epidemiológica, para identificação de 
contactantes. 

Art. 5º Os organizadores de reuniões eleitorais ou não, assem-
bleias, confraternizações deverão respeitar todas as normas 
de segurança (oferecer álcool em gel, distanciamento entre 
pessoas e máscara tempo integral), e, preferencialmente, rea-
lizá-las em local aberto.

Art. 6º A fiscalização das medidas determinadas por esse de-
creto serão realizadas pela Fiscalização do Município, nomea-
da pela Portaria e Polícia Militar.
Parágrafo único. O descumprimento das regras estabelecidas 
pelo Município serão passíveis de medidas administrativas e 
sanções previstas no Código de Postura e Código Tributário 
Municipal, além das cíveis e penais.

Art. 7º Todas as dúvidas referente as normas contidas nos De-

cretos Municipais de enfretamento a COVID-19, serão respon-
didas, exclusivamente, pelo e-mail duvidacovid@guarapuava.
pr.gov.br. 

Art. 8º O disposto neste Decreto não invalida as medidas ado-
tadas no Decreto 7815/2020 e suas alterações no que não fo-
rem conflitantes.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor no dia 06 de novembro de 
2020, revogando disposições contrárias.

Guarapuava, 05 de novembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIAS
PORTARIA Nº 689/2020

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 Designar os servidores abaixo relacionados, para o 
acompanhamento do contrato nº 209/2020 o qual tem por ob-
jeto a contratação da FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DO PARANÁ PARA DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, 
DA TECNOLOGIA E DA
CULTURA – FUNPAR para a elaboração do plano municipal 
de drenagem em toda superfície do Município de Guarapuava 
para caracterizar as causas das inundações e apresentar pro-
postas de ações objetivando a reduzir as questões referentes 
a alagamentos e inundações, a partir de 03 de novembro de 
2020:

I– Representantes do Município de Guarapuava:
a)Anderson Botelho Marion – Secretaria de Viação Obras e  
Serviços  Urbanos, matrícula nº 18803-4;
b)José Elias Sydor – Secretaria de Viação Obras e Serviços  
Urbanos,  matrícula nº 16058-1;
c)Rosely Haick Vitorassi – Secretaria de Assistência e Desen-
volvimento Social, matrícula nº 17967-1;
d)Cleverson Luiz Dias Mayer – Secretaria de Meio Ambiente, 
matrícula nº 18067-0;
e)Mayquel Vínicius Teixeira de Lima – Secretaria de Meio Am-
biente, matrícula nº 17014-3;
f)Mônica Rodrigues Brisolla Rubio – Secretaria Municipal de 
Habitação e Urbanismo, matrícula nº 9354-8;

II– Representantes da SURG:
a)Luiz Marcelo Sanchez;
b)Maria de Fatima Werneck Lange.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando a portaria 686, de 29 de outubro de 2020, bem 
como as demais disposições em contrário.

Guarapuava, 03 de novembro de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

PORTARIA Nº 690/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 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 Designar os servidores abaixo relacionados, sob a pre-
sidência da primeira, para compor a comissão de análise do 
Processo de Pedido de Indenização da Casa de Apoio Nossa 
Senhora Aparecida, composto por 14 (quatorze) volumes:

I - Jaqueline de Fatima Luz – Assistente Administrativo I;
II – Mirian Zak de Lima – Assesssora;
III – Edson Pires Machado - Assistente Administrativo II.

Art. 2º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir des-
ta data, para apresentação do relatório final. 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando a Portaria nº 635/2020.

Guarapuava, 05 de novembro de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

REAVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2020

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: 264/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE HOSPEDAGENS DENTRO DO MUNICIPIO DE 
GUARAPUAVA NO ÂMBITO DAS AÇÕES DE COMBATE À 
COVID-19.
VALOR MÁXIMO: R$ 704.427,84 (setecentos e quatro mil e 
quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos)
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 às09h00min do dia 17/11/2020 (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 pro-
postas.
PREGOEIRO (A): NILSÉIA DE LARA FIKER.
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, 04 de novembro de 2020.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor de Licitações e Contratos

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 107/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO E SEMENTES DE ER-
VILHACA NO ÂMBITO DO CONVÊNIO 229/2018 FIRMADO 
COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO 
ABASTECIMENTO – SEAB. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATO Nº: 277/2020.
CONTRATADA: SILVESTRI COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA 
– EPP.
VALOR TOTAL: R$ 10.374,00 (Dez mil trezentos e setenta e 
quatro reais).
CONTRATO Nº: 278/2020.
CONTRATADA: BACCIN& CAMARGO LTDA – ME.
VALOR TOTAL: R$ 7.896,00 (sete mil oitocentos e noventa e 
seis reais).
VIGÊNCIA: 31/12/2020.
DATA DA ASSINATURA: 29/10/2020. –

 Abimael de Lima Valentim – 
Diretor de Licitações e Contratos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ERRATA

TERMO DE FOMENTO Nº 009/2020, publicado no Bole-
tim Oficial nº 1928(Ano XXVI), página 06-10, veiculado em 
16/09/2020.

ONDE SE LÊ (Na página 10):
Guarapuava, 20 de agosto de 2020

LEIA-SE:
Guarapuava, 21 de agosto de 2020

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do 
Termo de Fomento N° 009/2020.

Guarapuava, 26 de outubro de 2020.

 Cesar Augusto CarolloSilvestriFilho
Prefeito Municipal

Ari Marcos Bona
Presidente do Fundo Municipal da Assistência Social

Rosa Aparecida Ramos Daniel
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Aristides Girardi
Dirigentedo Instituto Assistencial Dom Bosco
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SURG
Contratante - SURG
Numero do Contrato: 68/2020
Data de Inicio do Contrato: 21/10/2020          Data de Expiração 
do Contrato: 19/12/2020
Processo: 66/2020       Modalidade: 27 - Dispensa por Limite
Fornecedor: 24.765.205/0001-26 - GUILHERME CARVALHO 
COMERCIO ME
Descrição do Objeto: Aquisicao e instalação de fechadura mag-
nética eletrónica com controle de acesso em porta de entrada 
da SURG.
Valor total do Contrato: 1.717,04

Contratante - SURG                                                                                         
Numero do Contrato: 70/2020                                                                                               
Data de Inicio do Contrato: 23/10/2020          Data de Expiração 
do Contrato: 23/12/2020                                 
Processo: 35/2019       Modalidade: 21 - Pregão - Registro de 
Preco                                                       
Fornecedor: 15.217.260/0001-90 - L&D MINERADORA EIRELI 
EPP                                                                
Descrição do Objeto: Aquisicao  de  Pedra 3/8 ao fundo                    
Valor total do Contrato: 5.475,00 

Contratante - SURG
Numero do Contrato: 71/2020
Data de Inicio do Contrato: 23/10/2020          Data de Expiração 
do Contrato: 21/12/2020
Processo: 67/2020       Modalidade: 28 - Dispensa por Limite
Fornecedor: 29.401.447/0001-54 - KAROLINE RAFAELA 
MENDES GOULART CONSULTORIA AMBIENTAL ME.
Descrição do Objeto: Contratação  de  serviços  técnicos  para 
elaboração de Plano de Controle Ambiental para renovação da 
licença ambiental da área de extração de basalto na Pedreira 
Palmeirinha.
Valor total do Contrato: 5.000,00

Contratante - SURG
Numero do Contrato: 72/2020
Data de Inicio do Contrato: 23/10/2020          Data de Expiração 
do Contrato: 23/12/2020
Processo: 33/2020       Modalidade: 15 - Pregao - Registro de 
Preco
Fornecedor: 03.222.465/0001-85 - DALBA ENGENHARIA & 
EMPREENDIMENTOS LTDA
Descrição do Objeto: Aquisicao de Concreto Betuminoso Usi-
nado a Quente para recape e pavimentação de ruas no Muni-
cípio de Guarapuava, que restou cancelado no Pregão Presen-
cial n. 13/2020.
Valor total do Contrato: 240.000,00

Contratante - SURG
Numero do Contrato: 73/2020
Data de Inicio do Contrato: 26/10/2020          Data de Expiracao 
do Contrato: 26/12/2020
Processo: 52/2020       Modalidade: 27 - Pregao - Registro de 
Preco
Fornecedor: 03.030.002/0001-11 - PAVIMENTACOES E TER-
RAPLANAGENS SCHMITT LTDA
Descrição do Objeto: Aquisicao de pedra brita.
Valor total do Contrato: 7.650,00
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