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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 03 de fevereiro de 2021
Veiculação: 03 de fevereiro de 2021

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVII Nº 2025

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 8452/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em 
vista o que determina o inciso III, alínea “a” § 3º do Art. 12 da Lei Complementar Municipal 012/2004, art. 6º da Emenda Cons-
titucional nº 41/2003, bem como o que consta no processo nº 032/2015 de 17/06/2015 e artigo 24 da Emenda Constitucional nº 
103/2019,

Considerando o Ofício 339/2020/PRPREV/CMB, considerando o teor do Ofício nº 341/2020 de 16/12/2020 do GuarapuavaPrev, 
que relata se tratar de acúmulo de benefícios e opção do benefício percebido pelo órgão previdenciário estadual, por ser mais 
vantajoso.

DECRETA

Art. 1º Os proventos de aposentadoria da Servidora Eliana de Fátima Collares Rodrigues, matrícula nº 102474, ocupante do 
Cargo de Professor, Nível N, Classe V, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, serão de 
R$ 1.890,65 (um mil oitocentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos), mensais, conforme recálculo emitido pelo Instituto 
dos Servidores Públicos do Município de Guarapuava.
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o artigo 1º do decreto 4737/2015, de 30/06/2015.

Guarapuava, 21 de janeiro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8466/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA

Art. 1º Retifica o inciso XXXVII do art. 1º do Decreto nº 8456/2021, que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 1º.......
(...)
XXXVII - Rosana Martins de Almeida, CPF nº 034.543.429-37, no cargo de Assessor A1, lotada na Secretaria Municipal de Finan-
ças, a partir de 25 de janeiro de 2021;
(...)”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 25 de janeiro de 2021.
Guarapuava, 26 de janeiro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 045/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1º Designar os membros abaixo sob a presidência do pri-
meiro, para constituir a Comissão Permanente de Avaliação 
e Julgamento de solicitações de afastamento para frequentar 
cursos de pós-graduação, aperfeiçoamento ou atualização nos 
termos do inciso I do artigo 152 e artigo 153, bem como, aná-
lises de concessão de bolsa de estudo, nos termos do artigo 
155, ambos da Lei Complementar nº 120/2020.
I – Francisco Sani Kramer Pedroso - Professor(a) de 5ª a 8ª 
Serie;
II – João Adeilson de Siqueira Ferreira – Assistente Adminis-
trativo I;
III – Joelson de Moraes Ribas – Atendente Social - Represen-
tante do SISPMUG.

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

Guarapuava, 19 de janeiro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 132/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 
120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto para o servidor Rivas Portes 
Bueno, Guardião, matrícula nº 11396-4, lotado na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o período 
de 20/01/2021 a 26/01/2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data da licença.

Guarapuava, 01 de fevereiro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 133/2021
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 Viação, Obras e Serviços Urbanos, 
para dirigirem veículos leves oficiais do Município de Guarapu-
ava, eventualmente, em razão da necessidade funcional exigi-
da pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu car-
go, mediante assinatura do termo de responsabilidade anexo, 
com validade até 30 de abril de 2021:
I -Edilson Obal – Carteira de Habilitação nº 00450875998;
II - Flavio Augusto Prado – Carteira de Habilitação nº 
05955880933;

III -Mirian das Graças Vasco – Carteira de Habilitação nº 
01525775075;
IV -Pedro Fernando da Silva – Carteira de Habilitação nº 
05978581600.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de fevereiro de 2021.

Doraci Senger Luy
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 atuali-
zada.

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

Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.

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

PORTARIA Nº 135/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Designar as servidoras abaixo relacionadas, para exer-
cerem a função de Secretária Escolar, a partir de 03 de feve-
reiro de 2021:
I -Anelize Kloster Veiga, matrícula nº 17361-4, junto a Escola 
Municipal Professora Carmen Teixeira;
II -Josiani Pimpão Seleme, matrícula nº 17714-8, junto a Escola 
Municipal Domingos Sávio;
III -Amélia Turczen, matrícula nº 16169-1, junto a Escola Muni-
cipal Manoel Moreira.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.
Guarapuava, 03 de fevereiro de 2021.

           
Doraci Senger Luy

Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 137/2021
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 o servidor Guilherme Jaskulski Ortiz, Carteira 
de Habilitação nº 03927830651, lotado na Secretaria Municipal 
Executiva, para dirigir veículos leves oficiais do Município de 
Guarapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcio-
nal exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao 
seu cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade 
anexo, com validade até 30 de abril de 2021.

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

Guarapuava, 03 de fevereiro de 2021.

Doraci Senger Luy
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 atuali-
zada.

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

Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.

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

PORTARIA Nº 138/2021
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 o servidor Luan Rodrigo de Oliveira, Carteira 
de Habilitação nº 05306455880, lotado na Secretaria Municipal 
de Saúde, para dirigir veículos leves oficiais do Município de 
Guarapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcio-
nal exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao 

seu cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade 
anexo, com validade até 30 de abril de 2021.

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

Guarapuava, 03 de fevereiro de 2021.

Doraci Senger Luy
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 atuali-
zada.

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

Guarapuava-PR, _________ de__________ de ____________

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

PORTARIA Nº 139/2021
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 o servidor Sediney Bueno, Carteira de Ha-
bilitação nº 02908599300, lotado na Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social, para dirigir veículos le-
ves oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em 
razão da necessidade funcional exigida pelas responsabilida-
des e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura 
do termo de responsabilidade anexo, com validade até 30 de 
abril de 2021.

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

Guarapuava, 03 de fevereiro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 144/2021
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 Esportes e Recreação, para dirigirem 
veículos leves oficiais do Município de Guarapuava, eventual-
mente, em razão da necessidade funcional exigida pelas res-
ponsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante 
assinatura do termo de responsabilidade anexo, com validade 
até 30 de abril de 2021:
I -Felipe Kurhan – Carteira de Habilitação nº 04911370955;
II - Robson Prestes – Carteira de Habilitação nº 00696184631;
III -Elizabeth Aparecida Preimak – Carteira de Habilitação nº 
03094717553;
IV -Marcia Staveski Berbert – Carteira de Habilitação nº 
02483006424;
V - Marlon Douglas Pires – Carteira de Habilitação nº 
00349233801;
VI -Renata Cristina Freitas Brito – Carteira de Habilitação nº 
00641729906;

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 atuali-
zada.

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

Guarapuava-PR, __________ de_________ de ____________.

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

PORTARIA Nº 140/2021
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 o servidor José Anselmo Correa, Carteira de 
Habilitação nº 01952831447, lotado na Secretaria Municipal de 
Administração, para dirigir veículos leves oficiais do Município 
de Guarapuava, eventualmente, em razão da necessidade fun-
cional exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes 
ao seu cargo, mediante assinatura do termo de responsabilida-
de anexo, com validade até 30 de abril de 2021.

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

Guarapuava, 03 de fevereiro de 2021.

Doraci Senger Luy
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 atuali-
zada.

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

Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.

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

PORTARIA Nº 141/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 
120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto para a servidora Maria da 
Luz Rios, Servente de Limpeza, matrícula nº 15836-4, lotada 
na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreenden-
do o período de 30/01/2021 a 05/02/2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data da licença.

Guarapuava, 03 de fevereiro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração



03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2021 Ano XXVII - Nº 2025 Boletim Oficial do Município -  5

PORTARIA Nº 146/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Designar a servidora Maurizete de Fatima Oliveira, matrículas nº 15186-6 e 16467-4, para exercer a função de Secretária 
Escolar junto a Escola Dionísio Kloster Sampaio, a partir de 03 de fevereiro de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 03 de fevereiro de 2021, revogando as 
disposições em contrário.

Guarapuava, 03 de fevereiro de 2021.
           

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

VII -Fabio Roberto Lustosa – Carteira de Habilitação nº 01319259770.

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

Guarapuava, 03 de fevereiro de 2021.

Doraci Senger Luy
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 estou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito Bra-
sileiras 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 pagamento 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 atualizada.

Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o 
presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, _________ de__________ de ____________.

NOME:
MATRÍCULA: 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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SURG
EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 05/2019 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 01/2019, 
CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA - SURG E A EMPRESA TRANS-
PORTES COLETIVOS PÉROLA DO OESTE LTDA.
OBJETO - O presente instrumento tem por objeto a prorrogação do contrato n. 05/2019, celebrado entre as partes para forneci-
mento de vale transporte para os funcionários da SURG, nos termos do procedimento de Inexigibilidade de Licitação n. 01/2019 
- Processo Administrativo n. 02/2019, bem como do 2º termo aditivo celebrado no dia 29 de janeiro de 2020
DO PRAZO - 12 (doze) meses, a contar de 29 de janeiro de 2021.
VALIDADE E VIGÊNCIA O contrato ora aditivado, expirará no prazo de 12(doze) meses, a contar de 29 de janeiro de 2021.
DO GESTOR E FISCAL - Jorgete Lacerda e Vera Aparecida Lack Santos.
CLÁUSULAS ALTERADAS -  o prazo do contrato e gestor e fiscal.
FUNDAMENTO LEGAL - Nos termos do art. 71 da Lei n. 13.303/2016, art. 133 e 136 do Regulamento Interno de Licitações, Con-
tratos e Convênios da SURG, os contratos das empresas estatais podem ter sua vigência até o prazo máximo de 05 (cinco) anos.
RATIFICAÇÃO - Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 05/2019.
Guarapuava, 29 de janeiro de 2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL
1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 08/2020 ORIUNDO DO PREGÃO Nº. 046/2019, CELEBRADO ENTRE A COM-
PANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA - SURG E A EMPRESA DANIELLY FERNANDES PACHECO 
ME.
OBJETO - Contratação de empresa para prestação de serviço mensal com caminhão e com motorista para os serviços de tapa 
buracos.
DO PRAZO - 12 (doze) meses, a contar de 03 de fevereiro de 2021.
DO REAJUSTE ACORDO COM O ÍNDICE DE CORREÇÃO INPC - Valor total do contrato atualizado R$112.632,00.
DA VALIDADE E VIGÊNCIA - O contrato ora aditivado, expirará no prazo de 12(doze) meses.
DO GESTOR E FISCAL - Jorgete Lacerda e João Valdecir dos Santos.
FUNDAMENTO LEGAL - Em conformidade com o artigo 127, 134 e 136 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Con-
vênios da Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava - SURG, art. 57 e 71 da lei 8666/93, e demais dispositivos 
pertinentes a espécie.
CLÁUSULAS ALTERADAS - O prazo do contrato, valor e gestor e fiscal.
RATIFICAÇÃO - Em tudo o mais fica ratificado para todos os efeitos de direito as cláusulas do contrato 06/2020.
Guarapuava, 03 de fevereiro de 2021.
    

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL
1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 09/2020 ORIUNDO DO PREGÃO Nº. 046/2019, CELEBRADO ENTRE A COM-
PANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA - SURG E A EMPRESA  G. BATISTA - TERRAPLANAGENS ME.
OBJETO - Contratação de empresa para prestação de serviço mensal com caminhão e com motorista para os serviços de ga-
lerias..
DO PRAZO - 12 (doze) meses, a contar de 03 de fevereiro de 2021.
DA VALIDADE E VIGÊNCIA - O contrato ora aditivado, expirará no prazo de 12(doze) meses.
DO GESTOR E FISCAL - Jorgete Lacerda e João Valdecir dos Santos.
FUNDAMENTO LEGAL - Em conformidade com o artigo 127, 134 e 136 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Con-
vênios da Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava - SURG, art. 57 e 71 da lei 8666/93, e demais dispositivos 
pertinentes a espécie.
CLÁUSULAS ALTERADAS - prazo do contrato e o fiscal.
RATIFICAÇÃO - Em tudo o mais fica ratificado para todos os efeitos de direito as cláusulas do contrato 06/2020.
Guarapuava, 03 de fevereiro de 2021.
    

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL
1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 06/2020 ORIUNDO DO PREGÃO Nº. 046/2019, CELEBRADO ENTRE A COM-
PANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA - SURG E A EMPRESA ADILSON LUIZ GALESKI LINTZMAYER 
SERVIÇOS
OBJETO - Contratação de empresa para prestação de serviço mensal com caminhão e com motorista para os serviços de pintura 
viária.
DO PRAZO - 12 (doze) meses, a contar de 29 de janeiro de 2021.
DO REAJUSTE ACORDO COM O ÍNDICE DE CORREÇÃO INPC - Valor total do contrato atualizado R$89.304,00.
DA VALIDADE E VIGÊNCIA - O contrato ora aditivado, expirará no prazo de 12(doze) meses.
DO GESTOR E FISCAL - Jorgete Lacerda e Loacir Carlos Fonseca.
FUNDAMENTO LEGAL - Em conformidade com o artigo 127, 134 e 136 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Con-
vênios da Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava - SURG, art. 57 e 71 da lei 8666/93, e demais dispositivos 
pertinentes a espécie.
CLÁUSULAS ALTERADAS - prazo do contrato, o valor e o fiscal.
RATIFICAÇÃO Em tudo o mais fica ratificado para todos os efeitos de direito as cláusulas do contrato 06/2020.
Guarapuava, 29 de janeiro de 2021.
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FUNDAÇÃO PROTEGER
EXTRATO DE ATA 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 19/2020

OBJETO: Registro de preço para eventual contratação de em-
presa especializada em locação de equipamentos de impres-
são multifuncional laser monocromática, software de bilheta-
gem pelo período de 12 meses. Recursos Ordinários Livres. 
CONTRATANTE: Fundação de Proteção Especial da Juventu-
de e Infância – Fundação Proteger.
ATA N.º: 08/2021
CONTRATADA:  ELENICE T.PRINCIVAL - ME
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 27.300,00 (Vinte e sete mil 
e trezentos reais) .
VIGÊNCIA: 01/02/2022
GESTOR DA ATA: Josiane Rabelo
FISCAL DA ATA: Francieli Furtado
DATA ASSINATURA: 01/02/2021 – 

Ari Marcos Bona

           ERRATA  

Na PORTARIA Nº 012/2021 publicada no dia 01 de fevereiro 
de 2021

Aonde se lê:
III. Veronice Gonçalves Ribeiro - Assessora 

Leia se:
III. Marcos Vinicius Gavanski Silva - Oficial Administrativo

ARI MARCOS BONA
Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventu-

de e Infância
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