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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 31 de março de 2021
Veiculação: 31 de março de 2021

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVII Nº 2072

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR Nº 128/2021

LEIS

Dispõe sobre a atualização do salário mínimo aplicável aos 
Servidores Públicos Municipais Ativos, Inativos e Pensionistas 
e estabelece outras providências.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover 
a atualização do salário mínimo, para o valor de R$1.100,00 
(um mil e cem reais), a partir de 01 de janeiro de 2021, aplicá-
vel aos Servidores Públicos Municipais ativos, inativos e pen-
sionistas, da Administração Direta e Indireta do Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar 
as alterações das tabelas de vencimento, referentes aos car-
gos onde o valor inicial esteja abaixo do fixado, sem prejudicar 
as diferenças de classes e níveis já definidas nas legislações 
municipais. 

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 31 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 129/2021
Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar bolsa comple-
mentar de estudo e pesquisa para residentes da Especialidade 
Médica de Medicina de Família e Comunidade, no âmbito das 
residências médicas ofertadas pelo Município de Guarapuava, 
também possibilita a concessão do afastamento à médicos ser-
vidores do Município de Guarapuava, para frequentar Curso de 
Pós-Graduação Latu Sensu, na forma de residência médica na 
Especialidade Médica de Medicina de Família e Comunidade, 
com manutenção de 50% (cinquenta por cento) de seus ven-
cimentos, no âmbito das residências médicas ofertadas pelo 
Município de Guarapuava.

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

Art. 1º Fica criada, no âmbito do Poder Executivo Municipal, 
Bolsa Auxílio de Formação em Serviço para o Programa de 
Residência Médica da Especialidade de Medicina de Família e 
Comunidade no Município de Guarapuava.
§1º O objetivo da Bolsa Auxílio é o fortalecimento da experiên-
cia e a qualificação em serviço dos profissionais médicos, bem 

como, dos programas e ações em territórios prioritários para a 
atenção básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde.
§2º A Bolsa Auxílio, descrita no caput, tem caráter complemen-
tar à bolsa de residência médica disponibilizada pelo Governo 
Federal, destinada ao pagamento de bolsa assegurada aos 
profissionais de saúde residentes, em regime especial de trei-
namento em serviço, de 60 (sessenta) horas semanais.

Art. 2º A Bolsa Auxílio objeto desta Lei tem o valor mensal de 
R$ 3.670,00 (três mil seiscentos e setenta reais), com disponi-
bilização de até 8 (oito) bolsas anuais de forma concomitante.
§1º A administração financeira e a concessão das Bolsas Auxí-
lio são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde 
em conjunto com a Secretaria Municipal de Finanças. 
§2º A Bolsa Auxílio de formação tem natureza de estímulo edu-
cacional ao médico formado, não configurando salário ou re-
muneração de qualquer espécie e não caracterizando vínculo 
empregatício com o Município de Guarapuava.
§3º O benefício deverá ser pago mensalmente por todo o perí-
odo regulamentar do Programa de Residência Médica em Me-
dicina de Família e Comunidade, conforme a definição dada 
pela Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM. 
§4º O valor da Bolsa Auxílio poderá ser reajustado anualmente, 
tomando como parâmetro a alíquota do Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo/IPCA, mediante edição de decreto 
específico emitido pelo Poder Executivo Municipal.
§5º Por se tratar de bolsa, não haverá incidência de pagamento 
de 13º (décimo terceiro) salário, férias ou demais verbas de 
natureza trabalhista.

Art. 3º Faz jus à Bolsa Auxílio objeto desta Lei o residente que, 
cumulativamente:
I - tenha sido aprovado em Processo Seletivo da Residência 
Médica na especialidade de Medicina de Família e Comunida-
de do município de Guarapuava;
II - esteja devidamente cadastrado no Sistema da Comissão 
Nacional de Residência Médica (CNRM) do Ministério da Edu-
cação;
III - tenha sido aprovado pela COREME (Comissão de Resi-
dência Médica) do município de Guarapuava;
IV - esteja registrado no Cadastro Nacional de Estabelecimen-
tos de Saúde, na respectiva Unidade Básica de Saúde e na 
Equipe de Saúde da Família, vinculado à Estratégia de Saúde 
da Família do município de Guarapuava.
Parágrafo único.  A concessão da bolsa será formalizada atra-
vés da assinatura de termo de outorga de Bolsa Auxílio para 
Residente da especialidade de Medicina de Família e Comu-
nidade.

Art. 4º Não fará jus à bolsa objeto desta Lei o residente que:
I - deixar de comparecer, injustificadamente, às atividades do 
Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Co-
munidade;
II - sofrer sanções ou punições da COREME;
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III - deixar de realizar as atividades previstas no programa cur-
ricular do Programa de Residência Médica em Medicina de Fa-
mília e Comunidade;
IV - não obtiver aproveitamento superior a nota mínima nas 
avaliações padronizadas pela CNRM e pela COREME;
V - for transferido para residência fora deste município.

Art. 5º O Supervisor do Programa de Residência Médica de 
Medicina de Família e Comunidade é responsável por encami-
nhar informações referentes a cada residente:
I - antes do início das atividades de cada ano de residência, 
a fim de realizar o cadastramento inicial dos beneficiários da 
bolsa descrita no art. 2º desta Lei;
II - a cada mês, com as condições impeditivas de recebimento 
da bolsa, nos termos do art. 4º desta lei.

Art. 6º Para as despesas decorrentes da execução desta Lei fica 
o Poder Executivo autorizado a criar no Plano Plurianual 2018-
2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentá-
ria Anual dos anos respectivos, através de Decreto, conforme 
classificação funcional programática, 08.01.10.301.0020.2175 
- Incentivo para Residência Médica e Multiprofissional, na Uni-
dade Orçamentária 08.01 – Secretaria Municipal de Saúde.
Parágrafo único. Altera a Lei Municipal nº. 2655/2017 Plano 
Plurianual do Município de Guarapuava, para o Quadriênio 
2018/2021, altera a Lei Municipal nº 3114/2020 Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO 2021 e altera a Lei Municipal nº 3162/2020 
Lei Orçamentária Anual – LOA 2021, inclusão conforme clas-
sificação funcional programática, 08.01.10.301.0020.2175 - In-
centivo para Residência Médica e Multiprofissional, na Unidade 
Orçamentária 08.01 – Secretaria Municipal de Saúde, Fonte de 
Recursos 0 (livres).

Art. 7º Para as despesas decorrentes da execução desta Lei 
fica o Poder Executivo autorizado, a fazer alterações no Plano 
Plurianual 2018-2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na 
Lei Orçamentária Anual dos anos respectivos e autoriza o po-
der Executivo a abrir por crédito adicional especial no orçamen-
to do Município de Guarapuava, através de Decreto, conforme 
especificado:
Unidade 
Orçamen-
tária

08.01 Secretaria Muni-
cipal de Saúde

Classifica-
ção funcio-
nal

08.01.10.301.0020.2175 Incentivo para 
Residência Médi-
ca e Multiprofis-
sional

Natureza 
da despesa

3.3.90.18 Auxílio Financei-
ro a Estudantes

Fonte de 
recursos

Recursos Vinculados 0

Valor R$ 88.080,00

Art. 8º Para cobertura do que se trata o art. 7°, fica o Poder 
Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos definidos 
no art. 43, § 1°, I da Lei n° 4.320/1964, resultantes do superávit 
na fonte de recursos 0 (recursos ordinários livres) conforme Lei 
nº 3164/2021.

Art. 9º Como forma de incentivar a formação permanente dos 
médicos, servidores efetivos do município de Guarapuava, na 
forma de especialização em serviço, na especialidade de Me-
dicina de Família e Comunidade, com o objetivo de melhora 
permanente da assistência à saúde e fortalecimento da Aten-
ção Primária à Saúde, fica autorizada a possibilidade de afas-

tamento para frequentar Curso de Pós-Graduação Latu Sensu 
na forma de Residência Médica na Especialidade de Medicina 
de Família e Comunidade, no âmbito do município de Guara-
puava, pelo período regulamentar do Programa de Residência 
Médica em Medicina de Família e Comunidade, conforme a 
definição dada pela CNRM.
§1º Os médicos servidores efetivos que façam jus ao afasta-
mento descrito no caput manterão o direito de recebimento 
de 50% (cinquenta por cento) de seus vencimentos durante o 
período regulamentar do Programa de Residência Médica na 
Especialidade de Medicina de Família e Comunidade do muni-
cípio de Guarapuava.
§2º Farão jus ao direito de recebimento de 50% (cinquenta por 
cento) de seus vencimentos, os médicos servidores efetivos do 
município de Guarapuava que cumpram os requisitos descritos 
no art. 3º e 4º desta lei.
§3º O médico servidor efetivo beneficiado com o afastamen-
to não poderá exercer qualquer atividade remunerada durante 
a jornada de trabalho no serviço público municipal, sob pena 
de cassação imediata do afastamento, com a perda total do 
vencimento, auxílio, vantagens e ressarcimento corresponden-
tes ao período já gozado, sem prejuízo de outras penalidades 
previstas na Lei Complementar nº 120/2020 que dispõe sobre 
o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de 
Guarapuava.

Art. 10. O médico servidor efetivo do município, contemplado 
com a bolsa auxílio e com o afastamento previsto nesta lei, fi-
cará obrigado a permanecer com vínculo no município de Gua-
rapuava, em atuação no serviço público, por igual período que 
foi beneficiado.
§1º Em caso de desistência do curso, deverão ser devolvidos 
todos os valores auferidos referentes a bolsa auxílio e os 50% 
(cinquenta por cento) dos vencimentos apurados até a data do 
benefício concedido, acrescido de juros simples de 1% (um por 
cento) ao mês.
§2º O servidor que for contemplado com a bolsa auxílio e com 
o afastamento, quando não tiver possibilidade de permanecer 
com vínculo no município de Guarapuava ou solicitar licença 
sem vencimentos antes de completar o mesmo período bene-
ficiado em atividade, terá que ressarcir os valores custeados, 
acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês. 

Art. 11. Os casos omissos desta Lei, poderão ser regulamenta-
dos por Decreto do Poder Executivo.

Art. 12. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições contrárias.

Guarapuava, 31 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 130/2021
Autoriza o Poder Executivo a efetuar a prorrogação de isenção 
do Imposto Predial e Territorial Urbano concedidos com base 
no inciso II do artigo 139 da Lei 1108/2001, com redação alte-
rada pela Lei 090/2018.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar para o 
exercício de 2021, as isenções de Imposto Predial e Territorial 
Urbano-IPTU, solicitadas e concedidas em 2018 com término 
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no ano de 2020, em conformidade com o art. 139, inciso II da 
Lei Complementar n.º 1108/2001, alterado pela Lei Comple-
mentar nº 090/2018.
Art. 2º Os requerimentos de renovação de isenções que se 
enquadram no art. 139 inciso II da Lei 1108/2001, que deve-
riam ser formalizados durante o exercício de 2021 e tiveram a 
prorrogação de isenção estabelecida por força do  disposto no 
artigo 1º desta Lei, poderão ser efetuados no período compre-
endido entre 1º de fevereiro de 2022 e 31 de outubro de 2022.
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 31 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3167/2021
Autoriza o poder Executivo a abrir despesas no Plano Pluria-
nual de 2018 a 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
3114/2020 e na Lei Orçamentária Anual nº 3162/2020, através 
de créditos adicionais especiais.

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

Art.1º Autoriza o poder Executivo a abrir por crédito adicional 
especial no orçamento do FIA - Fundo da Infância e Adoles-
cência, através de Decreto a seguinte dotação orçamentária, 
no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) conforme 
especificado:
Unidade Orça-
mentária

31.01 Administração 
Geral do Fundo 
- FIA

Classificação 
funcional

08.243.0025.6081 Serviços de 
Proteção Social 
Básica

Natureza da des-
pesa

3.3.90.39 Outros Serviços 
de Terceiros - PJ

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

209

Valor R$ 15.000,00

Unidade Orça-
mentária

31.01 Administração 
Geral do Fundo 
- FIA

Classificação 
funcional

08.243.0025.6081 Serviços de 
Proteção Social 
Básica

Natureza da des-
pesa

3.3.90.39 Outros Serviços 
de Terceiros - PJ

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

210

Valor R$ 30.000,00

Unidade Orça-
mentária

31.01 Administração 
Geral do Fundo 
- FIA

Classificação 
funcional

08.243.0025.6081 Serviços de 
Proteção Social 
Básica

Natureza da des-
pesa

4.4.90.52 Equipamentos e 
Material Perma-
nente

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

210

Valor R$ 70.000,00

Art.2º Os recursos indicados para a cobertura do crédito es-
pecial aberto no artigo anterior são resultantes do excesso de 
arrecadação na fonte 209 – Deliberação nº 084/2019 - FIA/
CEDCA/PR e 210 - Deliberação nº 089/2019 - FIA/CEDCA/PR, 
em conformidade com o inciso II, parágrafos 1º e 3º do artigo 
43, da Lei 4.320/1964 e inciso II, parágrafo 2º, artigo 7º da Lei 
Municipal 3162/2020.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 31 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3168/2021
Altera dispositivos da Lei Municipal n.º 1879/2010, que regula-
menta o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 
FUNDEB.

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

Art. 1º Altera a redação do Art. 3º da Lei Municipal nº 1879/2010, 
que passa a ter a seguinte redação: 
“Art. 3º O Conselho será constituído por 14 (quatorze) mem-
bros, observados os seguintes critérios de composição:
I - 02 (dois) representantes do Poder Executivo municipal, dos 
quais pelo menos 1 (um) da Secretaria de Educação;
II - 1 (um) representante das professoras das escolas básicas 
públicas da rede municipal de ensino;
III - 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas 
públicas da rede municipal de ensino;
IV - 1 (um) representante dos servidores técnico-administrati-
vos das escolas básicas públicas;
V - 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação 
básica pública da rede municipal;
VI - 2 (dois) representantes dos estudantes da educação bási-
ca pública da rede municipal de ensino, dos quais 1 (um) indi-
cado pela entidade de estudantes secundaristas;
VII - 1 (um) representante do Conselho Municipal de Educação;
VIII - 2 (dois) representantes de organizações da sociedade 
civil;
IX - 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere 
a Lei nº 8.069/90, indicado por seus pares;
X - 1 (um) representante da escola do campo.
§1º Para cada membro titular deverá ser nomeado um suplen-
te, representante da mesma categoria ou segmento social com 
assento no conselho, que substituirá o titular em seus impedi-
mentos temporários, provisórios e em seus afastamentos defi-
nitivos, ocorridos antes do fim do mandato,
§2º Os membros do conselho previsto no caput deste artigo. 
Observando os impedimentos dispostos no § 5º deste artigo, 
serão indicados até 20 (vinte) dias antes do término do manda-
to dos conselheiros anteriores da seguinte forma:
I - pelo dirigente do órgão Municipal e das entidade de classes 
organizadas, nos casos das representações dessas instâncias;
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II - nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos 
e estudantes, pelo conjunto dos estabelecimentos ou entida-
des de âmbito municipal, conforme o caso, em processo eletivo 
organizado para esse fim, pelos respectivos pares;
III - nos casos de representantes de professores e servidores, 
pelas entidades sindicais da respectiva categoria.
IV - nos casos de organizações da sociedade civil, em proces-
so eletivo dotado de ampla publicidade, veda-se a participação 
de entidades que figurem como beneficiárias de recursos fis-
calizados pelo conselho ou como contratada da Administração 
Municipal a título oneroso.
§3º As organizações da sociedade civil a que se refere o Inciso 
IV do §2º, caracterizam-se como:
I - pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos 
termos da Lei nº 13.019/14;
II – que desenvolvem atividades direcionadas à localidade do 
respectivo conselho;
III – aquelas que devem atestar o seu funcionamento há pelo 
menos 1 (um) ano contado da data de publicação do edital;
IV – que desenvolvem atividades relacionadas à educação ou 
ao controle social dos gastos públicos;
V - não figuram como beneficiarias de recursos fiscalizados 
pelo conselho ou como contratadas da Administração Munici-
pal a título oneroso.
§4º Indicados os conselheiros, o Poder Executivo designará os 
integrantes do conselho previsto para exercerem suas funções.
§5º São impedidos de integrar o conselho a que ser refere o 
caput deste artigo:
I - titulares dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários 
Municipais, bem como seus cônjuges e parentes consanguíne-
os ou afins, até o terceiro grau;
II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de asses-
soria ou consultoria que prestem serviços relacionados à admi-
nistração ou ao controle interno dos recursos do Fundo, bem 
como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até o tercei-
ro grau, desses profissionais;
III - estudantes que não sejam emancipados;
IV - pais de alunos ou representantes da sociedade civil que:
a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e 
exoneração no âmbito do órgão do poder Executivo Municipal;
b) prestem serviços terceirizados, no âmbito dos Poderes Exe-
cutivos em que atuam os respectivos conselhos.
§6º O Presidente do Conselho previsto no caput deste artigo 
será eleito por seus pares em reunião do colegiado, sendo im-
pedido de ocupar a função o representante do governo gestor 
dos recursos do Fundo.
§7º A atuação dos membros do conselho do Fundo:
I - não será remunerada;
II - é considerada atividade de relevante interesse social;
III - assegura a isenção da obrigatoriedade de testemunhar so-
bre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício 
de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes 
confiarem ou deles receberem informações;
IV - veda, quando os conselheiros forem representantes de 
professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, 
no curso do mandato:
a) exoneração / demissão do cargo ou emprego sem justa cau-
sa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino 
que atuam;
b) atribuição de falta injustificada ao serviço em função das 
atividades do conselho;
c) afastamento involuntário e injustificado da condição de con-
selheiro antes do término do mandato para qual tenha sido de-
signado;
d) veda, quando os conselheiros forem representantes de estu-
dantes em atividade do conselho, no curso do mandato, atribui-

ção de falta injustificada nas atividades escolares.
§8º O mandato dos membros do conselho do FUNDEB será de 
4 (quatro) anos, vedada a recondução para o próximo manda-
to, iniciando em 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do 
respectivo titular do Poder Executivo;
I – especificamente, para cumprimento do que dispõe a Lei Fe-
deral nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e com a intenção 
de viabilizar a transição ocasionada pelas alterações legislati-
vas do ano de 2021, o mandado dos conselheiros iniciará em 
1º janeiro do ano de 2021 com término em 31 de dezembro de 
2022.
II – a partir do ano de 2023 o mandato dos conselheiros seguirá 
a regra geral estabelecida nesta Lei.
§9º Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, 
nos termos do art.3, §5º, III desta lei, a representação estudan-
til poderá acompanhar as reuniões do conselho com direito a 
voz.
§10º As informações atualizadas sobre a composição e fun-
cionamento do conselho será disponibilizado no site oficial do 
município, incluindo: 
I - nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que 
representam;
II - contato direto com o conselho;
III - atas das reuniões;
IV - relatórios e pareceres;
V - outros documentos produzidos pelo conselho”

Art. 2º Altera a redação dos incisos I, II, III e incluí os incisos 
IV, V, VI e VII ao art. 4º da Municipal nº 1879/2010, que passa 
a ter a seguinte redação: 
“Art. 4º .............................
I - apresentar ao Poder Legislativo e ao órgão de Controle In-
terno e Externo manifestação formal acerca dos registros con-
tábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo, dando ampla 
transparência ao documento em sítio da internet;
II - convocar, por decisão da maioria dos membros, o Secretá-
rio de Educação competente ou servidor equivalente para pres-
tar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da execu-
ção das despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada 
apresentar-se em prazo não superior a 30 (trinta) dias;
III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os 
quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta 
ocorrer em prazo não superior a 20 (vinte) dias referente a:
a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e ser-
viços custeados com recursos do Fundo;
b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, quais 
deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação 
básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de esta-
belecimento a que estejam vinculados;
c) convênios com instituições;
d) outras informações necessárias ao desempenho de suas 
funções.
IV - realizar visitas para verificar, in loco, entre outras questões 
pertinentes:
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados 
nas instituições escolares com recursos do Fundo;
b) a adequação do transporte escolar;
c) a utilização em benefício do sistema de ensino de bens ad-
quiridos com recursos do Fundo para este fim.
V - elaborar pareceres de prestações de contas;
VI - supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da pro-
posta orçamentária anual, com objetivo de concorrer para o 
regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados 
estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do 
Fundo;
VII - acompanhar a aplicação dos recursos federais transfe-
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ridos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte 
Escolar e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para 
atendimento a Educação de Jovens e Adultos e ainda, receber 
e analisar as prestações de contas referentes aos programas, 
com formulação de pareceres conclusivos acerca da aplicação 
desses recursos e o encaminhamento deles ao Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Educação - FNDE.”

Art. 3º Inclui o art. 4º-A na Lei Municipal nº 1879/2010, que 
passa a ter a seguinte redação: 
“Art. 4º-A Os conselheiros atuarão com autonomia, sem vincu-
lação ou subordinação institucional ao Poder Executivo e serão 
renovados periodicamente ao final de cada mandato dos seus 
membros.”

Art. 4º Inclui o art. 4º-B na Lei Municipal nº 1879/2010, que 
passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 4º-B Os conselheiros não contarão com estrutura adminis-
trativa própria, e incumbirá a Administração Municipal garantir 
infraestrutura e condições materiais adequadas à execução 
plena das competências do conselho e oferecer ao Ministério 
da Educação os dados cadastrais relativos a criação e à com-
posição do respectivo conselho. ”

Art. 5º Altera a redação do art. 5º da Municipal nº 1879/2010, 
que passa a ter a seguinte redação: 
“Art. 5º As reuniões ordinárias do conselho serão realizadas 
mensalmente, podendo haver convocação extraordinária, atra-
vés de comunicação escrita, por qualquer de seus membros ou 
pelo Poder Executivo.”
Parágrafo único. Havendo impedimento, por motivo de calami-
dade, pandemia, dentre outros casos fortuitos, estes devida-
mente reconhecidos, autoriza-se que, as reuniões menciona-
das no caput deste artigo ocorram no formato não presencial, 
devendo, para tanto, ser realizada através de sistema online/
videoconferência.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 31 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETOS

DECRETO Nº 8609/2021
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 II, do § 1º do art. 40 da Cons-
tituição Federal 1988, em sua nova redação dada pela emenda 
Constitucional nº 88/2015. Aplicação do artigo 35 da Lei Com-
plementar Municipal nº 99/2011, bem como o que consta no 
processo nº 021/2021 de 15/03/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria compulsória ao servidor José 
Orlando Ribeiro, matrícula nº 113891, ocupante do Cargo de 
Guardião, Nível 09, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 
do Quadro Permanente, com proventos de R$ 1.044,80 (um 
mil quarenta e quatro reais e oitenta centavos), mensais e pro-
porcionais ao tempo de contribuição, a partir de 14 de março 

de 2021.

Art. 2º O valor do benefício de que trata este Decreto, terá a 
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanen-
te, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins 
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto 
da paridade.

Art. 3º Fica assegurada a percepção de um salário mínimo nos 
termos do artigo 1º, §5º da Lei 10.887/2004.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 14 de março de 2021.

Guarapuava, 29 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8611/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a pedido, o servidor Maurício Kulka, nomeado 
pelo Decreto nº 2691/2012, no cargo de Médico Generalista de 
Pronto Atendimento 20h, matrícula nº 16075-0, lotado na Se-
cretaria Municipal de Saúde, a partir de 01 de março de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de março de 2021.

Guarapuava, 29 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8612/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a pedido, o servidor Edson Mulhstedt dos 
Santos, nomeado pelo Decreto nº 7947/2020, no cargo de Au-
xiliar Operacional, matrícula nº 18884-0, lotado na Secretaria 
Municipal de Saúde, a partir de 23 de março de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 23 de março de 2021.

Guarapuava, 29 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8617/2021
SÚMULA: Declara de Utilidade Pública para fins de Desapro-
priação, parte do 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. 5º, 6º e 15 do Decreto Lei nº 3365, de 21 de 
junho de 1941, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº 
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2786, de 21 de maio de 1956,

D E C R E T A

Art.1º Fica Declarada de Utilidade Pública para fins de Desa-
propriação, pelo valor fixo e irreajustável de R$41.943,04 (qua-
renta e um mil novecentos e quarenta e três reais e quatro 
centavos), parte com 769,40 metros quadrados, da totalidade 
do Terreno Urbano, com 6.225,00 metros quadrados, objeto da 
Matrícula 2794, pertencente ao Serviço de Registro de Imóveis 
do 1º Ofício, desta Comarca e Cidade, tudo conforme peças 
técnicas anexas.

Art.2º A área objeto do artigo anterior, destina-se à Projeto da 
Via de Ligação das Rodovias BR-277 e PRT- 466, acompa-
nhando o Rio Xarquinho, no Bairro Industrial.

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

Art.4º As despesas decorrentes do presente Decreto correrão 
à conta de dotações orçamentárias próprias e sobre a presente 
transação, não haverá incidência de ITBI.

Art.5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e 
revoga as disposições em contrário.

Guarapuava, em 30 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8618/2021
SÚMULA: Declara de Utilidade Pública para fins de Desapro-
priação, parte do 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. 5º, 6º e 15º 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,

                                      D E C R E T A

Art.1º Fica Declarada de Utilidade Pública para fins de Desa-
propriação, pelo valor fixo e irreajustável de R$42.807,94 (qua-
renta e dois mil e oitocentos e sete reais e noventa e quatro 
centavos), partes dos Terrenos Urbanos constituídos pelos 
Lotes 05 e 06, da Quadra 01, do Loteamento Morumbi, com 
336,60 metros quadrados e 371,46 metros quadrados cada 
um, dos totais de 789,60 metros quadrados e 895,80 metros 
quadrados, objetos das Matrículas nº. 10821 e 10820, perten-
centes ao Serviço de Registro de Imóveis do 1º Ofício, desta 
Comarca e cidade, respectivamente, tudo conforme peças téc-
nicas anexas.

Art.2º As áreas objetos do artigo anterior, destinam-se à Proje-
to da Via de Ligação das Rodovias BR-277 e PRT- 466, acom-
panhando o Rio Xarquinho, com desvio de seu curso, no Bairro 
Industrial.

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

Art.4º As despesas decorrentes do presente Decreto correrão 

à conta de dotações orçamentárias próprias e sobre a presente 
transação, não haverá incidência de ITBI.

Art.5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e 
revoga as disposições em contrário.

Guarapuava, em 30 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8619/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Municipal nº 2924/2019,

DECRETA

Art. 1º Designar a servidora Liane Maria Mendes, matrículas 
n.º 11697-1 e n.º 14665-0, para exercer a função de Contro-
ladora Geral do Município de Guarapuava, com mandato de 2 
(dois) anos, a partir de 01 de abril de 2021, conforme § 1º do 
art. 2º da Lei Municipal n.º 2924/2019.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 01 de abril de 2021, revogando as dis-
posições em contrário. 

Guarapuava, 30 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8620/2021
SÚMULA: Declara de Utilidade Pública para fins de Desapro-
priação, parte do 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,

                                   D E C R E T A

Art.1º Fica Declarada de Utilidade Pública para fins de Desa-
propriação, pelo valor fixo e irreajustável de R$19.196,18 (De-
zenove mil cento e noventa e seis reais e dezoito centavos), 
partes dos Terrenos Urbanos constituídos pelos Lotes 01 e 02, 
da Quadra 01, do Loteamento Morumbi, com 473,84 metros 
quadrados e 326,16 metros quadrados, dos totais de 681,60 
metros quadrados e 565,20 metros quadrados, objetos das 
Matrículas 12359 e 12360, pertencentes ao Serviço de Regis-
tro de Imóveis do 1º Ofício, desta Comarca e cidade, respecti-
vamente, tudo conforme peças técnicas anexas.

Art.2º As áreas objetos do artigo anterior, destinam-se à Proje-
to da Via de Ligação das Rodovias BR-277 e PRT- 466, acom-
panhando o Rio Xarquinho, com desvio de seu curso, no Bairro 
Industrial.

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

Art.4º As despesas decorrentes do presente Decreto correrão 
à conta de dotações orçamentárias próprias e sobre a presente 
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transação, não haverá incidência de ITBI.

Art.5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

Guarapuava, em 30 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8622/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a pedido, a servidora Eline Jonsson, nomeada pelo Decreto nº 1014/2005, no cargo de Auxiliar de Enfermagem, 
matrícula nº 14014-7, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 29 de março de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 29 de março de 2021.

Guarapuava, 31 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8623/2021
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DECRETO Nº 8624/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a pedido, o servidor Cezar Antonio Bittencourt Junior, nomeado pelo Decreto nº 788/2004, no cargo de Coorde-
nador de Programa de Geração de Trabalho e Renda, matrícula nº 13711-1, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Inovação, a partir de 01 de março de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 01 de março de 2021.

Guarapuava, 31 de março de 2021.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8625/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Considerando a prorrogação do prazo para pagamento dos tributos federais, estaduais e municipais no âmbito do Simples Na-
cional instituído pela Resolução CGSN nº 158, de 24 de março de 2021,

DECRETA

Art. 1º A prorrogação da data de vencimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) apurados no âmbito do 
Simples Nacional e devidos pelos sujeitos passivos da seguinte forma:
I - o período de apuração março de 2021, com vencimento original em 20 de abril de 2021, poderá ser pago em duas quotas 
iguais, com vencimento em 20 de julho de 2021 e 20 de agosto de 2021;
II - o período de apuração abril de 2021, com vencimento original em 20 de maio de 2021, poderá ser pago em duas quotas 
iguais, com vencimento em 20 de setembro de 2021 e 20 de outubro de 2021;
III - o período de apuração maio de 2021, com vencimento original em 21 de junho de 2021, poderá ser pago em duas quotas 
iguais, com vencimento em 22 de novembro de 2021 e 20 de dezembro de 2021.
Parágrafo único. A prorrogação dos prazos de que trata este Decreto não implica direito à restituição de quantias, eventualmente 
já recolhidas.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Guarapuava, 31 de março de 2021.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8626/2021
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DECRETO Nº 8627/2021
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DECRETO Nº 8628/2021
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PORTARIA Nº 449/2021

PORTARIAS

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. 1º da Portaria nº 360/2018 e 
excluir a Gratificação por Encargo Especial Motorista de Via-
gem, a partir de 01 de março de 2021.

Art. 2º Revogar o inciso XVII, do art. 2º da Portaria nº 360/2018 
e excluir a Gratificação por Encargo Especial Motorista de 
Transporte Sanitário, a partir de 01 de março de 2021.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de março de 2021, revo-
gando as disposições em contrário.

Guarapuava, 29 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 451/2021
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 Designar as servidoras abaixo relacionadas para exer-
cer a função de Supervisoras Designadas, junto as Unidades 
Municipais de Ensino, durante o ano letivo de 2021, a partir de 
19 de março de 2021:
I - Clarice Sirene Schmidt Ida, matrícula nº 14.726-5, Escola 
Domingos Sávio; 
II - Sheila Cristina Wachikivski Gallo, matrícula nº 15.073-8, 
CMEI Maria Camilo Borges; 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 19 de março de 2021, revo-
gando as disposições contrárias.

Guarapuava, 29 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 463/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 166, “b” da Lei Complementar nº 
120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, a servidora Adriane Cristi-
na Neitzke Camargo, matrícula nº 6.773/3 – 11.505/3, Orien-
tadora Educacional, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 25/03/2021 a 
31/03/2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data da licença.

Guarapuava, 30 de março de 2021.
Doraci Senger Luy

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 464/2021
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 Designar o servidor abaixo relacionado, como respon-
sável pela gestão e fiscalização, conforme disposto no Decreto 
nº 7545/2019,  de contratos e atas da Secretaria Municipal de 
Administração: 
I -Edson Pires Machado, CPF nº 956.659.869-68, RG nº 
6.595.380-3, Cargo: Assistente Administrativo II.

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

Guarapuava, 30 de março de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 472/2021
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 Designar os servidores responsáveis pela gestão e 
fiscalização, conforme disposto no Decreto nº 7545/2019, em 
decorrência da formulação contida na Requisição Preliminar 
nº 242/2021, emitida pela Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, que tem por objeto a "Aquisição de Materiais/Equipa-
mentos Elétricos":  
I – Gestor: Gerson Anschau Poleze, RG nº 14824732-3, CPF 
nº079.460.329-78;
II – Fiscal Administrativo: Luis Alberto Machado da Silva Prates, 
RG nº  10485549-0, CPF nº 070.873.469-38.
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 31 de março de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
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DEPARTAMENTO DE CONTADORIA GERAL

CONSELHOS
RESOLUÇÃO Nº 022/2020

ERRATA 

Resolução 022/2020, publicada no Boletim Oficial nº1928, veiculado em 16/09/2020.

ONDE SE LÊ: 
Súmula: Aprova a designa a composição da Comissão de Ética, responsável para apurar supostas ilicitudes praticadas por Con-
selheiros (as) Tutelares.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 
Municipal nº 1644/2007, e considerando as deliberações da plenária ordinária, realizada no dia 02 de setembro de 2020. (Ata nº 
15/2020)

RESOLVE

Art. 1º - Aprovar e designar os conselheiros abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, para compor Comissão de Ética, 
responsável para apurar supostas ilicitudes praticadas por Conselheiros (as) Tutelares e definir qual será o procedimento a ser 
adotado na sequência: 

I – Márcio Anderson  Miqueta – Fundação Proteger;
II – Angelita Machado Soldan – Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
III – Gabriela Federacz – APAE;
IV - Jéssica Joice Zaluski – Instituto de Ação Social João Paulo II, 
V - João Hélio Baltazar da Luz – Conselho Tutelar Polo I;
VI - Ederson de Jesus Santos – Conselho Tutelar Polo II
Art. 2° - Designar que os representantes do Conselho Tutelar somente participarão da reunião da comissão, quando a denuncia 
for relacionada ao polo que não estão lotados.
Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 02 de setembro  de 2020.                 

Gabriel Santos de Paula
Vice-Presidente do COMDICA
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LEIA-SE: 

Súmula: Aprova a designa a composição da Comissão de Análise e Encaminhamentos, responsável por receber as notificações 
de atendimentos inadequados praticadas por Conselheiros (as) Tutelares.

RESOLVE

Art. 1º - Aprovar a Comissão de Análise e Encaminhamentos, composta por 4( quatro)  membros do COMDICA e dois conselhei-
ros tutelares, responsável por receber as notificações de atendimentos inadequados praticados por Conselheiros (as) Tutelares 
e sugerir para a plenária do Conselho, quais os encaminhamentos que podem ser adotados na sequência.

Art. 2° - Designar que os representantes do Conselho Tutelar somente participarão da reunião da comissão, quando a denuncia 
for relacionada ao polo que não estão lotados.

Art 3º - Esta errata entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de setembro de 2020.

Guarapuava, 26 de março de 2021.                 

Tiene Milca de Almeida Duarte
Presidente do COMDICA                        
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SURG
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021
SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

AMPLA CONCORRÊNCIA
A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – 
SURG, por seu Diretor Administrativo, torna público que reali-
zará a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2021
DATA: 26/04/2021      
HORÁRIO: 14h00m
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa 
para manuntenção e reparação de motores elétricos.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE
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 Munici-
pal nº 1.168/2006 e 1.447/2007
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: Salão de festa da 
SURG - com endereço na Rua Perimentral Norte, s/n, morro 
alto, Guarapuava - Pr., próximo ao departamento de coleta de 
lixos da SURG. 
ACESSO ÀS INFORMAÇÕES: Telefone: (0xx42) 3630-0500 - 
e-mail: juridico@surg.com.br, site: www.surg.com.br. Horários 
de funcionamento: das 08h00m às 11h00m e das 13h00m às 
18h00m.
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 obser-
vado o horário de Brasília (DF). Guarapuava - PR, 31 de março 
de 2021. 
(a) HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER - Diretor Ad-

ministrativo da SURG.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – 
SURG, por seu Diretor Administrativo, torna público que reali-
zará a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2021
DATA: 27/04/2021      
HORÁRIO: 14h00m
OBJETO: Registro de preços para contratação de serviços 
mecânicos e fornecimento de peças originais e paralelas para 
manutenção da frota de veículos leves, utilitários e caminhões 
de utilização da SURG.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE
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 Munici-
pal nº 1.168/2006 e 1.447/2007
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: Salão de festa da 
SURG - com endereço na Rua Perimentral Norte, s/n, morro 
alto, Guarapuava - Pr., próximo ao departamento de coleta de 
lixos da SURG. 
ACESSO ÀS INFORMAÇÕES: Telefone: (0xx42) 3630-0500 - 
e-mail: juridico@surg.com.br, site: www.surg.com.br. Horários 
de funcionamento: das 08h00m às 11h00m e das 13h00m às 
18h00m.
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 obser-

vado o horário de Brasília (DF). Guarapuava - PR, 31 de março 
de 2021.
 (a) HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER - Diretor Ad-

ministrativo da SURG.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – 
SURG, por seu Diretor Administrativo, torna público que reali-
zará a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2021
DATA: 12/04/2021      
                                       HORÁRIO: 14h00m
OBJETO: Registro de preços para aquisição de saco plástico 
para acondicionamento de lixo.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
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 Munici-
pal nº 1.168/2006 e 1.447/2007
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: Salão de festa da 
SURG - com endereço na Rua Perimentral Norte, s/n, morro 
alto, Guarapuava - Pr., próximo ao departamento de coleta de 
lixos da SURG. 
ACESSO ÀS INFORMAÇÕES: Telefone: (0xx42) 3630-0500 - 
e-mail: juridico@surg.com.br, site: www.surg.com.br. Horários 
de funcionamento: das 08h00m às 11h00m e das 13h00m às 
18h00m.
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 obser-
vado o horário de Brasília (DF). Guarapuava - PR, 31 de março 
de 2021.
 (a) HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER - Diretor Ad-

ministrativo da SURG.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021
SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – 
SURG, por seu Diretor Administrativo, torna público que reali-
zará a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2021
DATA: 13/04/2021      
HORÁRIO: 14h00m
OBJETO:  Aquisição de Cimento Asfáltico - CAP 50/70, para 
utilização nas obras e serviços de recape e pavimentação de 
ruas no Município de Guarapuava, que restou frustrado do Pre-
gão Presencial n. 08/2021. 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
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 Munici-
pal nº 1.168/2006 e 1.447/2007
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: Salão de festa da 
SURG - com endereço na Rua Perimentral Norte, s/n, morro 
alto, Guarapuava - Pr., próximo ao departamento de coleta de 
lixos da SURG. 
ACESSO ÀS INFORMAÇÕES: Telefone: (0xx42) 3630-0500 - 
e-mail: juridico@surg.com.br, site: www.surg.com.br. Horários 
de funcionamento: das 08h00m às 11h00m e das 13h00m às 
18h00m.
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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 obser-
vado o horário de Brasília (DF). Guarapuava - PR, 31 de março 
de 2021.
 (a) HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER - Diretor Ad-

ministrativo da SURG.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: SURG CIA SERV URBANIZACAO DE 

GUARAPUAVA                                                           
Numero do Contrato: 10/2021                                                                                               
Data de Inicio do Contrato: 11/03/2021          Data de Expiração 
do Contrato: 11/03/2022                                 
Processo: 9/2021       Modalidade: 8 - Pregao                                                                             
Fornecedor: 15.217.260/0001-90 - L&D MINERADORA EIRELI 
EPP                                                                
Descricao do Objeto: Concreto Betuminoso Usinado a Quente 
- CBUQ, excluido o fornecimento de CAP 50/70, para recape e 
pavimentacao de ruas no Municipio de Guarapuava.            
Valor total do Contrato: R$ 2.230.200,00                                                                                     
                                                                                                                    
CONTRATANTE: 0001 - SURG CIA SERV URBANIZACAO 

DE GUARAPUAVA                                                           
Numero do Contrato: 14/2021                                                                                               
Data de Inicio do Contrato: 25/03/2021          Data de Expiração 
do Contrato: 25/03/2022                                 
Processo: 12/2021       Modalidade: 11 - Pregao                                                                           
Fornecedor: 19.023.960/0001-03 - G. BATISTA CARROCE-
RIAS E TERRAPLANAGENS                                                  
Descricao do Objeto: CONTRATACAO  DE  EMPRESA  PARA  
PRESTACAO  DE SERVICOS  DE LOCACAO, COLETA E 
DESCARTE DE CACAMBAS DE ENTULHO NO MUNICIPIO 
DE GUARAPUAVA.                                                                  
Valor total do Contrato: R$ 217.200,00                                                                                       

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Unidade Gestora: 0001 - SURG CIA SERV URBANIZACAO DE 
GUARAPUAVA
Numero da Ata: 14/2021          Data da Ata: 10/03/2021          Data 
da Assinatura da Ata: 10/03/2021
Data de Inicio da Ata: 10/03/2021          Data de Expiracao da 
Ata: 10/03/2022
Processo: 11/2021       Modalidade: 10 - Pregao - Registro de 
Preco
Fornecedor: 37.662.720/0001-22 - CONCREGUA CONCRETO 
E ARGAMASSA GUARAPUAVA LTDA
Descricao do Objeto: Registro de precos para aquisicao de 
concreto usinado.
Valor total da Ata: R$ 1.069.000,00
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