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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 30 de abril de 2021
Veiculação: 30 de abril de 2021

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVII Nº 2095

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

LEI Nº 3171/2021
LEIS

DECRETO Nº 8672/2021
DECRETOS

“Denomina a área institucional II, do loteamento Alto de Santa 
Maria de “Praça Manoel Lacerda Cardoso Vieira”.

 Autor: Vereador Rodrigo Sereno Crema

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 denominado a área institucional II, do loteamento 
Alto de Santa Maria, que fica entre as Ruas Luiz M. Filho, Vera 
Hauagge e Ruas “D” e “F”, no Bairro Morro Alto, de “Praça Ma-
noel Lacerda Cardoso Vieira”. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 28 de abril de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3173/2021
“Declara de Utilidade Pública a Associação GSV – Guarapuava 
Salvando Vidas”.

 Autor: Vereador Pedro Moraes

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 declarada de Utilidade Pública a nível Municipal a 
Associação GSV – Guarapuava Salvando Vidas, entidade sem 
fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº. 35.839.399/0001-83, com 
sede na Rua Guaíra, 4913, Batel, Sala 1 neste Município de 
Guarapuava-PR 

Parágrafo único. A entidade acima distinguida, se obriga a pu-
blicar semestralmente a demonstração de receita obtida e da 
despesa realizada no período anterior. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário. 

Guarapuava, 29 de abril de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
35 da Lei Complementar Municipal nº 120/2020 e memorando 
digital nº 9799/2021;

Considerando o Parecer Jurídico nº 373/2021 emitido em 15 
de abril de 2021;

Considerando o princípio expresso no artigo 37, XV da Consti-
tuição Federal de 1988;

DECRETA

Art. 1º Readaptar a servidora Sra. Rubieli Brito dos Santos, 
matrícula nº 15845-3, cargo Agente de Combate a Endemias 
para o cargo de Assistente Administrativo I, a partir de 19 de 
abril de 2021.

Art. 2º Face o disposto no art. 1º, fica vago 1 (uma) vaga para 
o cargo de Agente de Combate a Endemias anteriormente ocu-
pado pela servidora readaptada, a partir de 19 de abril de 2021.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 19 de abril de 2021 e revogan-
do parte do Decreto nº 2674/2012.

Guarapuava, 20 de abril de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8687/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
considerando o Parecer Jurídico nº 431/2021;

DECRETA

Art. 1º Fica declarado nulo o ato de nomeação da Sra Laís 
Milena Antunes De Oliveira, matrícula nº 192317, cargo de 
Professor, realizado pelo Decreto nº 8519, de 19 de março de 
2021.

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

Guarapuava, 30 de abril de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 8689/2021
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 CF/1988), e direito de 
todos(as) e dever do Estado, garantido mediante políticas so-
ciais 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 CF/1988);

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

Constitui crime, sancionado de acordo com o art. 329 do Códi-
go Penal, opor-se à execução de ato legal, mediante violência 
ou ameaça contra funcionário(a) competente para executá-lo 
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(a) público(a);

O Decreto Legislativo n.º 03/2020 da Assembleia Legislativa 
do Paraná que reconheceu o estado de calamidade pública no 
Município de Guarapuava;

Os Decretos do Estado do Paraná que normatizam as medidas 
de enfrentamento à pandemia do coronavírus em nosso Esta-
do, os quais serão integralmente cumpridos pelo Município de 
Guarapuava por força Constitucional;

Os Decretos Municipais que normatizam as medidas de en-
frentamento à pandemia do coronavírus em nosso Estado;

O Parecer Técnico lavrado pela Secretaria Municipal de Saúde 
de Guarapuava e os dados epidemiológicos divulgados am-
plamente pela Secretaria de Estado da Saúde do Estado do 
Paraná e do Ministério da Saúde;

DECRETA

Art. 1º Fica proibida, entre os dias 01º (primeiro) à 31 (trinta e 
um) de maio de 2021, das 23:00 (vinte e três) horas às 5 (cin-
co) horas, a circulação em espaços e vias públicas (toque de 
recolher), ressalvados os serviços e atividades expressamente 
previstos no presente Decreto (Serviços e Atividades Tipo 1 – 
Anexo I e Tipo 7 – Anexo VII).
Parágrafo único. Proíbe a distribuição, a comercialização ou o 
consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público ou 
vias públicas, diariamente, no período das 20 (vinte) horas às 
5 (cinco) horas.

Art. 2º Os serviços e atividades ficam autorizados a funcionar, 
com restrição de dias, horários, modalidade de atendimento e 
regra de ocupação, conforme classificação abaixo:
I – serviços e atividades Tipo 1 (Anexo I);
II – serviços e atividades Tipo 2 (Anexo II);
III – serviços e atividades Tipo 3 (Anexo III);
IV – serviços e atividades Tipo 4 (Anexo IV);

V - serviços e atividades Tipo 5 (Anexo V);
VI - serviços e atividades Tipo 6 (Anexo VI);
VII – serviços e atividades Tipo 7 (Anexo VII);
VIII – serviços e atividades Tipo 8 (Anexo VIII);
IX – serviços e atividades Tipo 9 (Anexo IX);

Art. 3º Os serviços e atividades Tipo 1 (Anexo I) poderão fun-
cionar sem restrição de dias, horários ou modalidade de aten-
dimento, devendo ser respeitado integralmente o protocolo sa-
nitário municipal de enfrentamento à pandemia do coronavírus 
(Anexo X).

Art. 4º Os serviços e atividades Tipo 2 (Anexo II) poderão fun-
cionar diariamente, das 07 (sete) horas às 23:00 (vinte e três) 
horas, respeitando-se cumulativamente as seguintes limita-
ções:
I - a lotação máxima simultânea de clientes está limitada a 10 
(dez) vezes o número de caixas de pagamentos em atividade 
(aberto) no momento ocupação; 
II - o total de clientes simultâneos nunca poderá exceder a 50% 
(cinquenta por cento) da capacidade total de clientes do esta-
belecimento;
III - deverá ser respeitado integralmente o protocolo sanitário 
municipal de enfrentamento à pandemia do coronavírus (Ane-
xo X).
Parágrafo único. Caberá ao estabelecimento à fiscalização das 
restrições impostas neste Decreto, não configurando violação 
ao direito constitucional de ir e vir por se tratar de medida profi-
lática para combate à pandemia do coronavírus.

Art. 5º Os serviços e atividades Tipo 3 (Anexo III) poderão fun-
cionar sem restrição de dias e horários, limitando-se a ocupa-
ção das unidades habitacionais/quartos em 50% (cinquenta por 
cento) de sua totalidade, devendo ser respeitado integralmente 
o protocolo sanitário municipal de enfrentamento à pandemia 
do coronavírus (Anexo X).
§1º Fica permitida a disponibilização de refeições (café da ma-
nhã, almoço, jantar e lanches) no salão de refeição do esta-
belecimento, limitando-se a ocupação (colaboradores e hós-
pedes) em 50% (cinquenta por cento) da capacidade total do 
salão.
§2º Fica proibido o oferecimento de serviços na modalidade de 
“day-use” nos estabelecimentos do presente artigo.

Art. 6º Os serviços e atividades Tipo 4 (Anexo IV) poderão fun-
cionar diariamente, das 08 (oito) horas às 23:00 (vinte e três) 
horas, limitando-se a ocupação (colaboradores e clientes) em 
50% (cinquenta por cento) de sua capacidade total, devendo 
ser respeitado integralmente o protocolo sanitário municipal de 
enfrentamento à pandemia do coronavírus (Anexo X).
§1º Salões de beleza, centros de estética, barbearias e esta-
belecimentos congêneres deverão adotar obrigatoriamente o 
sistema de agendamento para atendimentos, sendo vedada a 
espera de clientes no interior do estabelecimento.
§2º As empresas de lavagem/estética de veículos automotores 
(motocicletas, veículos leves, veículos pesados, ônibus, dentre 
outros) poderão funcionar diariamente, das 07 (sete) horas às 
23:00 (vinte e três) horas, limitando-se a ocupação (colabora-
dores e clientes) em 50% (cinquenta por cento) de sua capa-
cidade total, devendo ser respeitado integralmente o protocolo 
sanitário municipal de enfrentamento à pandemia do coronaví-
rus (Anexo X).
§3º Não se aplicam as restrições de dias e horários do presente 
artigo às empresas de lavagem/higienização de veículos pe-
sados e ônibus, que, em decorrência dos protocolos fitossani-
tários, necessitem realizar lavagem/higienização dos veículos 
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fora do horário normatizado por este Decreto.

Art. 7º Os serviços e atividades Tipo 5 (Anexo V) poderão 
funcionar diariamente, das 06 (seis) horas às 23:00 (vinte e 
três) horas, limitando-se a ocupação (colaboradores e alunos/
frequentadores) em 50% (cinquenta por cento) de sua capaci-
dade total, devendo ser respeitado integralmente o protocolo 
sanitário municipal de enfrentamento à pandemia do coronaví-
rus (Anexo X).

Art. 8º Os serviços e atividades Tipo 6 (Anexo VI) poderão fun-
cionar diariamente, das 08 (oito) horas às 23:00 (vinte e três) 
horas, limitando-se a ocupação (colaboradores e clientes) em 
50% (cinquenta por cento) de sua capacidade total, devendo 
ser respeitado integralmente o protocolo sanitário municipal de 
enfrentamento à pandemia do coronavírus (Anexo X); nos de-
mais horários, poderão funcionar nas modalidades “drive-thru” 
ou “take away”.
§1º As modalidades “drive-thru” ou “take away” (balcão) deve-
rão sempre respeitar o horário de funcionamento das 08 (oito) 
horas às 23 (vinte e três) horas; a modalidade “delivery” não 
possui restrição de dia e horário para funcionamento.
§2º Os serviços e atividades dos estabelecimentos do presente 
artigo localizados à beira de rodovias, ou até 100 (cem) me-
tros da margem da rodovia, e também os instalados em ro-
doviárias, poderão funcionar sem restrição de dias e horários, 
desde que em atendimento exclusivo de pessoas em trânsito 
(em viagem), as quais poderão ser atendidas no salão ou nas 
modalidades “drive-thru” ou “take away”, limitando-se a ocupa-
ção (colaboradores e clientes) em 50% (cinquenta por cento) 
de sua capacidade total, devendo ser respeitado integralmente 
o protocolo sanitário municipal de enfrentamento à pandemia 
do coronavírus (Anexo X).

Art. 9º Os serviços e atividades Tipo 7 (Anexo VII) poderão 
funcionar diariamente, das 06 (seis) horas às 23:30 (vinte e 
três e trinta) horas, limitando-se a ocupação (colaboradores e 
passageiros) em 70% (setenta por cento) de sua capacidade 
total, devendo ser respeitado integralmente o protocolo sani-
tário municipal de enfrentamento à pandemia do coronavírus 
(Anexo X).
§1º Fica suspensa a gratuidade de idosos com idade entre 60 
(sessenta) até 65 (sessenta e cinco) anos.
§2º O transporte de passageiros, prestado por serviço de táxi 
ou aplicativos, não possui restrição de dias e horários, ficando 
proibido o transporte compartilhado/dividido (pool de passagei-
ros).
§3º A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes poderá 
regulamentar o número de veículos do transporte coletivo de 
passageiros ou prestado por serviço de táxi ou aplicativos, me-
diante interesse público.

Art. 10. Os serviços e atividades Tipo 8 (Anexo VIII) poderão 
funcionar diariamente, das 07 (sete) horas às 23 (vinte e três) 
horas, limitando-se a ocupação máxima em 50% (cinquenta 
por cento) da capacidade de cada sala de aula, devendo tam-
bém ser respeitado integralmente o protocolo sanitário munici-
pal de enfrentamento à pandemia do coronavírus (Anexo X), 
bem como as Resoluções n° 98/2021 e 240/2021, ambas da 
Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Paraná.

Art. 11. Os serviços e atividades Tipo 9 (Anexo IX) poderão 
funcionar diariamente, das 07 (sete) horas às 23:00 (vinte e 
três) horas, conforme classificação abaixo e respeitando-se 
cumulativamente as seguintes limitações:
§1º Eventos no formato auditório (somente cadeiras): colação 

de grau, palestras, apresentações e afins:
a)fica proibida a distribuição, a comercialização ou o consumo 
de alimentos e bebidas durante a realização dos eventos;
b)a duração do evento não poderá exceder 3 (três) horas;
c)respeitar o distanciamento mínimo de 1 (um) metro entre os 
assentos;
d)na impossibilidade de respeitar o distanciamento da alínea 
“c”, os assentos deverão ser ocupados de forma alternada;
e)fica limitada a ocupação (convidados) em 25% (vinte e cinco 
por cento) de sua capacidade total, respeitando o máximo de 
400 (quatrocentas) pessoas;
f)além das regras constantes no presente parágrafo, deverá 
ser respeitado integralmente o protocolo sanitário municipal de 
enfrentamento à pandemia do coronavírus (Anexo X), especial-
mente o protocolo sanitário desta categoria;
§2º Eventos no formato festividades (cadeiras e mesas): casa-
mentos, aniversários, batizados, chás de fraldas e afins:
a)a duração do evento não poderá exceder 4 (quatro) horas;
b)respeitar o distanciamento mínimo de 3 (três) metros de raio 
entre as mesas;
c)fica proibida a realização de bailes, pistas de danças e afins;
d)fica limitada a ocupação (convidados) em 25% (vinte e cinco 
por cento) de sua capacidade total, respeitando o máximo de 
100 (cem) pessoas;
e)para a realização, recomenda-se a contratação de profissio-
nal promotor de eventos regularmente registrado para a orga-
nização do evento;
f)além das regras constantes no presente parágrafo, deverá 
ser respeitado integralmente o protocolo sanitário municipal de 
enfrentamento à pandemia do coronavírus (Anexo X) , espe-
cialmente o protocolo sanitário desta categoria;
§3º Eventos residenciais: churrascos, aniversários, batizados, 
dentre outros, realizados em residências, salões de festas ou 
churrasqueiras de condomínios e clubes:
a)a duração do evento não poderá exceder 4 (quatro) horas;
b)fica limitada a ocupação (convidados) no máximo de 20 (vin-
te) pessoas;
c) além das regras constantes no presente parágrafo, deverá 
ser respeitado integralmente o protocolo sanitário municipal de 
enfrentamento à pandemia do coronavírus (Anexo X). 

Art. 12. As salas de cinema instaladas no Município de Gua-
rapuava (serviços e atividades Tipo 9 (Anexo IX)) poderão fun-
cionar diariamente, das 14 (quatorze) horas às 22:00 (vinte e 
duas) horas, respeitando-se cumulativamente as seguintes li-
mitações:
I - o total de espectadores simultâneos em cada sessão nunca 
poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) da capacidade 
total de espectadores da sala de exibição;
II – deverá ser respeitado o distanciamento mínimo de 2 (duas) 
poltronas entre cada espectador, ressalvadas as seguintes hi-
póteses: casais, pais e filhos ou parentes;
III – as salas, incluindo as poltronas, deverão ser higienizadas 
no intervalo das sessões;
IV - fica proibida a utilização de objetos compartilhados, como 
por exemplo, óculos 3D, fones de ouvidos, dentre outros;
V – os horários, de início e término, das sessões deverão as-
segurar a inocorrência de entradas ou saídas simultâneas dos 
espectadores, evitando com isso aglomerações no hall de en-
trada e adjacências do cinema;
VI - deverá ser respeitado integralmente o protocolo sanitário 
municipal de enfrentamento à pandemia do coronavírus (Ane-
xo X).
Parágrafo único. Caberá ao estabelecimento à fiscalização das 
restrições impostas neste Decreto.
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Art. 13. Recomenda-se que as atividades religiosas, de qual-
quer natureza, sejam realizadas de forma não presencial ou in-
dividualizada, poderão ser realizadas diariamente, e, indepen-
dente da forma de realização, deverá respeitar integralmente o 
disposto no presente Decreto, o protocolo sanitário municipal 
de enfrentamento à pandemia do coronavírus (Anexo X), bem 
como o contido na Resolução 371/2021 da Secretaria de Esta-
do da Saúde do Governo do Paraná.
Parágrafo único. As atividades religiosas na modalidade pre-
sencial poderão ocorrer diariamente, das 06 (seis) horas às 
23:00 (vinte e três) horas, limitando-se a ocupação em 50% 
(cinquenta por cento) de sua capacidade total, devendo ser 
respeitado integralmente o protocolo sanitário municipal de en-
frentamento à pandemia do coronavírus (Anexo X).

Art. 14. O descumprimento das normas do presente Decreto 
- ou de seus anexos - sujeitará o infrator, tanto pessoa física 
quanto jurídica, às seguintes sanções administrativas:
I – não utilização de máscara ou utilização em desacordo com 
o protocolo sanitário (cobrindo parcialmente boca ou nariz) em 
espaços abertos ao público ou de uso coletivo: multa de R$ 
250,00 (duzentos e cinquenta reais), por descumprimento, po-
dendo ser aplicada cumulativamente com outras sanções do 
presente Decreto;
II – não utilização de máscara ou utilização em desacordo com 
o protocolo sanitário (cobrindo parcialmente boca ou nariz) em 
espaços fechados de uso coletivo: multa de R$ 500,00 (qui-
nhentos reais), por descumprimento, podendo ser aplicada 
cumulativamente com outras sanções do presente Decreto;
III – não realização de assepsia das mãos com álcool 70% (se-
tenta por cento) ou em desacordo com o protocolo sanitário 
ao adentrar em recintos de uso coletivo: multa de R$ 500,00 
(quinhentos reais), por descumprimento, podendo ser aplicada 
cumulativamente com outras sanções do presente Decreto;
IV – permitir o acesso ou a permanência no estabelecimento de 
pessoa sem utilizar máscara ou utilizando a máscara em desa-
cordo com o protocolo sanitário (cobrindo parcialmente boca 
ou nariz): multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), por descum-
primento, podendo ser aplicada cumulativamente com outras 
sanções do presente Decreto;
V - permitir o acesso ao estabelecimento de pessoa sem reali-
zar assepsia das mãos com álcool 70% (setenta por cento) ou 
em desacordo com o protocolo sanitário: multa de R$ 1.000,00 
(um mil reais), por descumprimento, podendo ser aplicada 
cumulativamente com outras sanções do presente Decreto;
VI – deixar de promover o distanciamento social mínimo de 1,5 
(um metro e meio) entre as pessoas: multa de R$ 1.000,00 (um 
mil reais), por descumprimento, podendo ser aplicada cumula-
tivamente com outras sanções do presente Decreto;
VII – deixar de cumprir recomendação de isolamento domiciliar 
determinado por profissional de saúde, sem prévia justificati-
va avaliada por autoridade sanitária competente: R$ 5.000,00 
(cinco mil reais), por descumprimento, podendo ser aplicada 
cumulativamente com outras sanções do presente Decreto;
VIII – desrespeitar, desacatar, obstruir ou dificultar a ação fisca-
lizadora das autoridades administrativas no exercício de suas 
funções: R$ 10.000,00 (dez mil reais), por descumprimento, 
podendo ser aplicada cumulativamente com outras sanções do 
presente Decreto;
IX – participar, promover ou permitir a realização de evento, 
público ou privado, que gere aglomeração em desacordo às 
normas do presente Decreto ou de seus anexos:
a)multa de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada 
participante, podendo ser aplicada cumulativamente com ou-
tras sanções do presente Decreto;
b)multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o organizador 

do evento, seja pessoa física ou jurídica, podendo ser aplicada 
cumulativamente com outras sanções do presente Decreto;
c)multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o proprietário, lo-
catário ou cedente, seja pessoa física ou jurídica, do local onde 
se realiza o evento, podendo ser aplicada cumulativamente 
com outras sanções do presente Decreto;
X – exceder a ocupação máxima simultânea de sua capacida-
de total: R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por descumprimento, 
devendo ser aplicada em dobro em caso de descumprimento, 
tantas vezes quantas forem necessárias para cessar a prática 
infracional, podendo ser aplicada cumulativamente com outras 
sanções do presente Decreto;
§1º A obrigação de uso de máscaras de proteção facial será 
dispensada no caso de crianças com menos de três anos de 
idade, bem como no caso de pessoas com transtorno do es-
pectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências 
sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impe-
çam de fazer o uso adequado, conforme declaração médica 
que poderá ser obtida e apresentada por meio digital.
§2º As infrações serão apuradas, processadas e decididas em 
processo administrativo próprio, no âmbito do órgão ou entida-
de instaurador, assegurado o direito à ampla defesa, ao contra-
ditório e ao devido processo legal, observadas as disposições 
deste Decreto.
§3º As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro 
Municipal no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
inscrição do infrator, seja pessoa física ou jurídica, em dívida 
ativa, bem como envio da dívida para protesto e órgão de res-
trição de crédito.
§4º As multas serão lançadas pelo Poder Executivo Municipal 
utilizando-se do número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) 
em caso de infrator pessoa física e do número do Cadastro Na-
cional de Pessoa Jurídica (CNPJ) em caso de infrator pessoa 
jurídica.
§5º As penalidades administrativas poderão ser aplicadas 
cumulativamente, não configurando bis in idem.
§6º A reincidência da pessoa física ou jurídica em infração com 
o mesmo fato gerador, sujeitará o infrator na aplicação da pe-
nalidade administrativa em dobro do valor da sanção aplicada 
anteriormente, quando se tratar de sanção pecuniária.
§7º A multa imposta em decorrência das infrações previstas 
nos incisos I, II ou III do presente artigo poderão ser converti-
das em advertência, escrita e formal, uma única vez, indepen-
dente da infração cometida.
§8º A multa imposta em decorrência das infrações previstas 
no inciso IX será aplicada em dobro se constatado, no local do 
evento, a distribuição, comércio ou consumo de bebidas alcoó-
licas por qualquer dos presentes. 
§9º Inobstante a multa imposta em decorrência da infração pre-
vista no inciso VII, o fato será comunicado à autoridade policial 
competente, bem como ao Ministério Público Estadual para 
adoção das providências criminais cabíveis.
§10. Na hipótese do infrator ser pessoa jurídica, além das san-
ções previstas no presente artigo, a infração ensejará o embar-
go, interdição ou cassação do alvará de localização e funciona-
mento do estabelecimento.
§11. As penalidades do presente Decreto independem de pré-
via notificação.
§12. A multa imposta em decorrência das infrações previstas 
no presente Decreto será aplicada em dobro se constatado que 
o infrator é servidor público municipal (concursado, contratado, 
comissionado, estagiário e afins), ativo ou inativo, bem como 
sujeitará o infrator às responsabilizações administrativas (res-
cisão do contrato, exoneração do cargo exercido ou processo 
administrativo disciplinar).
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Art. 15. O auto de infração conterá: 
I - o nome do infrator ou responsável, seu domicílio ou resi-
dência e demais elementos necessários à sua qualificação e 
identificação; 
II - o local, data e hora em que a infração foi constatada; 
III - o dispositivo legal transgredido e a descrição sucinta da 
infração em termos genéricos; 
IV - o preceito legal que autoriza a imposição de penalidade; 
V - as assinaturas do autuante, do autuado ou seu represen-
tante legal, e nas suas recusas, de duas testemunhas, deven-
do o fato constar no respectivo auto; 
VI - em caso de aplicação de multa, concessão do prazo de 
15 (quinze) dias, para que o infrator recolha a multa imposta 
ao Tesouro Municipal, sob pena de inscrição do infrator, seja 
pessoa física ou jurídica, em dívida ativa, bem como envio da 
dívida para protesto e órgão de restrição de crédito.
Parágrafo único. Eventuais omissões ou incorreções não acar-
retarão nulidade do auto de infração, quando no processo 
constarem elementos suficientes a comprovar a ocorrência da 
infração e/ou a responsabilidade do infrator. 

Art. 16. Para a imposição da penalidade e sua graduação, a 
autoridade competente levará em conta:
I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e 
suas consequências para a saúde pública; 
II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento das nor-
mas de combate à pandemia.

Art. 17. Para os fins do presente Decreto, são autoridades 
competentes, de forma comum, para lavrar o auto de infração 
e instaurar processo administrativo os funcionários dos órgãos 
públicos e das entidades da administração indireta municipais, 
dotados de poder de polícia administrativa, designados para as 
atividades de fiscalização.

Art. 18. Deverá ser considerada, no âmbito dos outros Po-
deres, Órgãos ou Entidades autônomas, inclusive na iniciati-
va privada, em regime de colaboração ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública da pandemia da COVID-19, a 
adequação do expediente dos trabalhadores aos horários de 
restrição provisória de circulação definidos neste Decreto, e a 
priorização da substituição do regime de trabalho presencial 
para o teletrabalho, quando possível, de modo a reduzir o nú-
mero de pessoas transitando pela cidade ao mesmo tempo, 
evitando-se aglomerações no sistema de transporte, nas vias 
públicas e em outros locais.

Art. 19. A Administração direta e indireta do Município de Gua-
rapuava, ressalvados os serviços essenciais, funcionará de se-
gunda à sexta-feira, das 08 (oito) horas às 12 (doze) horas e 
das 13 (treze) horas às 17 (dezessete) horas, respeitando-se 
cumulativamente as seguintes limitações:
I – fica revogado o regime de escala dos servidores, retornando 
o expediente normal à partir de 03 de maio de 2021;
II - no período matutino - 08 (oito) horas às 12 (doze) horas - o 
expediente será exclusivamente interno;
III – deverão permanecer em regime de teletrabalho somente 
os servidores:
a)com idade igual ou superior à 60 (sessenta) anos ainda não 
integralmente imunizados; 
b)gestantes, puérperas ou lactantes;
c)portadores das seguintes comorbidades atestadas pela Divi-
são de Perícia Médica do Município: Diabetes mellitus,   pneu-
mopatias   crônicas   graves,   hipertensão   arterial   resistente,   
hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágios 1 
e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade, insuficiência 

cardíaca, cor-pulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia 
hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardio-
patias e pericardiopatias, doenças de aorta, dos grandes va-
sos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias   
congênitas   no   adulto,   próteses   valvares e dispositivos   
cardíacos implantados, doenças cerebrovasculares, doenças 
renais crônicas, imunossuprimidos, hemoglobinopatias graves, 
obesidade mórbida, síndrome de down e cirrose hepática);
IV – os setores que realizem atendimento ao público externo 
deverão respeitar a ocupação, pelos munícipes, em 50% (cin-
quenta por cento) de sua capacidade total;
V - deverá ser respeitado integralmente o protocolo sanitário 
municipal de enfrentamento à pandemia do coronavírus (Ane-
xo X).
Parágrafo único. Não se enquadra na hipótese da alínea “a”, 
do inciso III, do presente artigo o servidor público que recusar 
a ser vacinado.

Art. 20. Os estabelecimentos autorizados a funcionar deverão 
possuir, até a data da publicação do presente Decreto, alvará 
vigente e compatível com o ramo de atividade, podendo ser 
requisitado, pela administração pública municipal, a apresenta-
ção do balancete para fins de comprovação da atividade exer-
cida de forma preponderante.

Art. 21. Compete ao Grupo de Trabalho Fiscalização Covid-19, 
designado por Portaria do Município de Guarapuava, em coo-
peração com as forças de segurança do Estado do Paraná e 
do Governo Federal, a intensificação da fiscalização, para inte-
gral cumprimento das medidas previstas neste Decreto. 
Parágrafo único. Os servidores municipais, de qualquer setor, 
poderão ser convocados para auxiliar na fiscalização do cum-
primento das medidas estabelecidas nos Decretos e normas 
de enfrentamento à COVID-19.

Art. 22. As multas impostas por descumprimento das normas 
previstas no presente Decreto serão integralmente utilizadas 
para o combate ao coronavírus (aquisição de vacinas, respira-
dores e demais insumos para tratamento do coronavírus).

Art. 23. Revoga as disposições contrárias ou que forem confli-
tantes com o presente Decreto. 

Art. 24. Este Decreto entra em vigor às zero horas do dia 01º 
(primeiro) de maio de 2021.

Guarapuava, 30 de abril de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

ANEXO I - SERVIÇOS/ATIVIDADES TIPO 1

I - captação, tratamento e distribuição de água; 
II - assistência médica e hospitalar;
III - assistência médica veterinária;
IV - produção, distribuição e comercialização de medicamen-
tos para uso humano e veterinário e produtos odonto-médico-
-hospitalares, inclusive na modalidade de entrega delivery e 
similares;
V – setor agropecuarista, bem como agropecuários, para man-
ter o abastecimento de insumos e alimentos necessários a ma-
nutenção da vida humana e animal;
VI - funerários;
VII - fretamento para transporte de funcionários de empresas e 
indústrias cuja atividade esteja autorizada ao funcionamento;
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VIII - transporte de profissionais dos serviços essenciais à saú-
de e a coleta de lixo;
IX - captação e tratamento de esgoto e lixo;
X - telecomunicações; 
XI - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipa-
mentos e materiais nucleares;
XII - processamento de dados ligados a serviços essenciais; 
XIII - imprensa;
XIV - segurança privada;
XV - transporte e entrega de cargas em geral;
XVI - serviço postal e o correio aéreo nacional;
XVII - controle de tráfego aéreo e navegação aérea;
XVIII - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte 
prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Cen-
tral do Brasil, inclusive unidades lotéricas;
XIX - atividades médico-periciais relacionadas com a segurida-
de social, compreendidas no art. 194 da Constituição Federal;
XX - atividades médico-periciais relacionadas com a caracte-
rização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial 
da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes 
multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconheci-
mento de direitos previstos em lei, em especial na Lei Federal 
n° 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência);
XXI - outras prestações médico-periciais da carreira de Peri-
to Médico, indispensáveis ao atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade; 
XXII - setores industrial e da construção civil, em geral; 
XXIII - geração, transmissão e distribuição de energia elétri-
ca, incluído o fornecimento de suprimentos para o funciona-
mento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas 
de transmissão e distribuição de energia, além de produção, 
transporte e distribuição de gás natural;
XXIV - iluminação pública; 
XXV - produção de petróleo e produção, distribuição e comer-
cialização de combustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais 
derivados de petróleo;
XXVI - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;
XXVII - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vege-
tais e de doença dos animais; 
XXVIII - inspeção de alimentos, produtos e derivados de ori-
gem animal e vegetal;
XXIV - vigilância agropecuária;
XXX - produção e distribuição de numerário a população e ma-
nutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro 
Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro;
XXXI - serviços de manutenção, assistência e comercialização 
de peças de veículo automotor terrestre ou bicicleta;
XXXII - fiscalização do trabalho;
XXXIII - atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou 
similares relacionadas com a pandemia de que trata este De-
creto;
XXXIV - produção, distribuição e comercialização de produtos 
de higiene pessoais e de ambientes;
XXXV - serviços de lavanderia hospitalar e industrial;
XXXVI - clínicas médicas, odontológicas e áreas correlatas da 
saúde, como por exemplo, fisioterapia, psicologia, terapia ocu-
pacional, atendimento pós operatório, dentre outras;
XXXVII - farmácias em geral, farmácias de manipulação, esta-
belecimentos que comercializem insumos/equipamentos médi-
co hospitalares e estabelecimentos congêneres;
XXXVII - atividades acessórias, de suporte e a disponibilização 
dos insumos necessários a cadeia produtiva relativa ao exercí-
cio e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades 
consideradas essenciais;

ANEXO II – SERVIÇOS/ATIVIDADES TIPO 2

I - mercearias, mini mercados, mercados, hipermercados, su-
permercados;
II – panificadoras e açougues;

ANEXO III – SERVIÇOS/ATIVIDADES TIPO 3

I - hotéis, hotéis fazenda, motéis, pousadas, “hostels” e demais 
serviços de hospedagem;

ANEXO IV – SERVIÇOS/ATIVIDADES TIPO 4

I – serviços e atividades do comércio em geral (lojas de roupas, 
calçados, produtos para casa, presentes, imobiliárias, óticas, 
escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia), empre-
sas de lavagem/estética de veículos automotores (motocicle-
tas, veículos leves, veículos pesados, ônibus, dentre outros), 
salões de beleza ou estética, pet shops, dentre outros; 

ANEXO V - SERVIÇOS/ATIVIDADES TIPO 5

I – clubes esportivos, recreativos, academias de ginástica para 
práticas esportivas, individuais ou coletivas, como por exem-
plo, academias de musculação, dança, dentre outros;
II – quadras poliesportivas e equipamentos esportivos públicos;
III – pesqueiros (pesque e pague) e estabelecimentos congê-
neres;
 

ANEXO VI - SERVIÇOS/ATIVIDADES TIPO 6

I - restaurantes, bares, cafeterias, lanchonetes, sorveterias, 
dentre outros estabelecimentos congêneres;

ANEXO VII - SERVIÇOS/ATIVIDADES TIPO 7

I - transporte coletivo de passageiros concessionado;
II - transporte individual de passageiros concessionado;
III - transporte individual de passageiros através de aplicativos;

ANEXO VIII - SERVIÇOS/ATIVIDADES TIPO 8

I – estabelecimentos de ensino de qualquer espécie, como 
por exemplo, escolas públicas ou privadas de ensino infantil, 
fundamental, médio, superior, pós graduação, técnicos, suple-
tivos, dentre outros;
II – incluem-se nesta categoria escolas de idiomas, de música, 
auto escola, dentre outros;

ANEXO IX - SERVIÇOS/ATIVIDADES TIPO 9

I – estabelecimentos destinados ao entretenimento ou a even-
tos culturais, tais como casas de shows, circos, teatros, cine-
mas, museus e atividades correlatas;
II – estabelecimentos destinados a eventos sociais e atividades 
correlatas em espaços fechados, tais como casas de festas, de 
eventos ou recepções, bem como parques infantis e temáticos;
III – estabelecimentos destinados a mostras comerciais, feiras 
de varejo, eventos técnicos, congressos, convenções, entre 
outros eventos de interesse profissional, técnico e/ou científico;
IV – casas noturnas e atividades correlatas;
V – reuniões com aglomeração de pessoas, incluindo eventos, 
comemorações, assembleias, confraternizações, encontros fa-
miliares ou corporativos, em espaços de uso público, localiza-
dos em bens públicos ou privados;
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ANEXO X
PROTOCOLO SANITÁRIO MUNICIPAL DE ENFRENTAMEN-

TO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

PROTOCOLO SANITÁRIO APLICÁVEL A TODOS SERVI-
ÇOS/ATIVIDADES

a) disponibilização de álcool 70º para todas as pessoas, sejam 
os colaboradores, clientes ou frequentadores;
b) monitoramento da saúde dos colaboradores diariamente, 
especialmente aferição de febre e sintomas típicos da infecção 
por coronavírus;
c) afastar das funções, determinar o isolamento domiciliar e 
comunicar imediatamente a Secretaria Municipal de Saúde de 
Guarapuava, por intermédio do Call Center Covid-19, quando 
da detecção de colaborador com sintomas de infecção pelo co-
ronavírus;
d) utilização obrigatória de máscaras, cobrindo nariz e boca, 
por todas as pessoas, sejam os colaboradores, clientes ou fre-
quentadores, impedindo o acesso de pessoa que não utilizar, 
ou utilizar em desacordo com as normas sanitárias (cobrir nariz 
e boca), da máscara de proteção;
e) controle no número de pessoas dentro do estabelecimento, 
seguindo as normativas do presente Decreto;
f) aferição da temperatura de todas as pessoas que pretendam 
acessar o estabelecimento, impedindo o acesso de pessoas 
com temperatura igual ou superior a 37,3° C;
g) estabelecer escalas de dia ou horários alternados para os 
trabalhadores, quando possível;
h) dispensar para isolamento domiciliar trabalhadores do grupo 
de risco ou com idade igual ou superior à 60 (sessenta) anos;
i) deixar os ambientes com as portas e janelas abertas a fim 
de propiciar a ventilação não forçada, sendo que os locais que 
necessitem utilizar ventilação forçada (ar condicionado, por 
exemplo), deverão manter os equipamentos limpos, de forma a 
evitar a propagação de agentes nocivos;
j) sanitários de uso público ou coletivo, deverão ser higieniza-
dos de hora em hora;
k) realizar a limpeza e desinfecção de objetos e superfícies que 
sejam tocados com frequência, utilizando água e sabão ou bor-
rifando álcool 70º;
l) plastificar a máquina de cartão com filme plástico, realizando 
a higienização após cada uso;
m) em caso de utilização de uniformes de trabalho, os mesmos 
devem ser vestidos somente no local de trabalho;
n) fica expressamente proibido o compartilhamento de unifor-
mes de trabalho, EPIs ou máscaras;

PROTOCOLO SANITÁRIO COMPLEMENTAR AOS SERVI-
ÇOS/ATIVIDADES TIPO 2

a) instalar uma barreira de acrílico no caixa, se possível;
b) demarcar no chão as posições da fila para pagamento, res-
peitando o distanciamento previsto no presente Decreto;
c) disponibilizar álcool 70º no caixa e nas entradas dos setores 
de açougue, padaria, hortifruti;
d) higienizar com álcool 70º cestinhas e carrinhos de compras 
antes do cliente manusear para realizar as compras.

PROTOCOLO SANITÁRIO COMPLEMENTAR AOS SERVI-
ÇOS/ATIVIDADES TIPO 3

a) reforçar as boas práticas na cozinha e reservar espaço para 
a higienização prévia dos alimentos crus, como frutas, legumes 
e verduras;
b) quando oferecimento de refeições no modelo buffet, disponi-

bilizar luvas de plástico descartáveis na entrada do buffet;
c) cobrir os alimentos no buffet com protetores salivares com 
fechamentos laterais e frontal;
d) oferecer talheres higienizados em embalagens individuais 
(ou talheres descartáveis), além de manter os pratos, copos e 
demais utensílios protegidos;
e) disponibilizar temperos em sachês.

PROTOCOLO SANITÁRIO COMPLEMENTAR AOS SERVI-
ÇOS/ATIVIDADES TIPO 4

a) fica proibida a permanência de pessoas em cadeiras de es-
pera em salões de beleza, clínicas estéticas, barbearias e si-
milares; 
b) todos os equipamentos (toalhas, alicates e afins) devem ser 
de uso exclusivo do cliente, devendo ser obrigatoriamente es-
terilizados, lavados ou higienizados após cada uso.

PROTOCOLO SANITÁRIO COMPLEMENTAR AOS SERVI-
ÇOS/ATIVIDADES TIPO 5

a) os aparelhos devem ser higienizados antes e depois da sua 
utilização, ficando sob responsabilidade do professor a cons-
cientização e cumprimento da higienização;
b) proibir o compartilhamento de objetos para uso pessoal por 
qualquer pessoa no interior das academias;
c) desinfetar ou pulverizar a academia todos os dias, após o 
término ou antes do início das atividades diárias.

PROTOCOLO SANITÁRIO COMPLEMENTAR AOS SERVI-
ÇOS/ATIVIDADES TIPO 6

a) na impossibilidade de extinção do cardápio físico, disponibi-
lizar um modelo plastificado, que possa ser higienizado após o 
uso, ou cardápio digital;
b) reforçar as boas práticas na cozinha e reservar espaço para 
a higienização prévia dos alimentos crus, como frutas, legumes 
e verduras;
c) quando oferecimento de refeições no modelo buffet, disponi-
bilizar luvas de plástico descartáveis na entrada do buffet;
d) cobrir os alimentos no buffet com protetores salivares com 
fechamentos laterais e frontal;
e) oferecer talheres higienizados em embalagens individuais 
(ou talheres descartáveis), além de manter os pratos, copos e 
demais utensílios protegidos;
f) disponibilizar temperos em sachês.

PROTOCOLO SANITÁRIO COMPLEMENTAR AOS SERVI-
ÇOS/ATIVIDADES TIPO 9

a) proceder a um treinamento, antes do retorno das atividades, 
dos colaboradores e demais envolvidos sobre as regras esta-
belecidas neste protocolo, a fim de garantir seu cumprimento;
b) implantação de um “Manual do Convidado”, onde contenha 
protocolos e práticas adotadas durante todo o cronograma do 
evento;
c) em eventos onde houver mesas, disponibilizar álcool 70º em 
cada mesa;
d) caso formem-se filas do lado de fora do estabelecimento, 
responsabilizar-se por sua organização, observadas as regras 
de distanciamento;
e) usar o maior número possível de entradas/saídas para per-
mitir maior distanciamento;
f) comunicar que a saída do público será escalonada, evitando 
aglomerações;
g) durante a permanência a montagem e permanência no 
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evento o uso de máscara por todos os presentes é obrigató-
rio, estando livre do uso somente durante a alimentação ou 
ingestão de bebidas desde que estejam acomodados em seus 
lugares, não sendo permitido locomoção pelo salão sem o uso 
das máscaras;
h) submeter todos os ambientes do estabelecimento e do local 
do evento a um prévio e intenso processo de desinfecção, se-
guindo as indicações das autoridades sanitárias e dos profis-
sionais pertinentes;
i) garantir que os lavatórios e banheiros, para visitantes e co-
laboradores, sejam devidamente equipados com água, sabão 
e toalhas descartáveis, além de lixeiras com acionamento não 
manual;
j) orientar ostensivamente os participantes sobre as regras 
deste protocolo, por meio de mensagens nos sítios eletrônicos, 
banners ou cartazes afixados em locais estratégicos, inclusive 
nos banheiros, e sobretudo, de projeções de vídeo ou execu-
ção de áudios prévios, a fim de que se maximize a eficácia das 
regras aqui estabelecidas;
k) confecção de listagem de controle de convidados, contendo 
nome completo e telefone de cada pessoa presente no even-
to, devendo ser arquivada por até 30 dias para monitoramento 
sanitário;
l) em caso de utilização de praticável ou mesa solene, deverá 
ser respeitado o distanciamento mínimo de 1,5 (um metro e 
meio) entre as cadeiras;
m) equipamentos compartilhados (por exemplo, microfones) 
deverão ser higienizados após cada uso com álcool 70º;
n) as regras previstas no presente protocolo sanitário são obri-
gatórias, podendo ser adotadas novas regras a cargo da orga-
nização do evento.
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 538/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 119, da Lei Complementar Munici-
pal n° 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, aos servi-
dores:
I.Adriana Santos Tesseroli da Rocha, matrícula nº 16.310/4, 
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o período de 23/04/2021 a 
26/04/2021.
II.Aida Duarte Paranhos da Silva, matrícula nº 14.951/9, Agente 
Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo o período de 27/04/2021 a 01/05/2021.
III.Alcides Mendes Botelho Filho, matrícula nº 16.083/0, Mé-
dico Generalista de Pronto Atendimento 40 horas, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o período de 
27/04/2021 a 01/05/2021.
IV.Clarice Sirene Schimidt Ida, matrícula nº 14.726/5, Professor 
(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com-
preendendo os dias 19/04/2021 a 20/04/2021 e 27/04/2021.
V.Clarice Terezinha de Oliveira, matrícula nº 9.795/0, Servente 
de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compre-
endendo o período de 26/04/2021 a 01/05/2021.
VI.Clarice de Oliveira Zanella, matrícula nº 17.475/0, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 26/04/2021 a 
27/04/2021.
VII.Denise Stupp, matrícula nº 18.096/3, Educador (a) Infantil, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o período de 19/04/2021 a 25/04/2021.
VIII.Edina Natali Colella, matrícula nº 18.262/1, Educador(a) 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 27/04/2021 a 28/04/2021.
IX.Eliane Terezinha Grube dos Santos, matrícula nº 16.463/1, 
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o período de 22/04/2021 a 
27/04/2021.
X.Fernanda Ortolan, matrícula nº 17.793/8, Professor (a), lota-
da na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreen-
dendo o período de 26/04/2021 a 28/04/2021.
XI.Gisele Eidam dos Santos, matrícula nº 18.523/0, Educador 
(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 15/04/2021 a 21/04/2021.
XII.Greicieli Pires Massaneiro Freitas Sydor, matrícula nº 
18.661/9, Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
24/04/2021 a 26/04/2021.
XIII.Ivete Paiva, matrícula nº 7.611/2, Professor (a) de 5º a 8º 
Série, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo os dias 23/04/2021 e 26/04/2021 a 30/04/2021.
XIV.Jaqueline Aparecida Carraro Sagan, matrícula nº 10.168/0 
– 12.198/3, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, compreendendo o período de 21/04/2021 
a 28/04/2021.
XV.Jocilaine Salete Gniech, matrícula nº 10.458/2, Professor 
(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 22/04/2021 a 26/04/2021.
XVI. Josiane Aparecida Kopczynski, matrícula nº 17.958/2, 
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 19/04/2021 a 

22/04/2021.
XVII. Keilli Regina Giongo de Campos, matrícula nº 
15.188/2, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 25/04/2021 a 
27/04/2021.
XVIII. Lady Chaiane Muzika Pavoski, matrícula nº 16.457/7, 
Auxiliar de Saúde Bucal, lotada na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo o período de 20/04/2021 a 23/04/2021.
XIX.Leticia Conrado de Oliveira, matrícula nº 18.768/2 – 
19.192/2, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 20/04/2021 a 
29/04/2021.
XX.Luana Araujo de Moraes, matrícula nº 18.642/2, Aten-
dente ao Educando, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 26/04/2021 a 
30/04/2021.
XXI. Mara Liliane Lemos, matrícula nº 9.380/7, Serven-
te de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social, compreendendo o período de 
23/04/2021 a 02/05/2021.
XXII. Marcia Salete Silva Faria Budeneck, matrícula nº 
15.898/4, Técnico (a) em Enfermagem, lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde, compreendendo o período de 22/04/2021 
a 26/04/2021.
XXIII. Marlene Merhet Bosetto, matrícula nº 14.376/6, Profes-
sor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 24/04/2021 a 26/04/2021.
XXIV. Marli Terezinha de Oliveira, matrícula nº 13.268/3, 
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 25/04/2021 a 
27/04/2021.
XXV. Maria Andrade Bianco, matrícula nº 10.498/1 – 
16.949/8, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 23/04/2021 a 
29/04/2021.
XXVI. Patricia Borges da Rocha Semechechem, matrícula nº 
17.264/2, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 25/04/2021 a 
27/04/2021.
XXVII. Priscila Piasecki, matrícula nº 12.715/9 – 14.487/8, Pro-
fessor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultu-
ra, compreendendo o período de 26/04/2021 a 28/04/2021.
XXVIII. Poliane Rafaela de Oliveira Hulmanski, matrícula nº 
18.646/5, Atendente ao Educando, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
23/04/2021 a 25/04/2021.
XXIX. Rosana Ratuchenei de Christo, matrícula nº 15.777/5, 
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 19/04/2021 a 
22/04/2021.
XXX. Rosymeri Pereira de Jesus, matrícula nº 16.269/8, 
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo os dias 20/04/2021 e 26/04/2021 a 
27/04/2021.
XXXI. Sarita Aparecida de Almeida, matrícula nº 14.765/6, 
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o período de 26/04/2021 a 27/04/2021.
XXXII. Silvana de Oliveira, matrícula nº 14.895/4, Agente Co-
munitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 25/04/2021 a 29/04/2021.
XXXIII. Solange Aparecida Cachuba, matrícula nº 13.118/0, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o dia 27/04/2021.
XXXIV. Sonia de Souza Santos, matrícula nº 12.718/3 – 
14.516/5, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 26/04/2021 a 
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27/04/2021.
XXXV. Valdirene Santos Messias Fogaca, matrícula nº 
17.762/8, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 23/04/2021 a 
27/04/2021.

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

Guarapuava, 30 de abril de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA Nº 539/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 139, da Lei Complementar Munici-
pal n° 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença para Acompanhamento de Tratamen-
to de Saúde aos servidores:
I.Ariany do Rocio Machado de Oliveira, matrícula nº 13.055/9, 
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 27/04/2021 a 
03/05/2021.
II.Candida Cristina Bertao Portela, matrícula nº 17.874/8, Edu-
cador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo os períodos de 23/04/2021 e 
29/04/2021 a 30/04/2021.
III.Cecilia de Belem Santos, matrícula nº 9.975/9, Enfermeiro 
(a), lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo 
o período de 23/04/2021 a 30/04/2021.
IV.Elaine Cristina Gaspar de Abreu, matrícula nº 13.863/0 – 
14.399/5, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 28/04/2021 a 
29/04/2021.
V.Elisangela Casarotto Marques, matrícula nº 18.261/3, Edu-
cador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o período de 25/04/2021 a 
01/05/2021.
VI.Gislaine Regina Ferreira Nunes, matrícula nº 15.856/9, 
Agente de Combate a Endemias, lotada na Secretaria Munici-
pal de Saúde, compreendendo o dia 23/04/2021.
VII.Gislaine Rodrigues Ayres Prado, matrícula nº 18.500/0, 
Técnico (a) em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde, compreendendo o dia 27/04/2021.
VIII.Josiane Aparecida Baiuk, matrícula nº 17.358/4, Servente 
de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 22/04/2021 a 01/05/2021.
IX. Josiane Salete Veshagem Nascimento, matrícula nº 
16.199/3, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 22/04/2021 a 
27/04/2021.
X. Joziele Cristina Dynulk, matrícula nº 17.320/7, Edu-
cador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o período de 23/04/2021 a 
29/04/2021.
XI. Juliana Antunes da Silva, matrícula nº 11.683/1 – 
16.236/1, Orientador (a) Educacional, lotada na Secreta-
ria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o dia 
22/04/2021.
XII. Katia Marcon, matrícula nº 12.601/2 – 14.408/8, Pro-
fessor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-

tura, compreendendo o dia 26/04/2021.
XIII. Leoni Teresinha Pereira Nascimento de Goes, ma-
trícula nº 17.031/3, Servente de Limpeza, lotada na Secreta-
ria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o dia 
20/04/2021.
XIV. Lilian Pires Machado Rosa, matrícula nº 11.700/5 – 
12.678/0, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 26/04/2021 a 
02/05/2021.
XV. Luci Maria da Silva Machado, matrícula nº 15.898/4, 
Técnico (a) em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde, compreendendo o dia 22/04/2021.
XVI. Marcia da Aparecida Fostim Boeira, matrícula nº 
15.076/2, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia 20/04/2021.
XVII. Marcia Muller Reis, matrícula nº 8.889/7, Fonoaudiólo-
go, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo 
o dia 26/04/2021.
XVIII. Noimi Carriel de Oliveira Vaz, matrícula nº 17.316/9, 
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o dia 20/04/2021.
XIX. Patricia Machado Becher, matrícula nº 16.019/9, 
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 25/04/2021 a 
27/04/2021.
XX. Raquel Aparecida Oliveira, matrícula nº 15.781/3, Ser-
vente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, compreendendo o dia 27/04/2021.
XXI. Roberta Ferraz Martins, matrícula nº 16.415/1, Edu-
cador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o período de 19/04/2021 a 
26/04/2021.
XXII. Rosicler Fatima de Santa Albuquerque, matrícula nº 
16.931/5, Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura, compreendendo os períodos de 
27/04/2021 e 29/04/2021 a 07/05/2021.
XXIII. Sandra Mara Keche Antoniack, matrícula nº 5.511/5 – 
14.639/0, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia 22/04/2021.
XXIV. Sara Regina dos Santos, matrícula nº 18.647/3, As-
sistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 20/04/2021.
XXV. Tatianne Cristina de Souza Wolf, matrícula nº 11.673/4, 
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 22/04/2021.

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

Guarapuava, 30 de Abril de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 540/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 119, da Lei Complementar Munici-
pal n° 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder prorrogação da licença para Tratamento de 
Saúde aos servidores:
I.Adriana Virginia de Paula, matrícula nº 7.119/6, Fisioterapeu-
ta, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o 
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período de 22/04/2021 a 23/04/2021.
II.Antonio Carlos Quadros dos Santos, matrícula nº 15.064/9, 
Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Munici-
pal de Saúde, compreendendo o período de 26/04/2021 a 
24/07/2021.
III.Edna Aparecida Germano Iaskievicz, matrícula nº 13.151/2, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 25/04/2021 a 11/05/2021.
IV.Iolanda Pereira de Cristo, matrícula nº 12.617/9, Professor(a), 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o período de 26/04/2021 a 07/05/2021.
V.Jocemara da Silva, matrícula nº 15.984/0, Educador(a) In-
fantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 26/04/2021 a 09/06/2021.
VI.Marcia Salete Silva Faria Budeneck, matrícula nº 14.117/8, 
Auxiliar de Saúde Bucal, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde, compreendendo o período de 27/04/2021 a 11/05/2021.
VII.Michele Nodari de Oliveira Caldas, matrícula nº 13.093/1, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 21/04/2021 a 
23/04/2021.
VIII.Rita de Cassia Von Stein, matrícula nº 16.361/9, Servente 
de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 24/04/2021 a 27/04/2021.
IX.Rosa Hodete dos Santos, matrícula nº 17.530/7, Servente 
de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 20/04/2021 a 30/04/2021.
X.Rose Quirino de Campos da Silva, matrícula nº 10.396/9, 
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia 27/04/2021.
XI.Sandra Aparecida Santos, matrícula nº 16.438/0, Servente 
de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compre-
endendo o período de 21/04/2021 a 28/04/2021.
XII.Silvana Maria Galhart Pacheco, matrícula nº 14.718/4 – 
16.287/6, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 20/04/2021 a 
23/04/2021.

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

Guarapuava, 30 de abril de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 564/2021
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 Conceder gratificação por encargo especial, com funda-
mento no Inciso IX do art. 78 da Lei Complementar nº 120/2020, 
para o servidor Aldo Luiz Opolinski, matrícula nº 12.857-0, lo-
tado na Secretaria Municipal de Finanças e designado como 
integrante do Comitê de Investimentos do Instituto de Previ-
dência dos Servidores Públicos do Município de Guarapuava 
conforme Resolução nº001/2018, de 25 de fevereiro de 2021, 
a partir de 01 de março de 2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.
Guarapuava, 16 de abril de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 613/2021
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. 1ºAutorizar o servidor Carlos Vinicius Sbardelotto, Carteira 
de Habilitação nº 04880848970, 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 31 de agosto de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 01 de maio de 2021.

Guarapuava, 29 de abril 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 614/2021
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 
nº315/2021, emitida pela Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, que tem por objeto a "Contratação de empresa espe-
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cializada para fornecimento de plataforma de simulação robótica".
I – Gestor: Erika Leão dos Santos, CPF nº 079.552.729-27, RG nº 10.374.214-5.
II – Fiscal Administrativo: James Iochaki Bogdanovictz Ishimoto, CPF nº 006.881.669-38, RG nº 8652657-3.

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

Guarapuava, 30 de abril de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO JORDÃO - CRJ
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018

TOMADA DE PREÇOS 001/2017

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de licenciamento de software, incluindo os seguintes sistemas: 
Contabilidade Pública, Orçamento Anual, Plano Plurianual, Controle Patrimonial, Licitações e Compras, Controle de Recursos 
Humanos e Folha de Pagamento, Controle de Frotas, Portal da Transparência, e suporte técnico operacional.
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO JORDÃO.
CONTRATADA: J. I. INFORMÁTICA EIRELI – EPP.
OBJETO DO ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de vigência de 02/04/2021 a 01/04/2022, com fulcro no artigo 57, inciso IV, da 
Lei Federal n° 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 26/03/2020.

PUBLIQUE – SE

Guarapuava, 29 de Abril de 2021.

_________________________________________________
SAMUEL RIBAS DE ABREU
Diretor Presidente do CRJ

GUARAPUAVA PREV
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018
CONTRATO Nº002/2018

OBJETO: Contratação de empresa de consultoria de investimentos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – O prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses, compreendido no período de 29/03/2021 a 
29/03/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – O valor global reajustado pelo IPCA acumulado (5,20%) passa a ser de R$20.460,00 (Vinte mil, quatro-
centos e sessenta reais), em 12 parcelas de R$1.705,00 (Um mil, setecentos e cinco reais). 
CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas. 

Guarapuava, 29 de março de 2021

ELIZANGELA MARA DA SILVA BILEK
Diretora Presidente
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FUNDAÇÃO PROTEGER

REVOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO.

O Presidente, no uso de suas atribuições conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme Decreto n.º 8411/2021 
considerando que a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA é competente para determinar a contratação pode revogar “ex officio” a licita-
ção com fulcro no artigo 49 da Lei Federal n.º 8.666/93. RESOLVE: Tornar pública a REVOGAÇÃO do PREGÃO ELETRÔNICO 
N° 03/2020, referente ao Registro de Preço para eventual aquisição de fórmulas nutricionais.

ARI MARCOS BONA
Presidente
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SURG
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021
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° 20/2021
DATA: 10/05/2021                                           
HORÁRIO: 14h00m
OBJETO: Registro de preços para aquisição de lubrificantes, 
aditivos, fluídos e afins e produtos de limpeza automotivos para 
utilização nos veículos e equipamentos da SURG.
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, 30 de abril 
de 2021. 
(a) HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER - Diretor Ad-

ministrativo da SURG.

Extrato de contratos

Contratante: SURG CIA SERV URBANIZACAO DE GUARA-
PUAVA
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: Aquisicao  de 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: 2.230.200,00

Contratante: SURG CIA SERV URBANIZACAO DE GUARA-
PUAVA
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 - Pregão
Fornecedor: 19.023.960/0001-03 - G. BATISTA CARROCE-
RIAS E TERRAPLANAGENS
Descricao do Objeto: CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  
PRESTACAO  DE  SERVICOS  DE LOCACAO, COLETA E 
DESCARTE DE CAÇAMBAS DE  ENTULHO NO MUNICIPIO 
DE GUARAPUAVA.
Valor total do Contrato: 217.200,00

Unidade Gestora:  SURG                                                                                              
Numero do Contrato: 8/2021                                                                                                
Data de Inicio do Contrato: 08/03/2021          Data de Expiração 
do Contrato: 08/05/2021                                 
Processo: 9/2020       Modalidade: 6 - Pregao                                                                             
Fornecedor: 07.418.211/0001-98 - FABIO CRESTANI - ME                                                                      
Descricao do Objeto: Aquisição  de maquinas, equipamentos e 
insumos diversos para os setores de obras, varrição, adminis-
trativo e almoxarifado, parques e pracas da SURG.                 
Valor total do Contrato: 51.200,00                                                                                        

Contratante: SURG
Numero do Contrato: 6/2021
Data de Inicio do Contrato: 01/03/2021          Data de Expiração 
do Contrato: 29/04/2021
Processo: 33/2020       Modalidade: 15 - Pregao
Fornecedor: 03.222.465/0001-85 - DALBA ENGENHARIA & 
EMPREENDIMENTOS LTDA
Descrição do Objeto: Aquisicao de Concreto Betuminoso Usi-
nado a   Quente  (CBUQ) Faixa C; para recape e pavimentação 
de ruas no Municipio de Guarapuava, que restou cancelado no 
Pregão Presencial n. 13/2020.
Valor total do Contrato: 642.500,00

Contratante:  SURG
Numero do Contrato: 13/2021
Data de Inicio do Contrato: 24/03/2021          Data de Expiração 
do Contrato: 24/05/2021
Processo: 33/2020       Modalidade: 15 - Pregão
Fornecedor: 03.222.465/0001-85 - DALBA ENGENHARIA & 
EMPREENDIMENTOS LTDA
Descricao do Objeto: Aquisica Concreto Betuminoso Usinado a  
Quente  (CBUQ) Faixa C,  para recape e pavimentacao de ruas 
no Municipio de Guarapuava, que restou cancelado no Pregao  
Presencial n. 13/2020.
Valor total do Contrato: 642.500,00

Contratante:  SURG
Numero do Contrato: 9/2021
Data de Inicio do Contrato: 09/03/2021          Data de Expiração 
do Contrato: 09/05/2021
Processo: 52/2020       Modalidade: 27 - Pregão
Fornecedor: 06.218.782/0001-16 - Casa do Asfalto Distribuido-
ra, Industria e Comercio de Asfalto Ltda
Descrição do Objeto: Aquisicao de emulsão asfaltica.
Valor total do Contrato: 43.472,70

Contratante: SURG
Numero do Contrato: 12/2021
Data de Inicio do Contrato: 19/03/2021          Data de Expiração 
do Contrato: 02/05/2021
Processo: 52/2020       Modalidade: 27 - Pregão
Fornecedor: 03.030.002/0001-11 - PAVIMENTAÇOES E TER-
RAPLANAGENS SCHMITT LTDA
Descricao do Objeto: Aquisicao de pedra brita.
Valor total do Contrato: 6.261,27
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