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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 25 de agosto de 2021
Veiculação: 25 de agosto de 2021

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVII Nº 2189

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

DECRETO Nº 8915/2021

DECRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 
considerando a necessidade de regulamentação da Lei Com-
plementar Municipal n,º 139/2021 de 18 de agosto de 2021,

DECRETA

Art. 1º Regulamentar o Programa de Recuperação Fiscal do 
Município de Guarapuava (PREFIG-2021) de créditos tributá-
rios e não tributários pendentes com o Município de Guarapu-
ava, disciplinado na Lei Complementar Municipal n.º 139/2021 
de 18 de agosto de 2021.

Art. 2º Os créditos tributários de que trata a Lei Complementar 
Municipal nº 139/2021, poderão ser pagos, à vista, com 100% 
(cem por cento) de anistia da multa de mora e remissão integral 
dos juros, com recolhimento até o 20º (vigésimo) dia contados 
da data de emissão da guia que poderá ser emitida até o dia 30 
de novembro de 2021;

§ 1º Na situação em que a adesão é realizada por terceiros e 
não pelo próprio contribuinte ou responsável, deverá ser apre-
sentada cópia de procuração e/ou substabelecimento, com au-
tenticação em cartório, na qual o contribuinte ou responsável 
concede poderes ao terceiro para realizar emissão da guia de 
recolhimento.
§ 2º Os créditos tributários, objeto de execução, fiscal poderão 
ser pagos, nos termos do PREFIG-GUARAPUAVA/2021, sen-
do de responsabilidade do contribuinte, ou responsável tributá-
rio, a quitação das custas e demais despesas judiciais.

Art. 3º A adesão ao PREFIG-GUARAPUAVA/2021 se dará por 
iniciativa do sujeito passivo - pessoa física ou jurídica, junto 
ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização da Secretaria 
Municipal de Finanças, dirigido ao chefe do Poder Executivo ou 
autoridade competente por ele delegada, firmado pelo sujeito 
passivo ou responsável, ou ainda pelo seu representante legal.

§ 1º O contribuinte ou seu representante legal poderá emitir 
a(s) guia(s) de recolhimento por meio do sítio eletrônico do Mu-
nicípio de Guarapuava ou comparecer ao Paço Municipal com 
a cópia dos seguintes documentos:

I - Se Pessoa Física:

a)RG/CPF ou CNH;
b)certidão de casamento, ou certidão / documento de união es-
tável;
c)certidão expedida pelo cartório distribuidor do Fórum da Co-
marca, em se tratando de crédito tributário objeto de executivo 
fiscal já ajuizado;

d)cópia de procuração e/ou substabelecimento autenticada em 
cartório (se for o caso de terceiros).

II - Se Pessoa Jurídica:

a)cópia do contrato social e última alteração contratual, ou có-
pia da consolidação do contrato social;
b)cópias dos documentos mencionados nas alíneas “a” a “c” do 
inciso anterior, relativos às pessoas dos sócios e à pessoa do 
administrador, na hipótese de não-sócio;
c)certidão expedida pelo cartório distribuidor do Fórum da Co-
marca em se tratando de crédito tributário objeto de executivo 
fiscal já ajuizado;
d)cópia de procuração e/ou substabelecimento autenticada em 
cartório (se for o caso de terceiros).

§ 2º A adesão do contribuinte ou responsável ao programa a 
que se refere a Lei Complementar Municipal n.º 139/2021 de 
18 de agosto de 2021, importa em confissão irrevogável e ir-
retratável dos débitos por ele indicados para compor o referido 
parcelamento, nos termos dos artigos 389, 393, 394 e 395 da 
Lei Federal n.º 13.105/2015, e condiciona o sujeito passivo à 
aceitação plena e irretratável de todas as condições estabele-
cidas nesta Lei e no seu regulamento.
§ 3º O deferimento ou indeferimento da adesão ao PREFIG-
-GUARAPUAVA/2021 é ato de liberalidade do chefe Poder 
Executivo, Secretário de Finanças e Diretor do Departamento 
de Arrecadação e Fiscalização, podendo ser delegada a auto-
ridade competente.

Art. 4º O sujeito passivo que possuir ação judicial em curso, 
inclusive embargos a execução fiscal, na qual discute ou ques-
tiona o crédito tributário que pretende regularizar, deverá como 
condição para valer-se das prerrogativas da presente Lei, de-
sistir da respectiva ação judicial e renunciar a qualquer alega-
ção de direito sobre a qual se funda a referida ação, nos termos 
do art. 487, III, alínea “c” da Lei nº 13.105/2015.

Art. 5º O disposto neste Decreto não autoriza a restituição ou 
compensação de crédito tributário já extinto.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 13 de setembro de 2021, 
revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 24 de agosto de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 8916/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 
considerando a necessidade de regulamentação da Lei Com-
plementar Municipal n,º 139/2021 de 18 de agosto de 2021,

DECRETA

Art. 1º Suspender o atendimento ao público no âmbito do Paço 
Municipal, compreendendo a Administração Direta e Indireta 
do Município de Guarapuava, além dos serviços de protocolo, 
emissão de certidões e regularizações de IPTU, dentre outros, 
entre os dias 20 e 31 de agosto de 2020, devido a implantação 
de novo sistema de gestão das informações públicas.

Art. 2º A suspensão prevista no art.1º deste Decreto não inclui 
os serviços de emissão de notas eletrônicas, através do site 
oficial (www.guarapuava.pr.gov.br), bem como o protocolo de 
recurso para multas de trânsito no Protocolo Geral do Municí-
pio, de maneira presencial.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 20 de agosto de 2021, revogando as 
disposições em contrário.

Guarapuava, 24 de agosto de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1091/2021

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 II do Art. 1º da Portaria nº 154/2021 e 
excluir a designação de Chefe de Divisão de Resposta a Emer-
gência, a partir de 20 de agosto de 2021.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 20 de agosto de 2021 e revo-
gando demais disposições em contrário.

Guarapuava, 24 de agosto de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1092/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Constituir a Câmara Técnica na Secretaria Municipal de 
Saúde, que tem como objetivo analisar, descrever e adequar 
os descritivos de materiais de consumo, mobiliário, equipa-
mentos, papelaria e outro.

Art. 2º A Câmara Técnica será composta pelos seguintes 
membros, todos lotados na Secretaria Municipal de Saúde:

I - Vinia Prado – Técnico em Enfermagem, matrícula nº18.501-
9;
II – Fernanda Spyra Dal’maz – Nutricionista, matrícula nº 
13332-9;
III - Maria Thereza Melhem Pelissari – Nutricionista, matrícula 
17601-0;
IV – Jonilson Antonio Pires – Médico, matrícula nº 17834-9;
V - Karina Cristiane Paulena – Enfermeira, matrícula 18699-6.
§1º A Câmara Técnica será presidida pela servidora Vinia Pra-
do.
§2º A presidente poderá convocar outros servidores para cola-
borar com a Câmara Técnica em assuntos que dependam de 
conhecimento técnico específico.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando a Portaria nº 867/2021 e demais disposições em 
contrário.

Guarapuava, 24 de agosto de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1093/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei.

R E S O L V E

Art. 1º Designar o servidor João Guilherme Camargo, cargo 
Assessor A-2, para compor a comissão de Sindicância, insti-
tuída pela portaria nº 1020/2021, a partir de 20 de agosto de 
2021, em substituição a servidora Amanda Fernandes Mone-
gato – Cargo: Assessor Jurídico.

Art. 2º Está Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 20 de agosto de 2021.

Guarapuava, 24 de agosto de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1094/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar o servidor Adriano Volkweis, Carteira de Ha-
bilitação nº 02013093708, lotado na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Inovação, para dirigir veículos 
leves oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em 
razão da necessidade funcional exigida pelas responsabilida-
des e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura 
do termo de responsabilidade anexo, com validade até 31 de 
janeiro de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 01 de setembro de 2021.

Guarapuava, 25 de agosto de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
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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 1095/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados na 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inova-
ção, para dirigirem veículos leves oficiais do Município de Gua-
rapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcional 
exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu 
cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade ane-
xo, com validade até 31 de janeiro de 2022:
I -Marja Lucia Sá – Carteira de Habilitação nº 04241552489;
II -Vinicius Silvestri – Carteira de Habilitação nº 04420552895.

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

Guarapuava, 25 de agosto 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 atu-
alizada.

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:
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
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SURG
EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

3º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 131/2018 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2018, CELEBRADO 
ENTRE A COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA - SURG E A EMPRESA BUYSOFT DO BRASIL 
LTDA
A COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA - SURG de outro lado a empresa BUYSOFT DO BRASIL 
LTDA acordam por meio deste o que segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO O presente Instrumento tem por objeto a prorrogação do prazo do objeto oriundo do contrato 
131/2018, que tem por finalidade a Aquisição de licenças de softwares visando: a Solução de desenho assistido, através de aqui-
sição de softwares para o Departamento de Engenharia da Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – SURG.
CLÁUSULA SEGUNDA – MOTIVAÇÃO A motivação para o presente aditivo de prazo, encontra-se descrita na solicitação de 
prorrogação contratual página 281 do presente processo.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR O valor desse aditivo é de R$ 72.971,74 (setenta e dois mil, novecentos e setenta e um 
reais e setenta e quatro centavos)
CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE E VIGÊNCIA
O presente aditivo iniciará no dia 13 de agosto de 2021 e expirará no prazo de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA QUINTA – GESTORA deste aditivo a Sra. Jorgete Lacerda e FISCAL fica nomeada o Sr. João Dutra Cristoforu.
CLÁUSULA SEXTA – CLÁUSULAS ALTERADAS E FUNDAMENTO LEGAL
Em conformidade com o disposto no artigo nº 57, IV e seu § 2° da Lei 8666/1993, combinado com §3º do artigo 127 da Lei 
13.303/2016, também, § 8º do artigo 65º da Lei 8666/1993, artigo 136 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos, bem 
como, os artigo 127 e  71 da lei 13.303/2016 e demais dispositivos pertinentes a espécie.
CLÁUSULA SÉTIMA-  RATIFICAÇÃO
Em tudo o mais fica ratificado para todos os efeitos de direito as cláusulas do contrato 131/2018 e do 1º e 2º aditivo contratual. 
Guarapuava, 11 de agosto de 2021. 

HALMUNTH F. G. BRANDTNER e outros.

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
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PODER LEGUISLATIVO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA

PORTARIA Nº 34/2021 

O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,

R E S O L V E: 

Art. 1º Conceder a servidora THIEME SILVESTRI NETTO, 
ocupante do cargo de Assessora Jurídica Parlamentar, CPF 
045.361.109-50, RG 8400352-2, matrícula funcional nº 610-1, 
Licença Maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, 
amparada no Art. 130 da Lei Complementar 120/2020, com 
efeito vigente a partir de 23 de agosto de 2021 (23/08/2021) e 
encerrando-se em 18 de fevereiro de 2022 (18/02/2022).

Art. 2º Conceder a servidora mencionada no art. 1º, Auxilio Na-
talidade constante nos termos do art. 65 das Lei Complementar 
120/2020.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário.  
                                                                                                                        
Gabinete da Presidência, em 24 de agosto de 2021.

João Carlos Gonçalves
Presidente 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO – Nº. 012/2021

O Poder Legislativo do Município de Guarapuava – Estado do 
Paraná, por meio de seu Presidente torna público que fará re-
alizar a Licitação abaixo:

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 012/2021

Objeto: Aquisição de 3.000 (três mil) litros de combustível ga-
solina, do tipo comum, para uso exclusivo dos veículos oficiais 
do Poder Legislativo de Guarapuava-PR, a ser adquirido de 
forma contínua e fracionada, junto as bombas localizadas nas 
dependências da empresa vencedora, conforme especifica-
ções e condições constantes neste Edital e no correspondente 
Contrato.

Tipo: Maior desconto por item     

 Preço Máximo Global: R$ 16.887,00

Plataforma Eletrônica para o Pregão:  site www.bll.org.br 

Suporte legal: Lei Federal n.º 10.520/02, os Decretos Fede-
rais 3.555/00, 10.024/19, a Lei Complementar 123/06, as Leis 
Complementares Municipais 037/13 e 058/15, os Decretos Mu-
nicipais 1168/06, 1447/07 e 6320/17 e, subsidiariamente, a Lei 
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

Data de abertura e julgamento: 16/09/2021

Horário: 14h00min.

Local: Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Guarapuava 

- Rua Pedro Alves nº. 431 - Centro.

Pregoeiro: Kaue Hansen Gapski Pereira

Informações: Departamento de Compras e Licitações – telefo-
ne: (42) 3630-3800 de segunda a sexta – feira.

Edital: O edital poderá ser adquirido no departamento de com-
pras e licitações,  pelo e-mail: licitacao@guarapuava.pr.leg.br 
ou no site www.bll.org.br.

Guarapuava, 25 de agosto de 2021

João Carlos Gonçalves
Presidente do Poder Legislativo do Município de Guara-

puava



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  1025 de agosto, Veiculação 25/08/2021 Ano XXVII - Nº 2189 Boletim Oficial do Município -  10


