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LEI Nº 3199/2021
Dispõe sobre o descarte de lâmpadas, pilhas e baterias alcalinas e comuns, baterias automotivas, baterias de celular e outros acumuladores de energia no âmbito do Município de Guarapuava e dá outras providências.

DECRETO Nº 8970/2021
“Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação e
constituição de servidão administrativa em favor da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, o imóvel abaixo
especificado”.

Autor(a): Vereadora Professora Bia.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, no Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, de conformidade
com o disposto nos arts. 2º, 5º, alíneas “e” e “h” e 6º, do Decreto
Lei Federal n.º 3.365/41, com as alterações da Lei nº 2.786/56,
em consonância com o Contrato de Concessão para Exploração de Serviços Públicos de Abastecimento de Água, decreta:

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os estabelecimentos que, no município de Guarapuava,
comercializam lâmpadas, pilhas e baterias alcalinas e comuns,
baterias de celular, baterias automotivas e outros acumuladores de energia, ficam obrigados por esta Lei a manter postos de
coletas para receber os produtos acima mencionados após sua
inutilização ou esgotamento de energia.
§ 1º A destinação final dos produtos constantes no caput deste
artigo deverá ser realizada conforme as disposições contidas
nas resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente e na
Política Nacional de Resíduos Sólidos.
§ 2º Os estabelecimentos que prestam serviços de assistência
técnica e comércio de equipamentos eletrônicos e de telecomunicações, que utilizem como fonte de energia os produtos
descritos no caput do artigo, também ficam obrigados ao cumprimento desta Lei.
§ 3º O Poder Executivo fica responsável por fixar cartazes em
prédios onde funcionam unidades de saúde e Pronto Atendimento, alertando a população sobre os perigos do descarte incorreto de tais produtos.
Art. 2º Para os fins dispostos nesta Lei, necessitam de destinação adequada:
I – lâmpadas que contenham em sua composição mercúrio e
seus compostos, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio,
de luz mista, lâmpadas halógenas dicróicas e outros tipos de
lâmpadas com vapor metálico.
II – pilhas e baterias alcalinas e comuns, baterias de celulares,
baterias automotivas e outros tipos de acumuladores de energia que contenham em sua composição metais como: chumbo,
mercúrio, níquel, cádmio e seus compostos.
Art. 3º Devido à complexidade do armazenamento de tais resíduos, os postos de coleta serão concentrados em supermercados e hipermercados, dispensados os pequenos revendedores
de tal incumbência.
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que lhe
couber no prazo de 90 dias após sua publicação.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 01 de outubro de 2021.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETA
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de para
fins de desapropriação e constituição de servidão administrativa pela Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR,
a área de terra abaixo descrita, bem como as benfeitorias que
possam sobre ela existir, com fulcro nos Artigos 2º, 5º, “E” e “H”
e 6º, do Decreto-Lei n.º 3365 de 21 de junho de 1941, alterado
pela Lei nº 2.786 de 21 de maio de 1956.
Área: 5.236,38 metros quadrados - Proprietária: LEILA DENISE KAMINSKI – CPF n.º 860.355.259-20 ou a quem de direito.
SITUAÇÃO: Uma Área destinada a adutora de água, instituída
no terreno situado no imóvel denominado "COLÔNIA MUNICIPAL", Distrito Sede, neste Município, constituindo parte da Matrícula n.º 30753, do Serviço de Registro de Imóveis do 3º Ofício,
Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, com a seguinte
DESCRIÇÃO: Imóvel parcialmente rural (36,12%) e parcialmente urbano (63,88%). Inicia-se a descrição no vértice 0=PP,
de coordenadas N=7.191.134,360 metros e E=455.221,303
metros, localizado junto à divisa com o imóvel de propriedade da COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR, ponto este, distante 28,68 metros do vértice de divisa
formado com o imóvel de propriedade da MITRA DIOCESANA DE GUARAPUAVA; segue confrontando com os imóveis
de propriedade da COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR e da MITRA DIOCESANA DE GUARAPUAVA, com azimute 067°01'13" e distância de 109,59 metros,
até encontrar o vértice P1, de coordenadas N=7.191.177,144
metros e E=455.322,196 metros; segue confrontando com o
imóvel de propriedade de LUIZA MARIA ZALUSKI, com azimute de 174°24'28" e distância de 100,14 metros, até encontrar o vértice P2, de coordenadas N=7.191.077,477 metros e
E=455.331,945 metros; finalmente, segue confrontando com
a área remanescente deste desmembramento, de propriedade de LEILA DENISE KAMINSKI, com azimute de 297°12'29"
e distância de 124,41 metros, até encontrar o vértice 0=PP,
ponto inicial da descrição deste perímetro, perfazendo uma
área de 5.236,38 metros quadrados. Todas as coordenadas
aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico
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Brasileiro, a partir das estações ativas da RBMC de Curitiba-UFPR Cód. 93970, de coordenadas N=7.184.223,310 metros
e E=677.878,515 metros, Guarapuava-PRGU Cód. 96049, de
coordenadas N=7.192.442,097 metros e E=450.952,308 metros e encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51°WGr, tendo como Datum, o
SIRGAS2000. Todos os azimutes, distâncias, áreas e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.
Art. 2º Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR a promover todos os atos judiciais ou extrajudiciais necessários para as efetivações desapropriação e
constituição de servidão administrativa nas áreas descritas no
artigo 1º deste Decreto, na forma da legislação vigente.
Art. 3º Fica reconhecida a conveniência das constituições das
servidões em favor da Companhia de Saneamento do Paraná
– SANEPAR, para que seja realizada a ampliação do sistema
de abastecimento de água (área destinada a adutora de água),
proporcionando, desta maneira, melhorias no processo de despoluição municipal, compreendendo, para tanto, o direito atribuído à Empresa, para que pratique todos os atos de execução
e manutenção das áreas descritas no artigo 1º deste Decreto.
Art. 4º A proprietária da área atingida pelo ônus da desapropriação e constituição de servidão administrativa limitará o uso
e gozo das mesmas ao que forem compatíveis com as existências das servidões, abstendo-se, consequentemente, da prática dentro das referidas áreas, de quaisquer atos que causem
danos às mesmas, incluídos entre eles os de erguer construções, fazer plantações de elevado porte, cravar estacas, usar
explosivos e transitar com veículos pesados.
Art. 5º A Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR,
poderá invocar em juízo, quando necessário, a urgência a que
se refere o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de
1941 e suas alterações.
Art. 6º O ônus decorrente da desapropriação e constituição de
servidão administrativa das áreas a que se referem o artigo 1º
deste Decreto, ficarão exclusivamente por conta da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR.
Art. 7º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 27 de setembro de 2021.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 9007/2021
“Declara de Interesse Social, parte do imóvel que menciona e
especifica e dá outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Art. 1º Declarar de Interesse Social, a faixa de área constituída
de uma servidão de largura, comprimento e área totais de 2,00
metros, 183,70 metros e 367,58 metros quadrados, em parte
do imóvel de propriedade de VISTA BATEL EM-PREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA – CNPJ 34.479.743/0001-08,
objeto da Matrícula 34107, do Serviço de Registro de Imóveis
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do 2º Ofício, cujo eixo fica assim descrito: Inicia-se no Ponto 1,
de coordenadas E=451.398,112m e N=7.190.914,467m, próximo à RUA GERÂNIOS e segue na distância de 56,67 metros,
com o azimute de 258°25’04”, até o Ponto 2, de coordenadas
E=451.342,599m e N=7.190.903,089m; segue na distância de
22,14 metros, com o azimute de 281°48’02”, até o Ponto 3,
de coordenadas E=451.320,929m e N=7.190.907,617m; segue na distância de 14,49 metros e azimute de 008°43’24”,
até encontrar o Ponto 4, de coordenadas E=451.323,127m e
N=7.190.921,943m; segue na distância de 67,77 metros e azimute de 278°43’24”, até encontrar o Ponto 5, de coordenadas
E=451.256,145m e N=7.190.932,220m; segue na distância de
13,33 metros e azi-mute de 262°21’14”, até encontrar o Ponto 6, de coordenadas E=451.242,937m e N=7.190.930,447m;
segue na distância de 3,76 metros e azimute de 188°43’24”,
até encontrar o Ponto 7, de coordenadas E=451.242,367m
e N=7.190.926,735m; segue na distância de 1,87 metros e
azimute de 278°43’24”, até encontrar o Ponto 8, de coordenadas E=451.240,523m e N=7.190.927,018m; finalmente,
segue na dis-tância de 3,76 metros e azimute de 298°43’27”,
até encontrar o Ponto 9, de coorde-nadas E=451.237,213m e
N=7.190.928,832m, localizado próximo à RUA SARGENTO
ALDOMIRO LIMA (prolongamento). As coordenadas estão
georreferenciadas ao Siste-ma Geodésico Brasileiro, representadas no sistema de Projeção UTM (Universal Trans-versa
de Mercator), Fuso 22 S, referenciadas ao Meridiano Central
de 51°, tendo como Datum Horizontal o Sistema de referência
SIRGAS2000.
Art. 2º A servidão de que trata o Artigo 1º, está localizada em
ZONA DE DENSIFICAÇÃO - ZD, de acordo com o Plano Diretor e destina-se ao desenvolvi-mento de Projetos e Execução
de Obras de Arte e de Canalização e Drenagem Urbana, tudo
quanto necessário ao Controle de Erosão, Condução de Águas
e Prevenção de Enchentes, conforme Art. 3º, inciso IX e Art.
8º, da Lei Federal n.º 12651, de 25 de maio de 2012, com a
intenção de viabilizar a execução de obras de infraestrutura
ur-bana, necessárias à implantação do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VISTA BATEL, empre-endimento de propriedade
de VISTA BATEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA – CNPJ 34.479.743/0001-08.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Guarapuava, 04 de outubro de 2021.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 9017/2021
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 sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da 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 serviços
que violar a norma às penalidades previstas na legislação consumerista (inciso l, do art. 60 da Lei Federal nº 8.078/1990 - Código
de Defesa do Consumidor);
Constitui crime, sancionado de acordo com o art. 329 do Código 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 nº 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 Estado,
os quais serão integralmente cumpridos pelo Município de Guarapuava por força Constitucional;
Os Decretos Municipais que normatizam as medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus em nosso Estado;
O Ofício 011/2021 encaminhado pela Câmara Municipal de Guarapuava;
O Parecer Técnico lavrado pela Secretaria Municipal de Saúde de Guarapuava e os dados epidemiológicos divulgados amplamente pela Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Paraná e do Ministério da Saúde.
DECRETA
Art. 1º Os eventos esportivos poderão ocorrer diariamente, enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, bem como receber a
presença de público, limitando-se cumulativamente às seguintes regras:
I – ocupação máxima de 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima do local, respeitando-se o máximo de 1.000 (mil)
espectadores por evento, excluindo-se da contagem os colaboradores necessários para a realização do evento;
II – respeitar o distanciamento físico mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre os espectadores;
III – uso obrigatório de máscara pelos espectadores durante toda a realização do evento;
IV – os atletas poderão dispensar o uso da máscara somente enquanto estiverem competindo, retornando a obrigatoriedade do
uso da máscara quando em descanso, quando for substituído, intervalo da partida, intervalo entre partidas e afins;
V – a organização do evento deverá adotar práticas para a não ocorrência de aglomerações no início/intervalo/término das partidas/competições.
Parágrafo único. O não atendimento de qualquer um dos incisos do presente artigo acarretará o imediato embargo (cancelamen-
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to) do evento.
Art. 2º Os estabelecimentos destinados ao entretenimento ou
a eventos culturais coletivos, tais como casas de shows, circos,
teatros, museus e atividades correlatas, poderão funcionar diariamente, enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, desde
que respeitadas cumulativamente as seguintes regras:
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 6, do
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois
mil e vinte e um);
II – ocupação máxima de 75% (setenta e cinco por cento) da capacidade máxima do local, respeitando-se o máximo de 1.000
(mil) espectadores por evento, excluindo-se da contagem os
colaboradores necessários para a realização do evento;
III – fica permitido o consumo de alimentos e bebidas durante
a realização do evento;
V – a organização do evento deverá adotar práticas para a
não ocorrência de aglomerações no início/intervalo/término do
evento.
Parágrafo único. O não atendimento de qualquer um dos incisos do presente artigo acarretará o imediato embargo (cancelamento) do evento.
Art. 3º Os estabelecimentos destinados a eventos sociais coletivos e atividades correlatas em espaços fechados, tais como
casas de festas, de eventos ou recepções, bem como parques
infantis e temáticos, salões de festas e churrasqueias de condomínios, poderão funcionar diariamente, enquanto perdurar
o bandeiramento amarelo, desde que respeitadas cumulativamente as seguintes regras:
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 6, do
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois
mil e vinte e um);
II – ocupação máxima de 75% (setenta e cinco por cento) da
capacidade máxima do local, respeitando-se o máximo de 500
(quinhentos) espectadores por evento, excluindo-se da contagem os colaboradores necessários para a realização do evento;
III – fica permitido o consumo de alimentos e bebidas durante
a realização do evento;
IV - pistas de danças poderão funcionar, desde que em área
delimitada, sendo obrigatório o uso de máscaras, sendo proibido o consumo de bebidas e alimentos no espaço destinado
para dançar;
V – a organização do evento deverá adotar práticas para a
não ocorrência de aglomerações no início/intervalo/término do
evento.
Parágrafo único – O não atendimento de qualquer um dos incisos do presente artigo acarretará o imediato embargo (cancelamento) do evento.
Art. 4º Os estabelecimentos destinados a mostras comerciais,
feiras de varejo, eventos técnicos, congressos, convenções,
assembleias, entre outros eventos de interesse profissional,
técnico e/ou científico, poderão funcionar diariamente, enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, desde que respeitadas
cumulativamente as seguintes regras:
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 6, do
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois
mil e vinte e um);
II – ocupação máxima de 75% (setenta e cinco por cento) da capacidade máxima do local, respeitando-se o máximo de 1.000
(mil) espectadores por evento, excluindo-se da contagem os
colaboradores necessários para a realização do evento;
III – fica permitido o consumo de alimentos e bebidas durante
a realização do evento;
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IV – a organização do evento deverá adotar práticas para a
não ocorrência de aglomerações no início/intervalo/término do
evento.
§ 1º Para os fins deste Decreto, eventos de colação de grau
são tipificados como eventos de interesse profissional e poderão ocorrer desde que respeitadas cumulativamente as seguintes medidas:
I - limite de 75% (setenta e cinco por cento) de sua ocupação,
limitado ao máximo de 1.000 (mil) participantes, excluindo-se
da contagem os colaboradores necessários para o funcionamento do estabelecimento;
II - utilização obrigatória do formato auditório (participantes deverão estar acomodados em cadeiras respeitando-se espaçamento de 1 metro entre os assentos).
§ 2º O não atendimento de qualquer um dos incisos do presente artigo acarretará o imediato embargo (cancelamento) do
evento.
Art. 5º Casas noturnas (baladas, salões de bailes e atividades
correlatas) poderão funcionar diariamente, enquanto perdurar
o bandeiramento amarelo, desde que respeitadas cumulativamente as seguintes regras:
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 6, do
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois
mil e vinte e um);
II – ocupação máxima de 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima do local, respeitando-se o máximo de 500 (quinhentos) espectadores por evento, excluindo-se da contagem
os colaboradores necessários para a realização do evento;
III – fica permitido o consumo de alimentos e bebidas durante
a realização do evento;
IV - pistas de danças poderão funcionar, desde que em área
delimitada, sendo obrigatório o uso de máscaras, sendo proibido o consumo de bebidas e alimentos no espaço destinado
para dançar;
V – a organização do evento deverá adotar práticas para a
não ocorrência de aglomerações no início/intervalo/término do
evento.
Parágrafo único – O não atendimento de qualquer um dos incisos do presente artigo acarretará o imediato embargo (cancelamento) do evento.
Art. 6º As atividades religiosas poderão funcionar diariamente,
enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, desde que respeitadas cumulativamente as seguintes regras:
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 7, do
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois
mil e vinte e um);
II - limite de 75% (setenta e cinco porcento) de sua ocupação,
não podendo ultrapassar o limite de 1.000 (mil) frequentadores,
excluindo-se da contagem os colaboradores necessários para
a realização do evento;
III – a organização do evento deverá adotar práticas para a
não ocorrência de aglomerações no início/intervalo/término do
evento.
Art. 7º Os estabelecimentos de ensino de qualquer espécie,
como por exemplo, escolas públicas ou privadas de ensino infantil, fundamental, médio, superior, pós-graduação, técnicos,
supletivos, dentre outros; escolas de idiomas, de música, autoescola, deverão respeitar integralmente a Resolução 001/2021
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município
de Guarapuava.
Art. 8º As medidas previstas no presente Decreto serão reavaliadas pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde
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no prazo máximo de 30 (trinta) dias, podendo ser ratificadas ou retificadas, à critério da Equipe Técnica.
Art. 9º Fica revogado o toque de recolher no Município de Guarapuava, e, consequentemente, todos as atividades ou serviços
não possuem restrições de horários para funcionamento/realização, permanecendo inalteradas as demais medidas sanitárias
vigentes.
Art. 10. Permanece proibida a distribuição, a comercialização ou o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos (praças,
parques e demais equipamentos públicos) ou vias públicas.
Art. 11. Revogam-se exclusivamente as disposições que forem conflitantes com o presente Decreto, especialmente as alterações do Anexo I, sendo que as disposições que não forem conflitantes ou complementares ao presente Decreto ficam ratificadas.
Art. 12. Este Decreto entra em vigor no horário e dia de sua publicação.
Guarapuava, 08 de outubro de 2021.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 9018/2021
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EDITAL 002/2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2021
EDITAL 002/2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2021
A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, no uso das atribuições conferidas
pela Portaria nº 1.166/2021:
RESOLVE
Alterar o item 3.1 do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 003/2021 e prorrogar o prazo para realização das inscrições,
passando a vigorar com a seguinte redação:
3.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico https://guarapuava.atende.net/autoatendimento/servicos/inscricao-concurso-publico-e-processo-seletivo, a partir das 09h (nove horas) do dia 30/09/2021 até 15h (quinze
horas) do dia 11/10/2021, com apresentação dos documentos, conforme item 3.2.
Guarapuava, 08 de outubro de 2021.
CARLOS MARCELO KALIBERDA
PRESIDENTE DA CAJ
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 1238/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por lei.
RESOLVE
Art. 1º Conceder à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, instituída pela Portaria nº 905/2021, dilação de prazo
por mais 90 (noventa) dias, a partir de 09 de outubro de 2021.
Art. 2º Findo o prazo de 90 (noventa) dias, a comissão deverá
apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos legais a partir de 09 de outubro de
2021.
Guarapuava, 07 de outubro de 2021.
Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 1239/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 220 da Lei Complementar Municipal nº 120/2020,
RESOLVE
Art. 1º Prorrogar o afastamento preventivo da servidora MARCELA ELISABETH STRUGAL SANTOS, investido no cargo de
Atendente Social, matrícula nº15.660-01, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir de 09 de outubro de 2021, conforme art.
220, § 1º da Lei Complementar Municipal nº 120/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos legais a partir de 09 de outubro de
2021.
Guarapuava, 07 de outubro de 2021.
Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 1240/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelos artigos 152 e 153 da Lei Complementar nº 120/2020,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar a prorrogação para frequentar Curso de Pós-Graduação, nível Doutorado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para a servidora Patrícia Chiconatto, matrícula
17.138-7, cargo Nutricionista, lotada na Secretaria Municipal
de Educação e Cultura, concedida pela Portaria nº 788/2019, a
partir de 01 de julho de 2021, respeitando o parecer da comissão designada pela Portaria nº 045/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 01 de julho 2021.
Guarapuava, 08 de outubro de 2021.
Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

Boletim Oficial do Município - 12

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS
AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 270/2021.
OBJETO: Registro de preço para eventual outsourcing (locação) de microcomputadores.
VALOR MÁXIMO: R$ 73.742,88 (setenta e três mil setecentos
e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos).
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais
1447/2007, 6320/2017 e 8089/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões)
<https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS: Ocorrerá até às 09h00min do dia 29/10/2021 (horário de
Brasília (DF)).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A
sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo
estabelecido para credenciamento e cadastramento de propostas.
PREGOEIRA: FRANCIELI CONRADO.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra
do processo poderão ser obtidos: – Pelo Portal da Transparência: <http://transparencia.guarapuava.pr.gov.br:12473/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2>; ou – No Departamento de
Licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 –
2° andar – CEP: 85.010-990. Telefone (42) 3621-3000 – ramal
3110, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00.
Guarapuava, 04 de outubro de 2021.
PUBLIQUE-SE.
DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos
I TERMO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que
prorroga a data de abertura da licitação a baixo, devido a retificações promovidas no edital:
PROCESSO N.º: 288/2021.
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de cargas
de oxigênio medicinal.
VALOR MÁXIMO: R$ 3.234.200,00 (três milhões duzentos e
trinta e quatro mil e duzentos reais).
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais
1447/2007, 6320/2017 e 8089/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões)
<https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS: Ocorrerá até às 09h00min do dia 03/11/2021 (horário de
Brasília (DF)).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A
sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo
estabelecido para credenciamento e cadastramento de propos-
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tas.
PREGOEIRA: JÉSSICA DAL PIVA DE OLIVEIRA.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra
do processo poderão ser obtidos: – Pelo Portal da Transparência: <https://guarapuava.atende.net/?pg=transparencia#!/
grupo/1/item/1/tipo/1>; ou – No Departamento de Licitações e
Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar –
CEP: 85.010-990. Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de
segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00.
Guarapuava, 05 de outubro de 2021.
PUBLIQUE-SE.
DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos
I TERMO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que
prorroga a data de abertura da licitação abaixo, face a alterações promovidas em instrumento convocatório:
PROCESSO N.º: 291/2021.
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual, no âmbito das ações de combate ao COVID-19.
VALOR MÁXIMO: R$ 336.140,00 (trezentos e trinta e seis mil
cento e quarenta reais).
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais
1447/2007, 6320/2017 e 8089/2020, bem como, o que for
aplicável à Medida Provisória 1.047/2021.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões)
<https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS: Ocorrerá até às 09h00min do dia 18/10/2021 (horário de
Brasília (DF)).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A
sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo
estabelecido para credenciamento e cadastramento de propostas.
PREGOEIRA: ROSIMERE DE PARIS DIAS.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra
do processo poderão ser obtidos: – Pelo Portal da Transparência: <http://transparencia.guarapuava.pr.gov.br:12473/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2>; ou – No Departamento de
Licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 –
2° andar – CEP: 85.010-990. Telefone (42) 3621-3000 – ramal
3110, de segunda a sexta-feira, das
08h00 às 17h00.
Guarapuava, 07 de outubro de 2021.
PUBLIQUE-SE.
DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2021
PROCESSO N.º 268/2021
REVOGAÇÃO
O Diretor do Departamento de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhes são
conferidas pelo Decreto n.º 8437/2021 considerando:
a) A justificativa solicitando a revogação por conta do Ofício
Circular nº 135/2021/Diapo- FNDE referente Lei Federal nº
14113/2020, o qual impacta nos cálculos de estimativas do valor mínimo estipulado para o processo licitatório;
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b) O Parecer Jurídico de n.º 001/2021 - AJP, oriundo da Douta
Procuradoria Geral do Município;
c) A presença da conveniência, oportunidade e do Interesse
Público, enquanto fundamentos legais.
Torna pública a REVOGAÇÃO do CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 3/2021 que tem por objeto a “CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, COM EXCLUSIVIDADE PARA GESTÃO
DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTEMPLANDO: EFETUAR
CRÉDITO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA, COM DIREITO A OCUPAR E EXPLORAR, ATRAVÉS
DE PERMISSÃO DE USO ESPAÇO PÚBLICO, CONFORME
DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS EM EDITAL”.
A presente Revogação visa garantir efetivamente os princípios
da economicidade, da igualdade, de forma que o interesse público seja preservado em todos os Atos adotados pela Administração ou por seus representantes.
Com base nos arts. 49, parágrafo 3º, e 109, inciso I, alínea “c”
da Lei Federal n.º 8.666/93, concede-se o prazo de 05 (cinco)
dias úteis, para o exercício do Contraditório e Ampla Defesa
aos Licitantes interessados.
Guarapuava, 07 de outubro de 2021.
PUBLIQUE-SE.
DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 108/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS
PROCESSO N.º: 184/2021
HOMOLOGAÇÃO
O Diretor de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do
Decreto n.º 8437/2021, com base na Lei 10.520/2002 e demais
legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto,
HOMOLOGA, o resultado do processo licitatório em epígrafe,
conforme a seguir:
ADJUDICATÁRIA
LOBO CLEAN PRODUTOS
DE LIMPEZA LTDA

LOTES VALOR
1, 2, 3.

R$ 57.905,00

Guarapuava, 04 de outubro de 2021.
DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 156/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS
PROCESSO N.º: 259/2021
HOMOLOGAÇÃO
O Diretor de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do
Decreto n.º 8437/2021, com base na Lei 10.520/2002 e demais
legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto,
e com base no Parecer Jurídico nº 1.164/2021, HOMOLOGA,
o resultado do processo licitatório em epígrafe, conforme a seguir:
ADJUDICATÁRIA

LOTES

VALOR

ISRAEL MOTTA DE SOUZA
JUNIOR.

2

R$ 81.494,40

EZEQUIAS ANDRE DE OLIVEIRA SOUSA LANGE.

3

R$ 26.485,42
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FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES
LTDA.

4 e 5.

R$ 37.213,00

COMERCIO DE EQUIP E SUPR
PARA INF IRATY LTDA

6

R$ 6.479,60

1

FRUSTRADO

Guarapuava, 04 de outubro de 2021.
DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava
EXTRATO DE ATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2021
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de quadro
escolar.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
ATA Nº: 354/2021.
CONTRATADA: ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 35.150,00 (trinta e cinco mil cento e cinquenta reais).
ATA Nº: 355/2021.
CONTRATADA: PATRICIA DE MORAES HINZ - EPP.
VALOR TOTAL: R$ 105.994,00 (cento e cinco mil novecentos e
noventa e quatro reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 10/09/2021 –
DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2021
OBJETO: Aquisição de material elétrico e de balizamento para
o Aeroporto Regional de Guarapuava.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO Nº: 226/2021.
CONTRATADA: 3K LICITAÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI.
VALOR TOTAL: R$ 2.115,20 (Dois mil cento e quinze reais e
vinte centavos).
CONTRATO Nº: 227/2021.
CONTRATADA: ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 24.558,90 (Vinte e quatro mil quinhentos e
cinquenta e oito reais e noventa centavos).
CONTRATO Nº: 228/2021.
CONTRATADA: BRASMACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 8.238,50 (Oito mil duzentos e trinta e oito
reais e cinquenta centavos).
CONTRATO Nº: 229/2021.
CONTRATADA: C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 18.103,10 (Dezoito mil cento e três reais e
dez centavos).
CONTRATO Nº: 230/2021.
CONTRATADA: COMÉRCIO E INDÚSTRIA COMBRATEL
2000 LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 133.078,15 (Cento e trinta e três mil setenta e oito reais e quinze centavos).
CONTRATO Nº: 231/2021.
CONTRATADA: SALUTI & CIA LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 149.652,30 (Cento e quarenta e nove mil
seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos).
VIGÊNCIA: até o dia 31 de dezembro de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 28/09/2021 –
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DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 158/2021
OBJETO:Contratação de empresa especializada em controle
de pragas urbanas.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA.
CONTRATO Nº: 239/2021.
CONTRATADA: JVC CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 52.040,00 (cinquenta e dois mil e quarenta
e dois reais).
DATA DE VIGÊNCIA: 12 MESES.
DATA DA ASSINATURA: 30/09/2021 –
DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N. º 008/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para realização de reformas e ampliações no Ginásio
Joaquim Prestes.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATOº: 240/2021.
CONTRATADA: PROATIVA CONSTRUÇÕES LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 378.818,95 (trezentos e setenta e oito mil
oitocentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos).
VIGÊNCIA: até 30/05/2022.
DATA DA ASSINATURA: 30/09/2021 –
DIEGO VOLFF – Diretor do Departamento de Licitações e
Contratos.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIANº127/2021
DESIGNAÇÃO DE GESTOR, FISCAL E SUPLENTE
O Secretario Municipal de Saúde do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através
do Decreto nº 8.418/2021, com fulcro no Decreto Municipal nº
7.545/2019, especificamente no art. 9º, estabelece os servidor
abaixo para exercer a função de Gestor e Fiscal das Atas ou/e
Contratos providos da Secretaria Municipal de Saúde, os quais
têm a competência para a gestão e fiscalização de contratos no
âmbito da Administração Municipal:
Fica nomeado(a) EVERTON VINICIUS SILVA WEBER
portador(a) do RG nº 11.104.863.0 e inscrito(a) no CPF/MF
sob o nº 076.895.429 - 05, a quem caberá a fiscalização do fiel
cumprimento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da
Lei Federal n.º 8.666/93;
JONILSON ANTÔNIO PIRES
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 8.418/2021

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO
JORDÃO - CRJ
RESOLUÇÃO Nº 018/2021
SÚMULA: Recesso
SAMUEL RIBAS DE ABREU, Presidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão – CRJ, no uso de suas atribuições que lhe foram atribuídas pela Resolução Nº003/2021.
				
RESOLVE:
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Art. 1º - Fica estabelecido recesso do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão – CRJ, no dia 11/10/2021.
Parágrafo único – O expediente retornará ao normal dia 13 de outubro de 2021.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 07 de outubro de 2021.
SAMUEL RIBAS DE ABREU
Presidente do CRJ
FUNDAÇÃO PROTEGER
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 16/2021
(Processo Administrativo n.º 258/2021)
HOMOLOGAÇÃO
O Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas
através do Decreto n.º 8411/2021 de 05 de janeiro de 2021, com base na Lei n.º 10.520/2002 e demais legislações pertinentes,
considerando a adjudicação do objeto pela Senhora Pregoeira Oficial, e ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido pela
Procuradoria da Fundação Proteger n.º 89/2021, HOMOLOGO, o resultado do processo licitatório em epígrafe, conforme os lotes
adjudicados para as seguintes empresas:
LICITANTE ADJUDICATÁRIA

LOTE

VALOR

LF COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA – ME

01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38,
39, 40 e 41.

R$ 67.052,55

FRUSTRADO

05, 18 e 29.

FRUSTRADO

DESERTO

36.

DESERTO

Guarapuava, 08 de outubro de 2021.
ARI MARCOS BONA
Presidente
PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
PORTARIA Nº 38/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas
por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Determinar para o dia 11 de outubro de 2021 (11/10/2021), PONTO FACULTATIVO para o expediente deste Poder Legislativo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Gabinete da Presidência, em 08 de outubro de 2021.
João Carlos Gonçalves
Presidente
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