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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 03 a 07 de janeiro de 2022
Veiculação: 10 de janeiro de 2022

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVIII Nº 2279

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR Nº 145/2022

LEIS

Suspende efeitos das Leis Complementares Municipais N.º 
136/2021 e N.º 137/2021, da Lei Municipal N.º 3181/2021, e 
estabelece outras providências.

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

Art. 1º A partir da data de publicação desta Lei Complementar 
fica suspensa, até a data de 31 (trinta e um) de dezembro de 
2021 (dois mil e vinte e um), a aplicação do artigo 1º da Lei 
Complementar Municipal N.º 136, de 09 de julho de 2021.
Parágrafo único. O prazo de suspensão previsto no caput cor-
responde ao prazo estipulado no artigo 8º, caput, da Lei Com-
plementar Federal N.º 173, de 27 (vinte e sete) de maio de 
2020 (dois mil e vinte).

Art. 2º A partir da data de publicação desta Lei Complementar 
fica suspensa, até a data de 31 (trinta e um) de dezembro de 
2021 (dois mil e vinte e um), a aplicação do artigo 1º da Lei 
Complementar Municipal N.º 137,de 09 de julho de 2021.
Parágrafo único. O prazo de suspensão previsto no caput cor-
responde ao prazo estipulado no artigo 8º, caput, da Lei Com-
plementar Federal N.º 173/2020.

Art. 3º A partir da data de publicação desta Lei Complementar 
fica suspensa, até a data de 31 (trinta e um) de dezembro de 
2021 (dois mil e vinte e um), a aplicação do artigo 1º da Lei 
Municipal N.º 3181, de 09 de julho de 2021.
Parágrafo único. O prazo de suspensão previsto no caput cor-
responde ao prazo estipulado no artigo 8º, caput, da Lei Com-
plementar Federal N.º 173/2020.

Art. 4º A partir da data de 1º (primeiro) de janeiro de 2022 
(dois mil e vinte e dois), os servidores do Poder Executivo e 
do Poder Legislativo voltarão a receber seus vencimentos de 
acordo com os valores previstos nas Leis Complementares Mu-
nicipais N.º 136/2021 e N.º 137/2021, e na Lei Municipal N.º 
3181/2021. 
Parágrafo único. A determinação do caput será aplicada desde 
que não haja a prorrogação do prazo de vigência das proibi-
ções impostas pelo artigo 8º da Lei Complementar Federal N.º 
173/2020.

Art. 5º Não haverá a devolução e/ou repetição de acréscimos 
remuneratórios recebidos em conformidade com as Leis Com-
plementares Municipais N.º 136/2021 e N.º 137/2021, e com a 
Lei Municipal N.º 3.181/2021, por força da natureza alimentar 
de tais acréscimos, bem como em virtude da ausência de má-fé 
no recebimento dos mesmos.

Art. 6º A suspensão referida no artigo 1º não dá direito ao re-
cebimento de verbas a título retroativo, que haveriam de ser 
auferidas caso não se operassem os efeitos da suspensão.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.

Guarapuava, 06 de janeiro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 146/2022
Revoga a Lei Complementar Municipal n.º 114/2019; revoga o 
quadro da hierarquia da Via/Largura mínima de passeio e suas 
respectivas observações constantes na Lei Complementar n.º 
065/2016; revoga o quadro das Especificações Técnicas para 
Vias Especiais e suas respectivas observações da Lei Com-
plementar n.º 065/2016; revoga a Seção XI – Dos Passeios, 
inclusa na Lei Complementar n.º 066/2016; revoga o quadro 
I – Do Anexo IV, dos parâmetros para implantação de passeios 
e pasisagismo e revoga as figuras ilustrativas de modelos de 
calçadas do Anexo IV da Lei Complementar n.º 066/2016.

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

Art. 1º Revoga a Lei Complementar n.º 114/2019. 

Art. 2º Revoga o quadro da hierarquia da Via/Largura mínima 
de passeio e suas respectivas observações, constante no inci-
so VIII, do Anexo II da Lei Complementar n.º 065/2016. 

Art. 3º Revoga o quadro das Especificações Técnicas para 
Vias Especiais e suas respectivas observações, constante no 
inciso X do Anexo II da Lei Complementar n.º 065/2016. 

Art. 4º Revoga a Seção XI – Dos Passeios da Lei Complemen-
tar n.º 066/2016. 

Art 5º Revoga o quadro I, do Anexo IV da Lei Complementar 
n.º 066/2016 dos parâmetros para implantação de passeios e 
pasisagismo. 

Art. 6º Revoga as figuras figuras ilustrativas de modelos de 
calçadas do Anexo IV da Lei Complementar n.º 066/2016.

Art. 7º O Departamento de Aprovação de Projetos (DEAPRO) 
ficará responsável na normatização e análise e aprovação de 
projetos urbanísticos de sistema viário, calçadas, passeios, 
dentre outros, até a regulamentação por legislação específica 
ou normatização a ser elaborada.
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Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 06 de janeiro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2022
Altera a redação do inciso I do artigo 27 da Lei Complementar 
n.º 115 /2019.

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

Art. 1º Altera a redação do inciso I do art. 27 da Lei Comple-
mentar Municipal nº 115/2019, que passa a ter a seguinte re-
dação: 

“Art. 27............................
I - receber o serviço adequado, nos termos do art. 6º, da Lei 
Federal    n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995”.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 06 de janeiro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 148/2022
Altera redação do caput do artigo 1º da Lei Complementar Mu-
nicipal n.º 111/2019. 

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

Art. 1º. Altera a redação do caput do artigo 1º da Lei Comple-
mentar Municipal nº 111/2019, que passa a vigorar conforme 
segue:
“Art. 1º. Fica autorizado o cancelamento de créditos tributários 
e não tributários devidamente constituídos, inscritos ou não em 
dívida ativa, vencidos até 31/12/2016, desde que:”

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogando disposições em contrário.

Guarapuava, 06 de janeiro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3232/2022
Denomina a Rua Código 42-20206, no loteamento “Bairru Das 
Cerejeiras” – Bairro Industrial, de “Rua Ney Peterson Fernan-
des de Oliveira”.

Autora: Vereadora Professora Bia

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 a Rua Código 42-20206, no loteamento “Bairru 

das Cerejeiras”, localizado no Bairro Industrial, denominada de 
“Rua Ney Peterson Fernandes de Oliveira”.

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

Guarapuava, 06 de janeiro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3233/2022
Veda, no âmbito da administração direta e indireta do Executi-
vo Municipal e do Poder Legislativo, a nomeação/contratação 
de pessoas condenadas por crimes da Lei Maria da Penha e 
Feminicídio para cargos públicos no Município de Guarapuava; 
e dá outras providências.

 Autora: Vereadora Bruna Spitzner

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 vedada a nomeação de pessoas condenadas por 
crimes da Lei Maria da Penha e Feminicídio para todos os car-
gos efetivos, comissionados, temporários, de estágio e demais 
formas de contratação direta ou indireta, de pessoas que foram 
condenadas nas condições previstas na Lei Federal nº 11.340, 
de 07 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha, e na Lei Federal 
n° 13.104, de 09 de março de 2015 – Lei do Feminicídio. 

Parágrafo Único. A presente vedação aplica-se aos casos com 
a condenação em decisão transitada em julgado, até o efetivo 
e comprovado cumprimento da pena. 

Art. 2° A presente condição deverá constar nos instrumentos 
de contratação, sejam eles editais ou congêneres e o pretenso 
contratado deverá apresentar as certidões negativas antes da 
posse. 
§1º Caso o pretenso contratado não apresente as certidões 
negativas destes crimes, não poderá ele ser contratado, sendo 
convocado o próximo da lista ou exigida imediata substituição, 
nos casos de contratação indireta. 
§2º Já em casos onde o pretenso contratado apresentar com-
provação de efetivo cumprimento da pena, a efetivação pode 
ocorrer normalmente. 

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

Guarapuava, 06 de janeiro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3234/2022
Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Honorário ao 
Ilustríssimo Senhor Antonio Maximino Zago.
  
Autor: Vereador Professor Saulo

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 concedido o Título de Cidadão Honorário de Gua-
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rapuava, ao Ilustríssimo Senhor Antonio Maximino Zago.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 06 de janeiro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3235/2022
Declara de Utilidade Pública, a nível municipal, a Associação 
dos Amigos do Futebol de Guarapuava - AAFG.
  
 Autor: Vereador Rodrigo Crema

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

Art. 1° Declara de Utilidade Pública, a nível municipal, a Asso-
ciação dos Amigos do Futebol de Guarapuava - AAFG, entidade 
sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 35.107.623/0001-
42, com sede na Rua Pedro Barbieri, 307, Bonsucesso, Gua-
rapuava/Pr. 

Art. 2° A entidade acima mencionada, se obriga a publicar se-
mestralmente a demonstração da receita obtida e da despesa 
realizada no período anterior. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogando-se as disposições em contrário.

Guarapuava, 06 de janeiro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3236/2022
Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadã Honorária a 
Ilustríssima Senhora Eloína de Oliveira Simão. 
  
Autor: Vereador Professor Saulo

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 concedido o Título de Cidadã Honorária de Guara-
puava, a Ilustríssima Senhora Eloína de Oliveira Simão.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 06 de janeiro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3237/2022
Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadã Benemérita a 
Ilustríssima Senhora Dra. Ana Claudia da Silva Abreu.

Autor: Marcio Luis Carneiro do Nascimento 

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

Art. 1º Concede Título de Cidadã Benemérita de Guarapuava 
a Ilustríssima Senhora Dra. Ana Claudia da Silva Abreu.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 06 de janeiro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3238/2022
Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadã Honorária a 
Ilustríssima Senhora Dra. Ana Carolina Hass de Miranda Cas-
tro.

Autor: Marcio Luis Carneiro do Nascimento 

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

Art. 1º Concede Título de Cidadã Honorária de Guarapuava a 
Ilustríssima Senhora Dra. Ana Carolina Hass de Miranda Cas-
tro.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 06 de janeiro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3239/2022
Denomina o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) lo-
calizado no Bairro Industrial Xarquinho de Centro Municipal de 
Educação Infantil Xarquinho Paulo Freire.

Autora: Professora Terezinha

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 o Centro Municipal de Educação In-
fantil (CMEI) do Bairro Industrial Xarquinho, localizado na Rua 
Wycaro Elias Domingues de Deus, n° 315, no município de 
Guarapuava/PR, de “Centro Municipal de Educação Infantil 
Xarquinho Paulo Freire”. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições contrárias.

Guarapuava, 06 de janeiro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3240/2022
Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Honorário ao 
Ilustríssimo Doutor Rubens Miranda Júnior.

Autor: Vereador Nego Silvio

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de Gua-
rapuava, ao Ilustríssimo Doutor Rubens Miranda Júnior. 

Art. 2º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 06 de janeiro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3241/2022
Dispõe sobre a outorga de permissão de uso de espaço pú-
blico no Terminal Rodoviário Municipal de Guarapuava Pedro 
Mezzomo e, dá outras providências.

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

Art. 1º O uso dos espaços públicos denominados “módulos/
guichês”, localizados no Terminal Rodoviário Municipal Pedro 
Mezzomo, do Município de Guarapuava, por particulares, será 
feito mediante permissão de uso, nos termos desta Lei. 

Art. 2º Para efeito desta Lei consideram-se “módulos/guichês” 
os espaços públicos existentes no Terminal Rodoviário Munici-
pal Pedro Mezzomo destinado à agências de venda de bilhetes 
de passagens para transportes rodoviários. 

Art. 3º A ocupação de “módulos/guichês” do Terminal Rodovi-
ário Municipal Pedro Mezzomo, por particulares, será feita me-
diante prévio procedimento licitatório, atendidos os princípios 
constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiên-
cia e da economicidade.

§ 1º São admitidos a ocupar módulos/guichês:

I - as agências detentoras de liberações emitidas pela Agência 
Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, mediante permis-
são remunerada de uso. 
II - As agências detentoras de liberações emitidas pelo Depar-
tamento de Estradas e Rodagens – DER do Estado do Paraná, 
que comprovem através da respectiva inscrição.

§ 2º São admitidos a ocupar a unidade comercial:

I -  empresas ou pessoas físicas que tenham suas atividades 
comerciais explícitas em seu contrato social e/ou registro na 
junta comercial, para o determinado fim.
II - empresas com as atividades compatíveis com as finalida-
des do Terminal Rodoviário Municipal Pedro Mezzomo do Mu-
nicípio de Guarapuava. 

Art. 4º A Permissão de uso de módulos/guichês, sempre me-
diante remuneração ou imposição de encargos, terá caráter 
eminentemente precário, não induzindo posse e, poderá ser 
revogada a qualquer tempo por decisão do Executivo Muni-
cipal, que será comunicada ao permissionário, a fim de que 
desocupe o imóvel no prazo assinado, a contar da ciência do 
ato e, sendo de, no mínimo, 60(sessenta) dias.

§ 1º A permissão de uso poderá ser gratuita, a critério do Exe-
cutivo Municipal, se o permissionário for entidade componente 
da Administração Municipal ou Fundação instituída ou mantida 
pelo Poder Público.
§ 2º A permissão de uso, de maneira remunerada, será forma-

lizada por meio de termo específico, do qual, além das condi-
ções previstas nesta Lei, necessariamente conterá:

I - A descrição da área ou espaço objeto da permissão de uso;
II - as obrigações e os direitos do permissionário;
III - o prazo de vigência; 
IV - a remuneração a ser paga mensalmente, forma de atuali-
zação e revisão desse valor, além dos demais elementos ne-
cessários a sua efetivação; 
V – os encargos decorrentes da permissão; 
VI - as causas de extinção; e; 
VII - a cláusula penal; 

§ 3º O Termo de Permissão de Uso, de maneira remunerada é 
individual, sendo vedada a locação, cessão ou a alienação, no 
todo ou em parte, do seu Objeto. 
§ 4º É de 15 (quinze) anos o prazo da permissão remunerada 
de uso, prorrogável por igual período, observadas as demais 
condições previstas nesta Lei.

Art. 5º No que tange à licitação para a ocupação de “módulos/
guichês” e a unidade comercial, não serão admitidas:

I - o empregado ou servidor que preste serviços ao Município;
II - a pessoa que esteja legalmente impedida de exercer ativi-
dade própria de empresária;
III - as sociedades empresariais ou empresariais individuais pu-
nidos, no âmbito da Administração Pública Estadual, Municipal 
e Federal, com as sanções prescritas nos incisos III e IV do 
art.87 da Lei nº 8.666/93; e,
IV- pessoas que possuam dívida com as Fazendas Públicas 
Municipal, Estadual e Federal, seja de qualquer natureza. 

Art. 6º Eventuais alterações societárias na pessoa jurídica do 
permissionário, deverão ser comunicadas, de imediato, de ma-
neira formal, à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 
– SETRAN.

Art. 7º Qualquer construção ou benfeitoria realizada na área ou 
espaço, objeto da permissão de uso, depende de prévia anu-
ência do Município, devendo ser requerida junto à Secretaria 
Municipal de Trânsito e Transportes – SETRAN.

§ 1º As construções elencadas neste Artigo, não darão direito a 
qualquer indenização àquele que as realizar. 
§ 2º O permissionário se obrigará a obter as autorizações e 
licenças do Poder Público Federal, Estadual e Municipal que 
se fizerem necessárias, para o exercício da atividade objeto 
da permissão, assumindo ainda o compromisso de realizar, 
às suas expensas, as adaptações necessárias e a manter-se 
sempre em dia com suas obrigações, notadamente as de natu-
reza fiscal e sanitária. 

Art. 8º A permissão remunerada de uso extingue-se nos se-
guintes casos: 

I - término do prazo de vigência; 
II - descumprimento de encargo ou de outra condição previa-
mente estipulada; 
III - uso do imóvel em fim diverso daquele previsto no termo de 
Permissão de Uso; 
IV - desistência do permissionário ou encerramento de sua ati-
vidade; 
V - suspensão voluntária da atividade, sem prévia anuência da 
Administração Pública Municipal; 
VI - retomada compulsória do espaço, motivada em interesse 
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público relevante, previamente justificado pela Administração 
Pública; 
VII - cassação do termo de permissão pela Administração Pú-
blica ou por determinação judicial; 
VIII - cassação da licença de funcionamento pela autoridade 
competente; 

§ 1º A extinção da permissão remunerada de uso não ense-
ja qualquer indenização ao permissionário pela Administração 
Pública Municipal. 
§ 2º Extinta a permissão, o permissionário deverá devolver o 
espaço, objeto do Termo da Permissão Remunerada de Uso, 
nas mesmas condições em que o recebeu. 
§ 3º Extinta a permissão de uso, o particular que continuar a se 
utilizar do imóvel deverá pagar, a título de multa, além do va-
lor devido, uma importância diária fixada no termo correspon-
dente, equivalente a 10% (dez por cento), no mínimo, do valor 
mensal, sem prejuízo de quaisquer outras sanções cabíveis. 
§ 4º A mora no pagamento dos débitos relativos à utilização de 
que trata esta Lei, importará na correção monetária, bem como 
na cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos 
calculados sobre a dívida principal. 
§ 5º O atraso no pagamento das parcelas e encargos devidos, 
limitadas em 03 (três), ensejará o cancelamento da permissão 
de uso. 

Art. 9º Extinta a permissão, por qualquer motivo, o espaço de-
verá ser licitado.

CAPÍTULO IV 
 DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO

Art. 10. Compete ao Município: 

I - estabelecer os dias e horários de funcionamento das per-
missionárias; 
II - organizar e manter atualizado o cadastro dos permissioná-
rios; 
III - supervisionar e fiscalizar a organização, o funcionamento e 
as instalações das permissionárias, bem como o cumprimento 
de suas finalidades; 
IV - cobrar, acompanhar e fiscalizar: 

a) O pagamento dos valores referentes a permissão, devido 
pelos permissionários;
b) O cumprimento das normas relativas à postura, segurança 
pública, limpeza urbana, vigilância sanitária e demais normas 
estabelecidas em legislação própria; 

V - aplicar sanções pelo descumprimento de normas ou condi-
ções estabelecidas em Lei, no Regulamento Interno, no edital 
de licitação ou no Termo de Permissão Remunerado de Uso; 
VI - elaborar o Regulamento Interno a ser instituído por Decre-
to; 
VII - zelar pelo cumprimento do Regulamento Interno e da le-
gislação pertinente.
 

 CAPÍTULO V 
DA REMUNERAÇÃO

Art. 11. O valor da permissão será pago mensalmente, até o 
dia 10 (dez), do mês subsequente ao vencido, através de Guia 
de DAM – Documento de Arrecadação Municipal e/ou transfe-
rência eletrônica, emitida pela Secretaria Municipal de Finan-
ças do Município. 

§ 1º O valor mínimo a ser cobrado pela permissão de uso, por 
metro quadrado, equivalerá a 0,40 (zero vírgula quarenta) – 
Unidade Fiscal Municipal - UFM, podendo ser diferenciado, 
entre os mesmos, em razão do tamanho do “módulo/guichê”. 
§ 2º As empresas/agências que dividirem o espaço público, 
ou seja, “módulo/guichê”, deverão pagar ao Município o valor 
mensal de 0,16 (zero vírgula dezesseis) Unidade Fiscal Mu-
nicipal – UFM, por metro quadrado, a partir da liberação e/ou 
instalação no mesmo “módulo/guichê”, desde que obtenha, 
previamente, concordância por escrito da permissionária con-
cedente da utilização deste espaço.
§ 3º As unidades comerciais instaladas no Terminal Rodoviário 
Municipal, exceto as agências detentoras de liberações emiti-
das pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e 
Departamento de Estradas e Rodagens – DER, deverão pagar 
ao Município de Guarapuava, mediante solicitação de emissão 
de guia de recolhimento, parcelas mensais de Autorização e/
ou Autorização Especial de Uso, cujo valor é de 0,25 (zero vír-
gula vinte e cinco) Unidade Fiscal Municipal – UFM, por metro 
quadrado.

Art. 12. O valor da permissão de uso de espaço público no 
Terminal Rodoviário Municipal de Guarapuava Pedro Mezzo-
mo deverá ser atualizado monetariamente, em intervalo anual, 
através do valor da Unidade Fiscal Municipal – UFM em vigor.

Art. 13. As despesas decorrentes da manutenção de cada 
“módulo/guichê” e das unidades comerciais, como: energia 
elétrica, água, limpeza, conservação, manutenção e, outras 
decorrentes do espaço público individualizado, serão de res-
ponsabilidade exclusiva do ocupante licenciado pelo Município. 

Art. 14. As despesas decorrentes da manutenção, conserva-
ção, limpeza, segurança do espaço público de uso comum da 
Rodoviária Municipal serão de responsabilidade do Município. 

CAPÍTULO VI 
 DOS DEVERES E DAS PROIBIÇÕES 

Art. 15. São deveres e/ou obrigações do permissionário: 

I – trabalhar exclusivamente com materiais e produtos previs-
tos nos respectivos Termos de Permissão de Uso; 
II - manter os equipamentos e o espaço em bom estado de 
higiene, conservação e limpeza; 
III - manter exposto o preço do produto de venda; 
IV - respeitar e cumprir o horário de funcionamento estabeleci-
do pela Administração Pública;
V - respeitar as normas de Vigilância Sanitária e as demais 
normas expedidas pela Administração Pública;
VI - colaborar com a Fiscalização Municipal e demais órgãos e 
entidades, prestando as informações solicitadas e apresentan-
do os documentos pertinentes à atividade;
VII - usar o uniforme estabelecido pelo Órgão ou Entidade 
competente na atividade que desenvolva;
VIII- tratar com civilidade o cliente e o público em geral;
IX - apresentar os documentos exigidos sempre que solicitados 
pela fiscalização;
X - manter os dados cadastrais atualizados junto ao Município;
XI pagar os valores, preços públicos, tarifas e rateios, que lhe 
couber;
XII - recolher os tributos e cumprir os demais encargos no pra-
zo e condições fixados na legislação;
XIII - manter-se regular com as obrigações tributárias, traba-
lhistas e perante a seguridade social e o Fundo de Garantir por 
tempo de Serviço;
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XIV - acondicionar o lixo em recipiente adequado;
XV – a estrita obediência às normas de embarque ou desem-
barque;
XVI – a utilização correta das plataformas;

Art. 16. Sem prejuízo de outras vedações definidas no regula-
mento interno, ao permissionário é proibido: 

I - vender produtos fora previsto no Termo de Permissão ou na 
Autorização;
II - fornecer a terceiros não autorizados, venda ou revenda no 
âmbito do espaço público;
III - fazer uso de passeio, arborização, mobiliário urbano, fa-
chada ou de qualquer outra área pública para exposição, com-
preendido fora do espaço objeto do Termo de Permissão de 
Uso;
IV - lançar, na área do Terminal Rodoviário e suas adjacências, 
detrito ou lixo de qualquer natureza;
V - utilizar qualquer tipo de aparelho ou equipamento de som, 
bem como executar música ao vivo;
VI - desacatar servidores da Administração Pública no exercí-
cio de suas atribuições ou em razão delas;
VII - portar arma, qualquer que seja a espécie;
VIII - praticar jogos de azar no recinto;
IX – Utilizar ou autorizar o uso do espaço físico para o consumo 
de bebidas alcoólicas de qualquer forma e grau; 
X - Recusar transporte gratuito, quando previsto em lei.
XI - Utilização da Agência para fins não previstos no Termo de 
Permissão de Uso;
XII - Recusa no fornecimento de relatório estatísticos e mapas 
e/ou manifesto de embarque de passageiros;
XIII - Processamento de despacho, encomenda ou bagagem 
desacompanhada;
XIV - Extravio de documentos e/ou formulários entregues pela 
Administração por negligência ou propositadamente;
XV - deixar de cumprir as normas estabelecidas nesta lei, na 
legislação aplicável, no Regulamento Interno, no Termo de 
Permissão de Uso, na autorização ou demais atos. 

CAPÍTULO VII  
DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES

Art. 17. Constitui infração, pelo permissionário, o descumpri-
mento: 

I - de qualquer norma desta Lei ou de outras aplicáveis às ati-
vidades por ele exercidas; 
II - das disposições fixadas no regulamento e demais atos in-
ternos por ventura existente; 
III - das cláusulas do termo de permissão de uso.

Parágrafo único. A infração de que trata este Artigo prescreve 
no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data de sua ocorrên-
cia. 

Art. 18. Responde solidariamente com o infrator aquele que 
concorrer para a prática da infração ou dela se beneficiar. 

Art. 19. As infrações de que trata esta Lei serão apuradas pela 
Administração Pública Municipal, em processo administrativo 
disciplinar, o qual deverá ser instaurado pela Secretaria Muni-
cipal de Trânsito e Transportes - SETRAN, observando o con-
traditório e a ampla defesa, bem como à legislação aplicável. 

Parágrafo único. A instauração de Processo Administrativo Dis-
ciplinar interrompe a prescrição prevista no Art. 17, Parágrafo 
Único desta Lei.

Art. 20. As sanções serão aplicadas segundo a gravidade da 
infração e podem ser: 

I - advertência, por escrito; 
II - multa; 
II I- suspensão da atividade; 
IV - apreensão do produto ou equipamento; 
V - extinção da permissão.

Parágrafo único. Aplicação de qualquer sanção prevista nesta 
Lei não exime o infrator de: 

I - reparar o dano causado; 
II - sanar a irregularidade constatada; 

Art. 21. A advertência é aplicada ao permissionário que infringir 
qualquer dispositivo constante desta Lei que não importe san-
ção mais grave. 

Art. 22. A multa é equivalente ao valor mensal estipulado no 
Termo de Permissão ou de Autorização de Uso, corresponden-
te a área ocupada. 

§ 1º A multa disposta no caput deste Artigo será aplicada no 
caso de descumprimento de qualquer dever ou proibição elen-
cados nesta Lei, no regulamento interno e, demais atos inter-
nos por ventura existentes. 
§ 2º A multa poderá ser aplicada de maneira conjunta com as 
demais penalidades. 
§ 3.º A classificação das infrações e das penalidades estão 
contidas na Tabela I, parte integrante desta Lei, sendo que, os 
valores referenciais das respectivas multas estão previstas na 
Tabela II.

Art. 23. A suspensão da atividade não poderá ser superior a 
07 (sete) dias. 

Art. 24. A apreensão de equipamentos poderá ser de maneira 
cautelar ou definitiva, vindo a ocorrer na hipótese de risco ao 
interesse público ou quando descumpridas as cláusulas do Ter-
mo de Permissão de Uso. 

Parágrafo único. O equipamento apreendido poderá ser restitu-
ído mediante a comprovação do pagamento da multa aplicada 
e do preço público de remoção, transporte e guarda do bem 
apreendido, desde que comprovada, ao final do processo dis-
ciplinar, a observância das normas vigentes. 

Art. 25. A cassação da permissão deverá ser aplicada por de-
cisão do Prefeito Municipal, a qual será comunicada ao permis-
sionário, para que desocupe o imóvel no prazo assinado, tendo 
o prazo mínimo de 30 (trinta) dias. 

Parágrafo único. A cassação da permissão, inabilita o infrator, 
pelo prazo de 5 (cinco) anos, à nova permissão para ocupar 
espaço público. 

Art. 26. As demais sanções serão aplicadas pelo Secretário 
Municipal de Trânsito e Transportes - SETRAN ou por quem 
ele delegar. 

Art. 27 - Caberá pedido de reconsideração da decisão no pra-
zo de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único. O pedido de reconsideração será direcionado 
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e apreciado pela autoridade competente para aplicar a sanção, 
vedada a delegação de competência. 

 CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28. As áreas, licitadas ou não, por outorga de permissão 
de uso e, as áreas comuns que integram ao Terminal Rodovi-
ário Municipal Pedro Mezzomo, serão objeto, após análise de 
risco, de seguro contra incêndio, sendo sua apólice absorvidas 
pelos permissionários e outorgados, de maneira proporcional 
às áreas de sua responsabilidade, consoante termo de outorga 
de permissão remunerada de uso.

Art. 29. Fica expressamente vedado o comércio ambulante no 
Terminal Rodoviário, bem como às suas adjacências.

Parágrafo único. Para efeitos deste Artigo, o comércio ambu-
lante não poderá ser exercido no interior e exterior da quadra 
do Terminal Rodoviário Municipal Pedro Mezzomo. 

Art. 30. Fica assegurado aos ocupantes dos “módulos/gui-
chês” e das unidades comerciais, a possibilidade em concluir, 
no prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação da presente 
Lei, processo e/ou protocolo de recadastramento junto ao Mu-
nicípio de Guarapuava, os quais poderão utilizar os requisitos 
constantes na Lei Municipal n.º 2825/2018 e/ou suas posterio-
res alterações, desde que, cumprindo os seguintes requisitos: 

I - se enquadrar em uma das hipóteses previstas no Art. 3º, 
Parágrafo único desta Lei;
II - regularidade fiscal com a Fazenda Pública Municipal, Esta-
dual e Federal, com a Seguridade Social e o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço; 
III - inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho; 
IV - o atendimento de todos os requisitos previsto na presente 
Lei. 

§ 1º O ocupante de que trata este Artigo, deverá requerer Al-
vará de Localização e Funcionamento no prazo de 30 (Trinta) 
dias, contados da data da expedição do Termo de Permissão 
de Uso. 
§ 2º Ocorrendo a necessidade de diligências das exigências 
constantes no § 1º deste Artigo, o Município deverá abrir prazo 
de 30 (trinta) dias, para serem cumpridas pelo requerente. 
§ 3º O ocupante que não atender ao disposto neste Artigo per-
derá o direito ao espaço ocupado.
 
Art. 31. Os espaços desocupados até a data de publicação 
desta Lei deverão ser, conforme o caso, objeto de licitação 
para outorga de permissão de uso. 

Art. 32. Os casos omissos nesta Lei serão resolvidos pelo Po-
der Executivo, sempre que necessário na aplicação da presen-
te Lei, regulamentando e expedindo normas complementares 
por atos próprios.

Art. 33. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as Leis n.º 316/1992, 334/1993 e 335/1993, bem 
como demais disposições em contrário.

Guarapuava, 06 de janeiro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3242/2022
Altera o parágrafo único do art. 6º da Lei Municipal nº 2958/2019, 
que dispõe sobre o Programa Municipal para Desenvolvimento 
Social das Famílias em Extrema Vulnerabilidade e Risco So-
cial.
   
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

Art. 1º Altera o parágrafo único do art. 6º da Lei Municipal nº 
2958/2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º................
Parágrafo único. O benefício será concedido pelo prazo de até 
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com as 
necessidades de cumprimento dos objetivos do Programa Mu-
nicipal para Desenvolvimento Social das Famílias em Extrema 
Vulnerabilidade e Risco Social, por iguais períodos, mediante 
avaliação técnica fundamentada, a qual será realizada pela 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
mediante disponibilidade orçamentária e financeira.”

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições contrárias.

Guarapuava, 06 de janeiro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETOS

DECRETO Nº 9171/2022
Prorroga até a data de 30 de junho de 2022 o estado de cala-
midade pública no município de Guarapuava, declarado pelo 
Decreto Municipal nº 7892/2020, prorrogado pelo Decreto n.º 
8480, de 03 de fevereiro de 2021, prorrogado pelo Decreto n.º 
8828 de 12 de julho de 2021, para fins do disposto no art. 65, 
da Lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

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

CONSIDERANDO o Decreto n.º 7892/2020, prorrogado pelo 
Decreto n.º 8480, de 03 de fevereiro de 2021, prorrogado pelo 
Decreto n.º 8828 de 12 de julho de 2021, que declarou o Esta-
do de Calamidade Pública do Município de Guarapuava.

CONSIDERANDO o reconhecimento do Estado de Calamida-
de Pública do Município de Guarapuava, aprovado pelo Decre-
to Legislativo n.º 03/2020, conforme Diário Oficial da Assem-
bleia nº 1933, publicado em 07 de abril de 2020;

CONSIDERANDO os avanços da pandemia do coronavírus 
SARS-CoV-2, causador da infecção COVID-19 e, os recentes 
protocolos emitidos pelo Ministério da Saúde e pela Organiza-
ção Mundial de Saúde;

CONSIDERANDO que, em decorrência das ações emergen-
ciais necessárias para conter a pandemia do coronavírus 
SARS-CoV-2, as finanças públicas e as metas fiscais estabe-
lecidas para o presente exercício poderão restar gravemente 
comprometidas no Município, assim como as metas de arreca-
dação de tributos, pela redução da atividade econômica;
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DECRETA

Art. 1º Prorroga até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência 
do Decreto n.º 7892/2020, de 20 de abril de 2020, prorrogado 
pelo Decreto n.º 8480, de 03 de fevereiro de 2021, prorrogado 
pelo Decreto n.º 8828 de 12 de julho de 2021, que declarou es-
tado de calamidade pública para fins de enfrentamento e res-
posta ao desastre de doenças infecciosas virais causado pela 
epidemia do Coronavírus - COVID-19, bem como para fins do 
Art. 65, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio 
de 2000. 
Art. 2º A prorrogação da vigência, de que trata este Decreto, 
fica sujeita ao reconhecimento pela Assembleia Legislativa do 
Estado do Paraná, mediante a edição de Decreto Legislativo, 
conforme Art. 65, da Lei Complementar Federal nº 101, de 
2000.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2022, revogando as 
disposições contrárias. 

Guarapuava, 07 de janeiro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 034/2022
O SECRETÁRIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO DO MU-
NICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 166, Inciso III, da 
Lei Complementar nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Pú-
blicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, para à servidora Marli Apa-
recida de Ramos Melech, Servente de Limpeza, matrícula nº 
13.209-8, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 08/12/2021 a 09/12/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data da licença.

Guarapuava, 07 de janeiro de 2022.

Carlos Marcelo Kaliberda
Secretário Municipal Interino de Administração

PORTARIA Nº 035/2022
O SECRETÁRIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO DO MU-
NICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 166, Inciso III, da 
Lei Complementar nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Pú-
blicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, para à servidora Alicea Po-
czynek Pretto, Atendente Posto Telefônico, matrícula nº 87840, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com-
preendendo o período de 08/12/2021 a 09/12/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data da licença.

Guarapuava, 07 de janeiro de 2022.

Carlos Marcelo Kaliberda
Secretário Municipal Interino de Administração

PORTARIA Nº 037/2022
O SECRETÁRIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO DO MU-
NICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 166, Inciso II, “A”, 
da Lei Complementar Municipal n° 120/2020 – Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença para Casamento a servidora Fernan-
da Donha Pintarelli Ferreira, matrícula nº 19390-9, Assessor 
(a) Jurídico (a), lotada na Procuradoria Geral do Município, no 
período de 13/12/2021 a 19/12/2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 13 de dezembro de 2021.

Guarapuava, 10 de janeiro de 2022.

Carlos Marcelo Kaliberda
Secretário Municipal Interino de Administração

PORTARIA Nº 040/2022
O SECRETÁRIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO DO MU-
NICÍPIO 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 Valdir Machado, Carteira de Ha-
bilitação nº 02245319350, lotado na Secretaria Municipal de 
Viação Obras e Serviços Urbanos, para dirigir veículos leves 
oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em ra-
zão da necessidade funcional exigida pelas responsabilidades 
e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do 
termo de responsabilidade anexo, com validade até 30 de abril 
de 2022.

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

Guarapuava, 10 de janeiro de 2022.

Carlos Marcelo Kaliberda
Secretário Municipal Interino 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-
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 177/2021 
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS

PROCESSO N.º: 282/2021
 HOMOLOGAÇÃO

O Diretor de Licitações e Contratos do Município de Guarapu-
ava, 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, 
considerando o Parecer Jurídico nº 1319/2021, HOMOLOGA, 
o resultado do processo licitatório em epígrafe, conforme a se-
guir:
ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
- 1 DESERTO

Guarapuava, 05 de janeiro de 2022.
 DIEGO VOLFF

Diretor de Licitações e Contratos 
Município de Guarapuava

EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 41/2021

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de seguro de veículos - Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.  
CONTRATO Nº: 299/2021.
CONTRATADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU-
ROS GERAIS.
VALOR TOTAL: R$ 11.085,10 (Onze mil oitenta e cinco reais e 
dez centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA:17 /12/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

  EXTRATO DE ATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2021

OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de mate-
rial de equipamentos permanentes de acessórios de informáti-
ca e multimídia atendendo a deliberação n° 089/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
ATA Nº: 464/2021.
CONTRATADA: MICROFORT INFORMÁTICA LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 26.310,00 (Vinte e seis mil trezentos e dez 
reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 21/12/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO

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:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2021
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de seguro de veículos
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATO N.º: 306/2021.
CONTRATADA: GENTE SEGURADORA S/A.
VALOR TOTAL: R$ 2.177,00.
CONTRATO N.º: 307/2021.
CONTRATADA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE-
RAIS.
VALOR TOTAL: R$ 4.291,00 (quatro mil duzentos e noventa e 
um reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 21/12/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 206/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 70/2021

OBJETO: Locação de 101 tablets.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADO:  MICROSENS S.A..
CLAUSULA PRIMEIRA – Fica nomeado como Suplente de 
Gestor o servidor RODRIGO DE ALMEIDA SOTTOMAIOR MA-
CEDO, portador do RG nº 7.738.021-3 e inscrito no CPF/MF 
sob o nº 050.827.189-40, a quem caberá a fiscalização do fiel 
cumprimento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da 
Lei Federal no. 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 04/01/2022 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
 

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO DA ATA 406/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 134/2021
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de gêne-
ros alimentícios básicos e perecíveis para a composição do 
cardápio de Merenda Escolar.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATADA: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA.
REPRESENTANTE: CLAITON ELIAS TOLOTTI.
OBJETO DO ADITIVO - REEQUILÍBRIO.
O presente aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico fi-
nanceiro, com fundamento no Artigo 65, inciso II, alínea “d” da 
Lei 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 03/01/2022 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 137/2020
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 130/2019

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços 
de Locação de um Caminhão Carroceria Aberta em Madeira.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: G. BATISTA – TERRAPLANAGENS ME.
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de vigência 
de 31/12/2021 até a data de 31/12/2022, com fulcro no artigo 
57, inciso II, da Lei Federal n.° 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 21/12/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
 

  EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO
PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2019
CONTRATO 144/2020
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de locação de máquinas e caminhões.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: JULIANO JOSÉ FAGUNDES 05361642908.
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de vigência 
de 31/12/2021 a 31/12/2022, com fulcro no artigo 57, inciso II 
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da Lei Federal n.º 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 21/12/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
 

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO
PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2019
CONTRATO 147/2020
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de máquinas e caminhões.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: G. BATISTA – TERRAPLANAGENS ME.
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de vigência de 31/12/2021 a 31/12/2022, com fulcro no artigo 57, inciso II da 
Lei Federal n.º 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 21/12/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
 

EXTRATO 9º TERMO ADITIVO
CONTRATO 284/2015
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 73/2015
OBJETO: Locação de imóvel situado na Rua Barão do Capanema, nº 788, Santa Cruz, um barracão em alvenaria comercial, 
medindo 800,00 m², para abrigar o projeto de atividades aquáticas. recursos: vinculados.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: IMOBILIÁRIA GASPAR GUARAPUAVA LTDA - EPP.
OBJETO DO ADITIVO – ALTERAÇÃO DE GESTOR E FISCAL.
Fica nomeada como Gestora a servidora CLAUDIA CUNICO CONRADO LOCATELLI, portadora do RG nº 5.255.153-6 e inscrita 
no CPF/MF sob o nº 748.544.619-3, a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, conforme o artigo 
67 da Lei Federal no. 8.666/93.  Fica designada como suplente da Gestora a servidora ANDRESSA CORDEIRO FERREIRA, 
portadora do RG nº 9.388.624-0, inscrita no CPF nº 057.754.289-35.
DATA ASSINATURA: 03/01/2022 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 108/2013
DISPENSA N°. 272/2013

OBJETO: Locação de imóvel situado a Rua Guaicurus, n.º 763, Bairro Vila Carli, para abrigar o funcionamento do Programa Mais 
Educação da Escola Domingos Sávio. Recurso: FUNDEB 40% - Exercício. Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: INSPETORIA SALESIANA SÃO PIO X.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, da data de 31/12/2021 até a data de 
31/12/2022, com fulcro no artigo 62, §3, inciso I, da Lei Federal n.° 8666/93 e art. 51, da Lei nº 8.245/199, bem como concedido 
reajuste contratual de 11,08%, com fulcro no art.65, §8 da lei 8.666/93..
DATA DE ASSINATURA: 21/12/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
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PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
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