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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 10 a 17 de janeiro de 2022
Veiculação: 17 de janeiro de 2022

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVIII Nº 2284

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI Nº 3241/2022

LEIS

Dispõe sobre a outorga de permissão de uso de espaço público 
no Terminal Rodoviário Municipal de Guarapuava Pedro Me-
zzomo 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 finalidades 
do Terminal Rodoviário Municipal Pedro Mezzomo do Municí-
pio 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 
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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 
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 Munici-
pal – UFM, por metro quadrado, a partir da liberação e/ou insta-
lação no mesmo “módulo/guichê”, desde que obtenha, previa-
mente, concordância por escrito da permissionária concedente 
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;
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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 com-
petente 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;
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 Per-
missão 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 inter-
nos 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 manei-
ra cautelar ou definitiva, vindo a ocorrer na hipótese de risco 
ao interesse público ou quando descumpridas as cláusulas do 
Termo de Permissão de Uso. 

Parágrafo único. O equipamento apreendido poderá ser res-
tituído mediante a comprovação do pagamento da multa apli-
cada e do preço público de remoção, transporte e guarda do 
bem apreendido, desde que comprovada, ao final do processo 
disciplinar, a observância das normas vigentes. 

Art. 25. A cassação da permissão deverá ser aplicada por de-
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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 
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

  TABELA I

CLASSIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES 
POR GRUPO

GRUPO 1 – MULTA LEVE:

1.1 - Falta de urbanidade
1.2 - Prejudicar a limpeza e falta de conservação;
1.3 - Não usar  uniforme aprovado e crachá de identificação;
1.4 - Ausentar-se do ônibus estacionado na plataforma, excluí-
do carro em trânsito para refeição;
1.5 - Motor em funcionamento estacionado na plataforma;
1.6 - Uso de buzina no recinto do Terminal;
1.7 - Atraso na saída do ônibus (para cada 5 minutos ou fra-
ção);
1.8 - Ocupação de plataforma além do tempo previsto (para 
cada 5 minutos ou fração).
1.9 - Ocupação da plataforma antes da hora prevista (para 
cada 5 minutos ou fração);
1.10 - Deixar de prestar informações ao público quando solici-
tado;
1.11 - Portão de embarque aberto e abandonado;
1.12 - Fumar quando em atendimento ao público;
1.13 - Permitir o acesso de pessoa à plataforma sem o respec-
tivo bilhete de passagem;

GRUPO 2 – MULTA MÉDIA:

2.1 - Desobediência as regras de circulação de ônibus;
2.2 - Embarque ou desembarque em locais não permitidos;
2.3 - Desobediência as normas de embarque ou desembarque;
2.4 - Utilização de plataformas não autorizadas;
2.5 - Utilização de propaganda não autorizada;
2.6 - Ocupação de local não permitido com cartazes ou mer-
cadorias;
2.7 - Negligência ou omissão no cumprimento de instrução ou 
atos da Administração;
2.8 - Atraso no pagamento de penalidade;
2.9 - Atraso no pagamento do preço público e/ou da tarifa de 
utilização do terminal;
2.10 - Uso de toalete do ônibus na área do Terminal;
2.11 - Processamento de despacho, encomenda ou bagagem 
desacompanhada;
2.12 - Contribuir para danificação de bens;
2.13 - Uso de aparelho sonoro que perturbe a sonorização de 
ambiente do Terminal;
2.14 - Utilização de área comum com qualquer tipo de volume 
ou recipiente;
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2.15 - Negligência na conservação de imóveis instalado nos bens do Terminal;
2.16 - Alteração de preços púbicos estipulados pela Administração Municipal;
2.17 - Desobediência aos dispositivos dos Termos de Permissão de Uso;
2.18 - Ingerir bebidas alcoólicas em serviço ou quando estiver próximo a assumi-lo;
2.19 - Apresentar-se com uniforme sujo ou em desalinho;
2.20 - Extravio de documentos e/ou formulários entregues pela Administração por negligência ou propositadamente;

GRUPO 3 – MULTA GRAVE:

3.1 - Aliciamento de passageiros / clientes;
3.2 - Agenciamento de serviço não autorizado;
3.3 - Desobediência a Fiscalização;
3.4 - Atitude indecorosa ou falta de compostura;
3.5 - Omissão de informação devida;
3.6 - Descumprimento de horário de funcionamento;
3.7 - Apresentar-se aparentemente embriagado;
3.8 - Falta de limpeza nas agências ou unidades comerciais de serviços;
3.9 - Lavagem ou limpeza de ônibus na área do Terminal;
3.10 - Utilização da Agência para fins não previstos no Termo de Permissão de Uso;
3.11 - Desrespeito ou desacato a fiscalização;
3.12 - Falta de limpeza do veículo no momento da partida;
3.13 - Lavagem e/ou limpeza dos veículos de táxi junto ao Terminal Rodoviário Municipal;

GRUPO 4 - MULTA GRAVÍSSIMA:

5.1 - Atividade Comercial não autorizada;
5.2 - Sublocação de agência ou unidade comercial não autorizada;
5.3 - Obstrução da atividade da Administração do Terminal Rodoviário;
5.4 - Danificação intencional de bens;
5.5 - Fornecimento de informação falsa;
5.6 - Omissão na contagem de seguro contra incêndio;
5.7 - Recusa no fornecimento de relatório estatísticos e mapas e/ou manifesto de embarque de passageiros;
5.8 – Cobrança de preços acima da tabela autorizada pelos órgãos competentes.
5.9 – Recusar transporte gratuito previsto em lei.

TABELA II
TABELA REFERENCIAL DE VALORES DE MULTAS

As infrações punidas com multa classificam-se, de acordo com sua gravidade, em quatro grupos:
GRUPOS NATUREZA VALORES EM UFM

1 LEVE 05 (CINCO) UFM
2 MÉDIA 10 (DEZ) UFM
3 GRAVE 15 (QUIZE) UFM
4 GRAVÍSSIMA 25 (VINTE E CINCO) UFM
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DECRETOS

DECRETO Nº 9180/2022
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DECRETO Nº 9189/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Designar o servidor Rafael Martinos Back, matricula nº 
160644, para responder como Diretor Interino do Departamen-
to de Arrecadação e Fiscalização, pelo período de 17/01/2022 
a 27/01/2022, em razão das férias do Sr. Luciano Gren Araújo 
da Silveira, titular do cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 17 de janeiro de 2022, re-
vogando as disposições contrárias. 

Guarapuava, 14 de janeiro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9190/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
municipal nº 2035/2012,

DECRETA
 
Art. 1º Fica autorizada a disposição funcional da servidora 
DEISE MARIA DE OLIVEIRA VERAS, cargo de enfermeiro(a), 
matrícula n.º 65889, para prestar serviços junto ao Consórcio 
Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde do Paraná - 
CIS 5ª Região, no período de 14 de janeiro de 2022 a 31 de 
dezembro de 2022, com ônus para o órgão de origem, confor-
me  o Termo de Convênio n.º 001/2022-SECADM. 

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando disposições em contrário.

Guarapuava, 14 de janeiro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9191/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar o servidor Carlos Vinicius Sbardelotto, no car-
go de Assessor Especial, matrícula nº 19250-3, lotado na Se-
cretaria Municipal de Saúde, a partir de 17 de janeiro de 2022.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 17 de janeiro de 2022.

Guarapuava, 17 de janeiro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9192/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Altera o cargo da Sra. Solange Aparecida Rossetin, de 
Chefe para o cargo de Assessor Especial, na Secretaria Muni-
cipal de Saúde, a partir de 18 de janeiro de 2022.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 18 de janeiro de 2022.

Guarapuava, 17 de janeiro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 37/2021

OBJETO: Locação de imóvel situado à rua dr. Laranjeiras 540, 
centro, para abrigar o centro de especialidades odontológicas 
- CEO.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATO N.º: 284/2021.
CONTRATADA: LOTEAMENTO CENCI LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil  
reais).
VIGÊNCIA: 48 (Quarenta e oito) meses.
DATA DA ASSINATURA: 10/12/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

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: 300/2021.
CONTRATADA: GENTE SEGURADORA S/A.
VALOR TOTAL: R$ 8.300,94 (Oito mil e trezentos reais e no-
venta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 17/12/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2021

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de seguro de veículos.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATO N.º: 308/2021.
CONTRATADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
VALOR TOTAL: R$ 532,00 (Quinhentos e trinta e dois reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 20/12/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO 
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2019 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços 
seguro de veículos.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
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LTDA.
REPRESENTANTE: CRISTIANE LONGHI TORTELLI VAZ.
OBJETO DO ADITIVO – READEQUAÇÃO.
O presente aditivo tem por objeto a readequação do contrato 
em epigrafe, após acordo entre a CONTRATADA e a CONTRA-
TANTE.
DATA DA ASSINATURA: 22/12/2021 – 
DIEGO VOLFF – Diretor do Departamento de Licitações e 

Contratos.

CONTRATO Nº: 282/2019.
CONTRATADA: GENTE SEGURADORA SA.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUPRESSÃO.
Fica suprimido aproximadamente o percentual 3,49% (três vír-
gula quarenta e nove porcento), passando o valor total de R$ 
78.010,00 (setenta e oito mil e dez reais).
para R$ 75.290,00 (setenta e cinco mil duzentos e noventa re-
ais), com fulcro no Art. 65, inciso II, § 1°, bem como inciso II do 
seu § 2º da Lei 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 03/01/2022 – 
DIEGO VOLFF – Diretor do Departamento de Licitações e 

Contratos.

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2018

OBJETO: Locação de imóvel situado Localizado na Rua Mare-
chal Floriano Peixoto, nº 838 – Centro, para funcionamento do 
alojamento das atletas do Município, Secretaria Municipal de 
Esportes e Recreação.
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO Nº: 101/2018.
CONTRATADA: IMOBILIÁRIA GASPAR GUARAPUAVA LTDA.
REPRESENTANTE: LUCÍ MÉRI CABRAL BAHLS.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência 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 
8.245/1991, como também será concedido reajuste contratual 
no valor de 24,87%, com fulcro no art.65, §8 da lei 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 21/12/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 92/2018
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 34/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços 
de locação, instalação, manutenção e configuração e terminais 
de sistema de telefonia.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: AFRAS SISTEMA DE TELECOMICAÇÕES 
LTDA – EPP.
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de vigência e 
execução de 31/12/2021 até a data de 31/12/2022, com fulcro 
no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.° 8666/93.  
CLÁUSULA SEGUNDA – O valor contratual será reajusta-
do conforme negociações realizadas com os responsáveis, 
de acordo com Carta de Anuência do Proprietário datada de 
03/12/2021, com índice de reajuste de 17,8976% (dezessete 
inteiros e oito mil novecentos e setenta e seis décimos de milé-
simo de porcentagem), passando o valor mensal contratual de 
R$ 9.057,90 (nove mil cinquenta e sete reais e noventa centa-
vos) para R$ 10.679,05 (dez mil seiscentos e setenta e nove 
reais e cinco centavos), com fulcro no artigo 65, inciso I aliena 
“b” §1º da Lei Federal 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 21/12/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO
CONTRATO 209/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 268/2017
OBJETO: Contratação de serviços de monitoramento de siste-
ma eletrônico de segurança, com sistema de alarme e CFTV, 
em regime de comodato, aos prédios das Secretarias Munici-
pais de Educação e Cultura, de Administração, de Saúde, de 
Finanças, de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Econômico 
e Inovação.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATADA: ORSEGUPS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 
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