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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava 01 de fevereiro de 2022
Veiculação:01 de fevereiro de 2022

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVIII Nº 2299

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 9196/2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, Estado do Pa-
raná, Excelentíssimo Senhor Celso Fernando Góes, no uso 
de suas atribuições legais, considerando a Lei Municipal n.º 
1307/2003, alterada pela Lei Municipal n.º  2497/2015;

DECRETA

Art. 1º A remissão feita pelo artigo 4º, inciso I, da Lei Muni-
cipal n.º 1307/2003 (na redação dada pela Lei Municipal n.º 
2497/2015) à Lei Estadual n.º 17.639/2013 deve ser entendida 
como remissão feita à Lei Estadual n.º 20.943/2021.
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições contrárias. 

Guarapuava, 24 de janeiro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 323/2022.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de 
engenharia e arquitetura para a prestação de serviços técnicos 
de elaboração de projeto executivo da obra viaduto da Avenida 
Aragão de Mattos Leão Filho.
VALOR MÁXIMO: R$ 51.362,75 (cinquenta e um mil trezentos 
e sessenta e dois reais e setenta e cinco 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 
6320/2017 e 8089/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) 
<https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOS-
TAS: Ocorrerá até às 09h00min do dia 18/02/2022 (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-
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 Transpa-
rência: <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 – 1° andar – 
CEP: 85.010-990. Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3010, de 
segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00.
Guarapuava, 31 de janeiro de 2022.
PUBLIQUE-SE.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

EXTRATO DE CONTRATO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação 
de veículo. Secretaria de Administração.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
CONTRATO Nº: 309/2021.
VALOR TOTAL: R$ 11.028,00 (Onze mil e vinte e oito reais).
VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 23/12/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
ATA Nº 141/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/2021
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de gê-
neros alimentícios básicos para composição dos cardápios da 
Merenda Escolar da rede Municipal de Ensino.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATADA: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.
REPRESENTANTE: VALDENIR ROSA.
OBJETO DO ADITIVO - REEQUILÍBRIO.
O presente aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico fi-
nanceiro da Ata de SRP, com fundamento no Artigo 65, inciso 
II, alínea “d” da Lei 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 28/01/2022 – 
DIEGO VOLFF – Diretor do Departamento de Licitações e Con-

tratos.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO 03/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 51/2020
OBJETO: Locação de computadores.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATADA: SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SER-
VIÇOS S.A.
REPRESENTANTES: PAULO ROBERTO ALOUCHE E CAR-
LOS ALBERTO PULICI.
OBJETO DO ADITIVO - PRORROGAÇÃO E REAJUSTE.
Fica prorrogada a data de execução do contrato epígrafe da 
data de 28/01/2022 até a data de 28/01/2023, bem como pror-
roga-se o prazo de vigência, da data de 28/04/2022 até a data 
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de 28/04/2023,  com fulcro no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
O valor contratual será reajustado com base no índice IPCA-IBGE, referente aos meses de dezembro/2020 a dezembro/2021, 
no percentual de 11,546880% sobre o valor contratado, com fulcro no art.65, §8 da lei 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 25/01/2022 –

 DIEGO VOLFF – Diretor do Departamento de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
CONTRATO 18/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 51/2020
OBJETO: LOCAÇÃO DE COMPUTADORES.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATADA: SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.
REPRESENTANTES: PAULO ROBERTO ALOUCHE E CARLOS ALBERTO PULICI.
OBJETO DO ADITIVO - PRORROGAÇÃO E REAJUSTE
Fica prorrogada a data de execução do contrato epígrafe da data de 22/01/2022 até a data de 22/01/2023, bem como prorroga-
-se o prazo de vigência, da data de 22/04/2022 até a data de 22/04/2023,  com fulcro no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93.
O valor contratual será reajustado com base no índice IPCA-IBGE, referente aos meses de dezembro/2020 a dezembro/2021, 
no percentual de 11,546880% sobre o valor contratado, com fulcro no art.65, §8 da lei 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 25/01/2022 – 

DIEGO VOLFF – Diretor do Departamento de Licitações e Contratos.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS(AS) - EDITAL Nº 01/2022
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÕES Nº001B/2022
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E 
RECREAÇÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 LEI DE IN-
CENTIVO AO ESPORTE

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE 
PROJETOS, LIGADOS AO ESPORTE, QUE ATENDAM À FI-
NALIDADE E INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, DE ACOR-
DO COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES EXPRESSAS NA 
LEI MUNICIPAL Nº 2270/2014 E DECRETO MUNICIPAL Nº 
3957/2014 .

O Município de Guarapuava, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ n.º 76.178.037/0001-37 com sede na Rua Bri-
gadeiro Rocha nº 2777, CEP 85010-210 neste ato representa-
do por seu Prefeito Municipal, Sr. CELSO FERNANDO GOES 
e por intermédio da Secretaria de Esportes e Recreação, TOR-
NA PÚBLICO, a abertura do processo de seleção de projetos 
ligados ao esporte que atendam à finalidade e interesse públi-
co municipal.    

1.DO OBJETO
1.1.Constitui objeto deste edital o credenciamento de pessoas 
físicas ou pessoas jurídicas, de natureza esportiva, que visam 
pleitear o apoio para eventos, atividades, patrocínios e projetos 
que promovam o fomento e incentivo ao desenvolvimento do 
Esporte, voltados ao interesse público municipal, sob o regime 
de mútua cooperação, por meio de transferência de recursos 
financeiros ou de outras formas de ajuda de custo previstas na 
Lei Municipal nº 2270/2014 e Decreto nº 3957/2014.

2.DO PRAZO E LOCAL
2.1.Os interessados, que atendam aos requisitos, de acordo 
com as cláusulas e condições expressas na Lei Municipal nº 
2270/2014 e Decreto nº 3957/2014, deverão protocolar seus 
projetos no período de 01 a 28 de fevereiro de 2022, através 
do site https://guarapuava.atende.net/cidadao  na aba AUTOA-
TENDIMENTO.  Em Serviços Destaque procure EMISSÃO DE 
PROTOCOLO.
Obs: Para continuar, o interessado deverá se CADASTRAR ou 
se já for cadastrado, inserir seu Login e senha.

3.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1.Poderão participar deste Chamamento Público pessoas fí-
sicas ou jurídicas, sem fins lucrativos, de natureza esportiva 
com projetos voltados ao interesse público municipal;
3.2.Para pleitear o apoio para eventos, atividades, projetos e 
patrocínios previstos na Lei Municipal nº 2270/2014 e Decreto 
Municipal nº 3957/2014, os interessados deverão apresentar à 
Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, PROJETO de-
monstrando os objetivos, necessidades de apoio para o desen-
volvimento e demais especificações ao segmento envolvido, 
para fins de avaliação, aprovação e posterior fiscalização, de 
acordo com a regulamentação apresentada.
3.3.Não será admitida a participação de pessoas que estejam 
suspensas temporariamente de participar e de licitar com a 
Administração Pública Municipal ou que deixaram de prestar 
contas dos convênios firmados em anos anteriores;
3.4.Às pessoas jurídicas ou físicas, interessadas em participar 
deste edital é vedado que tenham entre seu quadro de dirigen-
tes, servidores públicos da Administração Municipal de Guara-
puava;

4.DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
4.1.Se for PESSOA JURÍDICA, o Protocolo deve contar os se-

guintes documentos:
4.1.1.Projeto com Plano de Trabalho (Disposto no Decreto 
3957/2014 e Lei 2270/2014);
4.1.2.Declaração de Utilidade Pública da entidade (Apresentar 
a Lei Municipal que concedeu a utilidade);
4.1.3.Cartão do CNPJ constando o atual presidente no QSA 
(quadro de Sócios e Administradores) ; 
4.1.4.Estatuto ou da ata de constituição da entidade;
4.1.5.Ata de posse do dirigente registrada; 
4.1.6.Documento de identidade e do CPF do representante le-
gal da instituição; 
4.1.7.Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributá-
rios Federais e à Dívida Ativa da União
4.1.8.Certidão Negativa de Débito Estadual;
4.1.9.Certidão Negativa Municipal; 
4.1.10.Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 
4.1.11.Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - TST;
4.1.12.Certidão Liberatória do Tribunal de Contas (Caso não 
possua, poderá apresentar quando da formalização do convê-
nio).
4.1.13.Comprovante de domicílio no Município de Guarapuava 
há, no mínimo, 02 (dois) anos (*Serão aceitos como compro-
vante de domicílio: conta de água, luz, telefone – confrontando 
com a dado do Cartão de CNPJ).
4.1.14.Declaração, assinada pelo representante legal da em-
presa, assegurando que possue condições técnicas e opera-
cionais para operacionais para a execução da transferência de 
verbas e funcionamento do Projeto;
4.1.15.Declaração específica de que não possui em seu qua-
dro societário servidor da Prefeitura Municipal de Guarapuava;
4.2.Se for ATLETA PESSOA FÍSICA, o Protocolo deve contar 
os seguintes documentos:
4.2.1.Projeto Esportivo com Plano de Trabalho disposto no De-
creto 3957/2014 e Lei 2270/2014).
4.2.2.Documento de Identidade e CPF; (Em caso de Menor de 
Idade, anexar também documentos do Responsável Legal). 
4.2.3.Curriculum vitae ou Currículo Lattes do ATLETA que com-
prove a atuação no segmento desejado;
4.2.4.Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributá-
rios Federais e à Dívida Ativa da União; (Em caso de Menor de 
Idade, anexar Certidão do Responsável Legal). 
4.2.5.Certidão Negativa de Débito Estadual; (Em caso de Me-
nor de Idade, anexar Certidão do Responsável Legal). 
4.2.6.Certidão Negativa Municipal; (Em caso de Menor de Ida-
de, anexar Certidão do Responsável Legal). 
4.2.7.Certidão de Antecedentes Criminais; (Em caso de Menor 
de Idade, anexar Certidão do Responsável Legal). 
4.2.8.Comprovante de seu domicílio no Município de Guarapu-
ava há, no mínimo, 02 (dois) anos. 
4.2.8.1.Serão aceitos como comprovante de domicílio: contas 
de água, luz, telefone, certificado de propriedade de veículo 
automotor, contrato de locação de imóvel no município ou con-
trato social, ainda que de cônjuge ou companheiro (a).
4.2.9.Ocorrendo ilegalidade em relação às informações pres-
tadas por parte do proponente, apurado em diligência ou outro 
meio, o projeto será indeferido sem nenhum procedimento sa-
neador e sem apreciação material.

5.DA COMISSÃO DE SELEÇÃO, AVALIAÇÃO e JULGA-
MENTO - CSAJ
5.1.A viabilização da execução de propostas destinadas a pro-
mover e fomentar o desenvolvimento do Município de Guara-
puava dependerá de análise e aprovação da Comissão de Se-
leção, Avaliação e Julgamento – CSAJ.
5.2.Os pedidos deverão ser submetidos à apreciação da Co-
missão, que será constituída por 03 (três) membros titulares, 
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sendo:
5.2.1.O Secretário da pasta Municipal cujo objeto da solicitação 
esteja relacionado;
5.2.2.1 (um) membro da Contadoria Geral; 
5.2.3.1 (um) membro da Secretaria de Administração ou Pla-
nejamento. 
5.2.4.A CSAJ terá como membros suplentes 2 (dois) membros 
a ser nomeados pelo Poder Executivo.
5.3.Compete à CSAJ receber e analisar a solicitação, junta-
mente com os documentos, tomando por base as seguintes 
premissas:
5.3.1.A importância do projeto para os objetivos do Município 
de Guarapuava e para a garantia e difusão do esporte;
5.3.2.A viabilidade do objeto da solicitação;
5.3.3.Verificar se o solicitante tem como efetuar a correta pres-
tação de contas;
5.3.4.Acompanhar e avaliar a execução dos projetos aprova-
dos, por meio de servidores efetivos da Secretaria de Esportes, 
e com supervisão do membro da comissão; 
5.3.5.Informar o proponente sobre a aprovação ou não da so-
licitação; 
5.3.6.Verificar a publicação no Boletim Oficial do Município dos 
projetos aprovados, pessoas responsáveis, valores envolvidos 
e prazos de validade;
5.4.Da decisão denegatória da CSAJ poderá o Solicitante apre-
sentar Pedido de Reconsideração para a própria comissão, de-
vidamente fundamentado, no prazo de 5 (cinco) dias, não ha-
vendo, contudo, qualquer obrigação do Município em acolher 
o pedido, sendo irrecorrível a decisão tomada pela CSAJ em 
pedido de reconsideração.

6.DA HABILITAÇÃO
6.1.Somente poderão ser beneficiadas com o apoio a que se 
refere esse Edital, as pessoas físicas e jurídicas que tiverem 
legalmente constituídas e habilitadas, bem como que estejam 
adimplentes com as suas obrigações para com a União, o Es-
tado e o Município;
6.1.1.Poderá ser indeferido o apoio aos interessados que este-
jam inadimplentes ou mesmo que não mantiveram regularida-
de em suas prestações de contas, quanto a prazos, aplicação 
de recursos, em concessões anteriores.
6.2.Para os casos em que houver liberação de recursos finan-
ceiros por parte do Município, é obrigatória a abertura de Conta 
Corrente específica e exclusiva para o cumprimento do obje-
to da solicitação, vinculada ao Município de Guarapuava, em 
Banco Oficial, na agência bancária a ser indicada pela Secre-
taria de Finanças.
6.3.As cláusulas, obrigações e condições para mútua coope-
ração serão fixadas em instrumento jurídico, cuja publicação 
do resumo será obrigatória, a ser formalizado conforme regula-
mento do Poder Executivo. 
6.4.Após a convocação para a assinatura do instrumento ju-
rídico adequado o requerente terá 48 (quarenta e oito) horas 
para apresentar-se na Secretaria de Esportes e Recreação, 
sob pena de sua exclusão do processo de credenciamento;
6.5.Os benefícios decorrentes do Plano de Trabalho, devida-
mente aprovados pela CSAJ serão liberados mediante a as-
sinatura e publicação do instrumento jurídico adequado a ser 
firmado entre a respectiva Secretaria Municipal e o solicitante;

7.DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
7.1.Para fins de prestação de contas deverá ser observado a 
Lei Federal n° 13.019/2014,  Decreto n° 5.863/2017 e suas al-
terações no que couber, além das Instruções Normativas do 
TCE-PR nº 28/2011, nº 61/2011 e nº 46/2014;
7.2.O responsável pelo recebimento deste benefício deverá 

prestar contas detalhada, comprovados através de faturas, no-
tas fiscais, extratos bancários, dentre outros documentos le-
gais exigidos, não sendo admitidos simples recibos ou cupons 
fiscais., da seguinte forma: 
7.2.1.Quando se tratar de evento, no prazo de 30 (trinta) dias 
contados do término do evento. 
7.2.2.Quando se tratar de atividade ou projeto, de forma perió-
dica, de 30 (trinta) em 30 (trinta) dias. 
7.2.3.O não atendimento do prazo e das exigências no instru-
mento jurídico adequado, impedirá o solicitante de propor novo 
pedido, até a regularização, ficando sujeito as ações judiciais 
cabíveis, promovidas pelo Município, devendo devolver a inte-
gralidade do valor recebido ou do valor equivalente ao custo 
do(s) benefício(s) recebido(s).
7.2.4.Além da devolução, responderá o solicitante, ainda, por 
multa no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor 
recebido do Município.
7.2.5.A decisão de aplicar penalidade de que trata este artigo 
será tomada pela CSAJ e o montante global dessas multas 
será recolhido aos cofres públicos do Município.

8.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1.Quando deferido o apoio por parte do Município, obrigato-
riamente deverá ser divulgado pelo solicitante em material pu-
blicitário e de comunicação, bem como qualquer outra forma de 
divulgação, a menção de “APOIO PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARAPUAVA”, acompanhado do slogan e logomarca da 
gestão e do brasão oficial do Município.
8.2.Atentar-se à vigência das certidões no momento da cele-
bração do Instrumento Jurídico, mantendo todas atualizadas 
durante a vigência do contrato; 
8.3.Nenhuma pessoa jurídica ou física poderá alegar desco-
nhecimento das instruções contidas neste edital, declarando 
pleno conhecimento de seu conteúdo e aceitação das condi-
ções aqui impostas e pela legislação pertinente.
8.4.A Prefeitura Municipal de Guarapuava poderá prorrogar 
adiar, revogar ou anular o presente edital, na forma da Lei, sem 
que caiba aos participantes qualquer direito a reembolso, inde-
nização ou compensação;
8.5.Os casos omissos na lei e no presente Decreto serão de-
liberados pela Comissão de Seleção, Avaliação e Julgamento 
– CSAJ;
8.6.As informações sobre o presente edital e seus anexos po-
derão ser esclarecidos pelos interessados, na Secretaria de 
Esportes e Recreação, na Rua Brigadeiro Rocha nº 558 – ane-
xo ao Ginásio de Esportes Joaquim Prestes, Bairro Trianon, 
Cep 85012-260, Guarapuava-Pr.

9.DO FORO
9.1.Fica eleito para fins legais e para questões derivada, o Foro 
da Comarca de Guarapuava, com renúncia expressa a qual-
quer outro.

Guarapuava, 31 de janeiro de 2022.

Celso Góes
Prefeito Municipal de Guarapuava

Milton de Lacerda Roseira Junior
Secretario de Esportes e Recreação
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SURG

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 05/2019 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA-
ÇÃO N. 01/2019, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA - SURG E A 

EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS PÉROLA DO OESTE LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a prorrogação do contrato n. 05/2019, celebrado entre as partes para fornecimento de 
vale transporte para os funcionários da SURG, nos termos do procedimento de Inexigibilidade de Licitação n. 01/2019 - Processo 
Administrativo n. 02/2019, bem como seus termos aditivos.
CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO LEGAL
Nos termos do art. 71 da Lei n. 13.303/2016, art. 133, 134 e 136 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios 
da SURG, os contratos das empresas estatais podem ter sua vigência até o prazo máximo de 05 (cinco) anos. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado o prazo do contrato originário nº 05/2019 e seus aditivos  pelo período de mais 12 
(doze) meses, mantidas todas as demais condições descritas no contrato originário e de seus aditivos contratuais. 
CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE E VIGÊNCIA
A validade e a vigência do presente aditivo terá seu termo inicial na data de 29 de janeiro de 2022, depois de cumpridas as for-
malidades legais, perdurando o mesmo pelo período de 12 (doze) meses, desde que constatado sempre, o total cumprimento 
das obrigações assumidas pelas partes, podendo, a critério da COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARA-
PUAVA – SURG, mediante Termo Aditivo, ser prorrogado, alterado ou rescindido, pela superveniência de eventos que impeçam 
ou tornem inconveniente o prosseguimento do ajuste, nos moldes da legislação pertinente.  
CLÁUSULA QUINTA- RATIFICAÇÃO
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 05/2019, firmado pelas partes em 29 de janeiro de 2019,  
bem como de seus aditivos 01 e 02, 03, e 04.
E por estarem justos e concordes, assinam as partes contratantes, o presente termo em três vias de igual teor na presença das 
testemunhas abaixo assinadas e qualificadas, que o dão por bom, firme e valioso.
Guarapuava, 27 de janeiro de 2022.

 HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER (a) e outros.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 06/2020 ORIUNDO DO PREGÃO Nº. 046/2019, CELEBRADO 
ENTRE A COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA - SURG E A EMPRESA ADILSON LUIZ GA-

LESKI LINTZMAYER SERVIÇOS
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO JORDÃO - CRJ
AVISO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão, através do Departamento de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, 
torna público que fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 002/2022
OBJETO: É objeto da presente licitação a eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de Pneus Novos. 
VALOR MÁXIMO: R$ 350.520,00 (Trezentos e cinqüenta mil quinhentos e vinte 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 17/02/2022 (horário de Brasília 
(DF).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo esta-
belecido para credenciamento e cadastramento de propostas.
PREGOEIRO (A):  Francieli Conrado.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra do processo poderão ser obtidos: 
–Pelo Portal da Transparência: 
http://transparenciaconsorcio.guarapuava.pr.gov.br:7474/transparencia/
–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, 01 de Fevereiro de 2022.

PUBLIQUE-SE.
________________________________

SAMUEL RIBAS DE ABREU
Diretor Presidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão

Prorrogação do prazo de contratação de empresa para prestação de serviço mensal com caminhão e com motorista para os 
serviços de pintura viária.
CLÁUSULA SEGUNDA – MOTIVAÇÃO
A referida prorrogação contratual encontra-se devidamente justificada na fol. 421 do presente processo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE E VIGÊNCIA
O presente termo iniciara a sua vigência em 29 de janeiro de 2022 e expirará no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que constata-
do sempre, o total cumprimento das obrigações assumidas pelas partes, podendo, a critério da Administração, mediante aditivo, 
ser prorrogado, ou rescindido, pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconvenientes o prosseguimento do 
ajuste, nos moldes da legislação pertinente.
CLÁUSULA QUARTA – CLÁUSULAS ALTERADAS E FUNDAMENTO LEGAL
Em conformidade com o artigo ,º 57 da lei federal 8666/93, artigo 71 da lei federal nº 13.303,16 e art. 127, 134, 136 do Regula-
mento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava - SURG.
CLÁUSULA QUINTA -  RATIFICAÇÃO
Em tudo o mais fica ratificado para todos os efeitos de direito as cláusulas do contrato 06/2020, firmado pelas partes em 29 de 
janeiro de 2020 e seu aditivo Nº 01/2021. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do contrato e do primeiro termo 
aditivo.
E por estarem justos e contratados, assinam as partes contratantes, o presente termo em três vias de igual teor na presença das 
testemunhas abaixo assinadas e qualificadas, que o dão por bom, firme e valioso. 

HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER (a) e outros.
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FUNDAÇÃO PROTEGER
PORTARIA Nº 12/2022

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA JUVENTUDE E INFÂNCIA, do Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 65, da Lei Complementar Municipal nº 120/2020 – Es-
tatuto dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Com fulcro no Decreto Municipal nº 7.545/2019, especificamente no art. 9º, estabelece os servidores abaixo citados como 
Gestor e Fiscal das Atas ou Contratos, e suas respectivas Requisição Preliminares, os quais têm a competência para a gestão e 
fiscalização de contratos no âmbito da Administração Municipal:

I.Requisição Preliminar nº 06/2022 - Inscrição para Curso de Formação de Pregoeiro, Jornada do Pregão Eletrônico. 

a)Gestora: João Guilherme Lopes dos Santos Mercer; Matrícula: 9909-0; CPF: 015.881.859-82; RG: 5.239.097-4.
b)Fiscal: Daniele Reznek; Matrícula: 1516-4; CPF: 066.454.219-07; RG: 9.628.795-0.

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

Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância, em 31 de janeiro de 2022.

ARI MARCOS BONA
Presidente da Fundação Proteger

PORTARIA Nº 013/2022

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA JUVENTUDE E INFÂNCIA, do Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 65, da Lei Complementar Municipal nº 120/2020 – Es-
tatuto dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Com fulcro no Decreto Municipal nº 7.545/2019, especificamente no art. 9º, estabelece os servidores abaixo citados como 
Gestor e Fiscal das Atas ou Contratos, e suas respectivas Requisição Preliminares, os quais têm a competência para a gestão e 
fiscalização de contratos no âmbito da Administração Municipal:

I.Inexigibilidade: 01/2022 – Vale Transporte
a)Gestor(a): Nathaly da Silva Santana Pereira Martins; Matrícula: 1587-3; CPF: 066.826.059-94;  RG: 10.446.092-5. 
b)Fiscal: Marcos Vinicius Gavanski Silva; Matrícula: 1536-9; CPF: 041.376.309-92;  RG: 5.451.404-2. 

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

Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância, em 31 de janeiro de 2022.

ARI MARCOS BONA
Presidente da Fundação Proteger
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PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
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