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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETOS

refere à operação dos serviços visando o seu aperfeiçoamento.

DECRETO Nº 9184/2022
"Regulamenta a Lei n.º 3223/2021, que dispõe sobre a guarda,
o depósito e venda de veículos removidos, apreendidos e retirados de circulação nas vias públicas abertas à circulação do
município de Guarapuava”.

Art. 2º Caso a exploração deste serviço seja realizada por
terceiro, mediante delegação do Poder Público Municipal, o
explorador dos serviços deverá cumprir, cumulativamente, no
mínimo os seguintes itens e exigências:

Considerando que a Constituição da República, em seu art. 30,
V, determina que compete ao Município organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local;
Considerando que a Constituição Federal estabelece em seu
art. 175, que incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre
através de licitação, a prestação de serviços públicos;
Considerando a necessidade de regulamentar a Lei Municipal
3.223 de 10 de dezembro de 2021;
Considerando que o abandono de veículos em vias públicas
causam transtornos à segurança e fluidez do trânsito, bem
como à saúde pública e ao meio ambiente urbano;
Considerando o disposto no artigo 328 do Código de Trânsito
Brasileiro (CTB) que estabeleceu que os veículos apreendidos
ou removidos a qualquer título e não reclamado serão avaliados e levados a leilão;
Considerando que o CTB, com fundamento no inciso XII do
art. 23 da Constituição Federal, garantiu a todos os entes federados autonomia para gestão do trânsito no seu âmbito de
atuação;
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidos por Lei,
DECRETA
Art. 1º Os serviços de remoção, depósito e guarda de veículo
poderão ser realizados por órgão público, diretamente, ou por
particular contratado por licitação pública, sendo o proprietário
do veículo o responsável pelo pagamento dos custos desses
serviços, conforme prevê a Lei n.º 3223/2021.
§ 1º Os serviços de que trata o presente Decreto serão outorgados por autorização à pessoa jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por
prazo determinado, mediante licitação pública na modalidade
"concorrência pública".
§ 2º As normas complementares referidas no caput serão aprovadas por ato do Chefe do Poder Executivo e referir-se, exclusivamente, à dinâmica da aplicação deste Decreto no que se

I - disponibilizar local apropriado, na área urbana do Município,
com o devido alvará de licença para localização e funcionamento, cercado, iluminado, com escritório, banheiro e que ofereça um serviço de segurança e recepção 24 (vinte e quatro)
horas por dia, a fim de atender, tanto os agentes fiscalizadores
e autoridades de trânsito, assim definidos em Lei, quanto o público em geral, inclusive na hipótese de realização do leilão;
II - zelar pela total segurança dos veículos apreendidos e depositados, dos quais passa a ser fiel depositário;
III - receber todo e qualquer veículo, conforme classificação
do artigo 96 do Código de Trânsito Brasileiro - Lei Federal n.º
9.503, de 23 de setembro de 1997, quando devidamente apreendidos, removidos, ou retirados de circulação pelos agentes
fiscalizadores e autoridades de trânsito, excetos àqueles de
tração animal;
IV - liberar o veículo somente para seu proprietário/comprador,
sendo imprescindível apresentação de ordem judicial autorizando a sua retirada ou de Carta de Liberação expedida pela
Autoridade de Trânsito do Município ou por pessoa por este
designada, uma vez atendidas às exigências da Legislação de
Trânsito;
V - possuir livro de registro diário, e/ou via meio eletrônico, do
qual devem constar, cumulativamente, no mínimo os seguintes
dados:
a)identificação do veículo recebido, com relatório fotográfico
que permita identificar as reais condições do veículo no momento do depósito em pátio;
b)nome, endereço e identidade do proprietário/comprador e
condutor;
c)data e horário de recebimento;
d)nome e identidade do agente fiscalizador ou autoridade de
Trânsito responsável pela medida administrativa;
e)data e saída do veículo;
f)outros dados que se façam necessários.
VI - medidas periódicas, conforme determinado pela Autoridade Sanitária, de controle de pragas e vetores;
VII - não explorar, no mesmo local destinado à instalação do
depósito, qualquer atividade relacionada ao comércio de veículos, peças ou similares, tais como loja, oficina, ferro-velho,
entre outros.
§ 1º O explorador desta atividade sujeitar-se-á a inspeções realizadas por pessoas designadas pelo Poder Executivo, a fim
de verificar o cumprimento dos dispositivos previstos na legislação vigente.
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§ 2º O não cumprimento de quaisquer dos dispositivos desta
Lei sujeitará o referido explorador às sanções e penalidades
previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente.
§ 3º Entende-se por agente fiscalizador e autoridade de trânsito, todo aquele que, de uma forma ou de outra, contribua,
dentro dos limites de sua competência, para o disciplinamento
e fiscalização no que tange à matéria de trânsito.
Art. 3º As taxas relativas aos serviços de remoção, guarda,
depósito e estadia dos veículos serão fixadas e cobradas nos
termos deste Decreto, conforme o Anexo A.
§ 1º A apreensão e remoção consiste no deslocamento do veículo guincho até o local onde se encontra o veículo a ser recolhido e a condução até o local de depósito, expedindo-se termo
e/ou uma guia de recolhimento por cada ato de apreensão e
remoção.
§ 2º A guarda, depósito e estadia consiste na manutenção do
veículo removido ou apreendido em instalações do poder público ou de empresa contratada, expedindo-se termo e/ou uma
guia de recolhimento para o ato de recolhimento do veículo ao
pátio.
§ 3º A diária de custódia consiste na manutenção diária do veículo sob custódia do poder público ou de empresa contratada,
e será contada do dia de remoção do veículo até a data da
efetiva retirada, calculada diariamente.
Art. 4º Ficam fixadas as taxas pela utilização dos serviços decorrentes da retenção, remoção, apreensão, guarda, depósito
e custódia diária de veículos, nos termos do Anexo A, parte
integrante desse Decreto, cujos valores estão em reais.
§ 1º As taxas previstas neste artigo têm como fato gerador a
efetiva utilização dos serviços a cargo do órgão ou secretaria
competente, considerando os critérios de porte e classificação,
para fins de Remoção, Guarda e Depósito e Custódia Diária,
de acordo com o disposto na Lei nº 3223/2021, e nos termos
do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503, de 23
setembro de 1997).
§ 2º As taxas de Remoção, Guarda e Depósito e Custódia Diária são devidas por ocasião da realização do ato, sendo utilizada a UFM - Unidade Fiscal Municipal do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, com base de calculo em moeda
corrente.
§ 3º São considerados contribuintes e sujeitos passivos as pessoas físicas ou jurídicas proprietárias ou possuidoras do veículo apreendido, guardado ou depositado e custodiado.
§ 4º A base de cálculo das taxas são os custo do serviço quantificado em UFM - Unidade Fiscal Municipal do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná e o seu valor será apurado
mediante a aplicação das alíquotas próprias, constante deste
artigo e integrantes da Lei nº 3223/2021.
Art. 5º A remoção somente poderá ser efetuada pelo Poder
Público ou pela empresa contratada para tal finalidade, na presença e com a prévia autorização do agente fiscalizador ou
autoridade de trânsito responsável pela autuação, o qual deverá anexar o Termo de recolhimento de veículo, com os motivos que justificam a remoção do veículo, conforme Anexo B,
bem como ao contido no art. 4º da Resolução CONTRAN n.º
623/2016.
Art. 6º Os veículos apreendidos serão encaminhados ao pátio de depósito, onde o funcionário responsável promoverá a
abertura de processo administrativo composto de um relatório
sobre o estado do veículo, acessórios e/ou boletim de ocorrên-
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cia e o termo de recolhimento do veículo, conforme Anexo B.
Art. 7º Os veículos apreendidos ou removidos a qualquer título
e não reclamados por seus proprietários, dentro do prazo de 60
(sessenta) dias corridos, poderão ser levados à hasta pública,
observando-se as regras previstas no art. 328 do Código de
Trânsito Brasileiro (Lei Federal n.º 9.503, de 23 setembro de
1997).
§ 1º O leilão dos veículos será organizado pelo Município de
Guarapuava, sob supervisão do órgão e/ou setor competente,
conforme as normas e regulamentos previstos nas legislações
municipal, estadual e federal aplicável a matéria.
§ 2º O veiculo automotor que acusar pendência judicial, restrição judicial, pendência administrava, constar no RENAJUD ou
que estiver à disposição da autoridade policial não será levado
a leilão, sendo sua destinação definida em razão do problema
detectado, mediante pagamento das despesas municipais.
§ 3º Depois de decorrido o prazo previsto na Lei n.º 3.223/2021,
e atendendo os procedimentos legais, os veículos apreendidos
serão alvos de realização de Leilão Público, cujo montante arrecadado servirá para quitação, pela seguinte ordem:
I - Custas do Leiloeiro Público;
II - As custas de rateio do processo de Leilão Público com editais e correspondências;
III - Despesas decorrentes do serviço de remoção;
IV - Despesas decorrentes da guarda, nos termos da legislação;
V - Quitação das penalidades de trânsito e impostos;
VI - O saldo, se houver, será revertido ao proprietário do veículo, ficando vedado à empresa contratada e/ou concessionária
a venda e qualquer tipo de utilização dos veículos apreendidos.
Art. 8º O preço mínimo da concessão será constituído de um
valor variável que constituirá em um percentual não inferior a
10% (dez por cento) dos valores brutos arrecadados (faturamento) pela empresa concessionária, repassando a municipalidade, através da conta específica da FUMTRAN – FUNDO
MUNICIPAL DE TRÂNSITO, esses tais valores, e mais o valor
do ISS (Imposto Sobre Serviços), referente a tributação dos
serviços prestados.
Art. 9º O prazo de vigência da concessão será de 08 (oito)
anos, a contar da data de assinatura do contrato, podendo ser
prorrogado por igual período de acordo com a conveniência
das partes, mediante manifestação por escrito até 90 (noventa)
dias antes do seu término pela empresa contratada e/ou concessionária.
Art. 10. A operação do sistema consiste:
I - manter os serviços em funcionamento 24 (vinte e quatro)
horas, ininterruptamente, inclusive aos sábados, domingos e
feriados;
II - realizar remoção somente com a presença de um agente da
autoridade que autuou o infrator;
III - manter cadastro completo dos veículos recolhidos, através
de um livro diário no qual deve constar, no mínimo, identificação do veículo, nome do condutor ou do proprietário, data do
recebimento, agente de trânsito responsável pela apreensão e
data da saída do veículo; e
IV - receber todo e qualquer veículo, assim classificado no art.
96 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de
Trânsito Brasileiro - CTB), quando devidamente apreendido,
removido ou retirado de circulação pelos agentes das autoridades de trânsito, exceto aqueles de tração animal;
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V - liberar o veículo somente para seus proprietários ou procuradores, mediante a regularização do motivo da apreensão,
devidamente comprovada, e da apresentação do ato liberatório expedido pela autoridade competente e do pagamento das
despesas relativas à remoção e estadia.
VI - na remoção de veículos apreendidos por infração à legislação de trânsito ou encontrados em situação de abandono,
através da utilização de reboques de propriedade da concessionária ou por esta contratados;
VII - na guarda em pátio de recolhimento ou área destinada
para esse fim, onde o veículo permanecerá até a liberação ou
transferência para outro local; e
VIII - na liberação dos veículos infratores com apoio de agentes
do poder concedente e de órgãos e instituições governamentais afins;
IX - Apresentar ao Departamento de Trânsito da SETRAN, relatório mensal de veículos recolhidos e liberados, com identificação do veículo, discriminando os valores de remoção, Guarda/
depósito, diária no pátio e adicional excedente;
X - O valor relativo ao serviço prestado será depositado na
conta do município de Guarapuava – conta FUMTRAN – FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, pelo proprietário do veículo,
através da guia de recolhimento fornecida pela concessionária,
com a indicação do respectivo valor, dados do veículo removido, data, horário e local, quilometragem e número da conta
bancária do FUMTRAN, destacada de bloco de notas de prestação de serviço oficial;
XI - As viaturas da Polícia Militar, Polícia Civil e Prefeitura Municipal de Guarapuava, deverão ser atendidas sem quaisquer
despesas com relação aos serviços de que trata o presente
Decreto.
§ 1º A remoção só poderá ser efetuada na presença do Agente
de Trânsito ou Policial Militar ou Civil responsável pela autuação.
§ 2º O Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo será
recolhido pelo Agente de Trânsito no ato da autuação, devendo
ser arquivado em ordem alfanumérica de placa, em local destinado especificamente para esta finalidade.
§ 3º No ato da entrega do veículo será devolvido ao proprietário
ou seu representante legal habilitado, mediante recibo, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo recolhido no ato
da autuação e remoção.
Art. 11. O pátio de recolhimento de veículos deve ser localizado no território do município de Guarapuava, além dos requisitos elencados no Artigo 2º desde Decreto, e deverá possuir e/
ou dispor:
I - capacidade não inferior a dois mil metros quadrados
(2.000m²) de área;
II - área coberta que proporcione abrigo para os veículos
apreendidos, com, no mínimo, duzentos metros quadrados
(200,00m²) de área;
III - área de no mínimo cinquenta (50 m²), devidamente separada, destinada para que o proprietário de veículo para fazer
manutenção e/ou conserto do veículo, sem risco de danos aos
demais veículos;
IV - preparação adequada do solo com nivelamento e compactação com brita ou material compatível;
V - muro e/ou cerca de tela circundando o terreno;
VI - instalação para administração, controle e segurança;
VII - sistema de monitoramento por imagens;
VIII - iluminação para melhoria da segurança noturna; e
IX - seguro contra furto, roubo, incêndio, casos fortuitos e de
força maior.
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Parágrafo único. Será de responsabilidade da concessionária,
desde o momento de remoção e durante o período em que
estiver recolhido, qualquer dano provocado ao veículo.
Art. 12. A concessionária deverá disponibilizar no mínimo 02
(dois) caminhões-guincho para o regular funcionamento do
serviço, que ateste a capacidade operacional, devendo apresentar semestralmente ao poder concedente comprovação de
regularidade fiscal e, anualmente, apólice de seguro vigente e
certificado técnico dos caminhões guincho expedido pelo INMETRO que ateste a capacidade operacional dos equipamentos.
Parágrafo único. A empresa contratada e/ou a concessionária deverá dispor e dotados de dispositivos e equipamentos de
acordo com a legislação pertinente, que atenda a demanda, e
atender as seguintes condições:
a) Estar em excelentes condições de uso e com um sistema de
guincho eficiente, de forma que o veículo guinchado não deve
estar com nenhuma das rodas no solo, exceto os veículos de
grande porte;
b) Estar equipado de modo a efetuar a remoção de qualquer
veículo, independente do ano de fabricação;
c) Possuir hodômetro e tacógrafo;
d) Apresentar identificação por dispositivos regulamentares de
alarme sonoro e iluminação amarela âmbar intermitente;
e) Estar provido de sinalizador móvel e fixo, que possibilite a
prestação de serviço com plena segurança, principalmente no
período noturno;
f) Estar provido de todos os demais equipamentos obrigatórios
de segurança, bem como atender todas as demais exigências
estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro;
g) Possuir apólice de seguro contra terceiros, por danos físicos
e materiais.
Art. 13. A idade dos veículos-reboques utilizados na operação
dos serviços não poderá ser superior a 15 (quinze) anos para
veículos até 4 (quatro) toneladas (4t) de peso operacional e
não superior a 20 (vinte) anos para caminhões acima de 4
(quatro) toneladas (4t) de peso operacional, que ateste a capacidade operacional.
Parágrafo único. A empresa contratada e/ou a concessionária
cumprirá na íntegra os requisitos mencionados no Artigo nº 12,
para atuar regularmente na operação do serviço.
Art. 14. Incumbe ao poder concedente, ou seja, ao Poder Executivo Municipal:
I - regulamentar o serviço, gerenciá-lo e fiscalizá-lo permanentemente;
II – elaborar o regulamento técnico e operacional;
III - aplicar penalidades regulamentares e contratuais;
IV - declarar a extinção da concessão nos casos previstos em
Lei;
V - homologar reajustes e proceder às revisões tarifárias.
Parágrafo único. No exercício da fiscalização do poder concedente, deverá a concessionária permitir o acesso aos dados
relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos,
econômicos e financeiros da concessionária.
Art. 15. Além do cumprimento das cláusulas constantes do
contrato de concessão, a concessionária e/ou empresa contratada fica obrigada a:
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I - prestar serviço adequado assim entendido o prestado com regularidade, continuidade e igualdade de tratamento dos usuários
e modicidade nas tarifas;
II - cumprir e fazer cumprir as normas de serviço e as cláusulas da concessão;
III - facilitar o exercício da fiscalização pelo poder concedente;
IV - cumprir as ordens de serviço emitidas pelo órgão gestor; e
V - submeter-se à fiscalização pelo poder concedente.
Art. 16. A concessionária poderá contratar serviços de terceiros por prazo determinado e sob sua responsabilidade para fazer
frente ao atendimento de demandas decorrentes da concessão outorgada.
Parágrafo único. A concessionária poderá contratar serviços de terceiros (setor de transporte - subcontratar) desde que, observe
e cumpra todos os requisitos contidos em especial os artigos de nº 12 e 13, deste Decreto.
Art. 17. À SETRAN – Secretária Municipal de Trânsito e Transportes do Município de Guarapuava, Estado do Paraná caberá
fiscalizar os serviços criados pela Lei nº 3223/2021, de acordo com a legislação em vigor, em especial o Código de Trânsito
Brasileiro (Lei Federal nº 9.503, de 23 setembro de 1997), e as Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, e
previsto neste Decreto.
Parágrafo único. O poder concedente, ou seja, o Poder Executivo Municipal poderá contar com o apoio de órgãos e instituições
governamentais afins para a fiscalização cooperativa dos serviços visando o aperfeiçoamento da dinâmica do exercício do poder
de polícia administrativa.
Art. 18. Na hipótese de descumprimento de qualquer disposição deste Decreto por parte da concessionária, o contrato administrativo será rescindido de pleno direito, sem gerar qualquer ônus ao poder concedente.
Parágrafo único. No caso de a rescisão contratual decorrer de requerimento da concessionária, esta deverá pagar uma multa
contratual, no ato da formalização da rescisão, cujo valor será o da última remuneração mensal multiplicado pelo número de meses faltantes para o término do prazo da concessão, sem prejuízo das cominações por perdas e danos e indenizações devidas
no caso de a rescisão contratual se operar por culpa da concessionária em descumprimento das normas dispostas no presente
Decreto.
Art. 19. Para os casos não previstos neste Decreto, aplicar-se-á as disposições da Lei Federal n.º 9.503, de 23 de setembro de
1997 (C.T.B.), Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995
e suas alterações (Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da
Constituição Federal, e dá outras providências.) e, a Lei Municipal nº 3223/2021 (Dispõe sobre a guarda, o depósito e venda de
veículos removidos, apreendidos e retirados de circulação nas vias públicas abertas à circulação do município de Guarapuava).
Parágrafo único. Nos casos não previstos neste Decreto, fica a À SETRAN – Secretária Municipal de Trânsito e Transportes do
Município de Guarapuava, Estado do Paraná, autorizada a regulamentar via portaria, as demais disposições, sempre observando a aplicação da legislação prevista no caput deste Artigo, e conforme prevê o Artigo 21 da Lei nº 3223/2021.
Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revogando-se disposições em contrário.
Guarapuava, 13 de janeiro de 2022.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
ANEXO A
TABELA DE TAXAS DE RECOLHIMENTO E GUARDA, DEPÓSITO E VENDA DE VEÍCULOS ABANDONADOS E NOTIFICADOS EM GUARAPUAVA
ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO
POR MODELO

SERVIÇOS DE APREENSÃO E REMOÇÃO VALOR
– REAIS

VALOR DA ESTADIA REAIS

VALOR DA DIÁRIA- REAIS

Motocicleta, motoneta, ciclomotores e triciclos

R$ 95,00

R$ 31,66

R$ 12,67

Automóvel, caminhonete e utilitário

R$ 126,66

R$ 63,33

R$ 19,00

Caminhão, reboque, ônibus e
micro-ônibus

R$ 158,32

R$ 95,00

R$ 38,00
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DECRETO Nº 9219/2022
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Art. 1º Alterar o cargo do senhor Ueudes Sousa Mota, de Assessor A1 para o cargo de Chefe, na Secretaria Municipal de
Finanças, a partir de 01 de fevereiro de 2022.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos legais a partir de 01 de fevereiro de 2022.
Guarapuava, 31 de janeiro de 2022.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 9220/2022
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Art. 1º Alterar o cargo da senhora Ana Rita Batista de Lima, de
Assessor A2 para o cargo de Assessor A1, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a partir de 02 de fevereiro de 2022.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos legais a partir de 02 de fevereiro de 2022.
Guarapuava, 31 de janeiro de 2022.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 9221/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Art. 1º Nomear o senhor Willian Luiz Pulga, inscrito no CPF/
MF nº 068.347.739-08, para exercer o cargo de Assessor A2,
na Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, a partir de
03 de fevereiro de 2022.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos legais a partir de 03 de fevereiro de 2022,
revogando as disposições contrárias.
Guarapuava, 01 de fevereiro de 2022.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 9222/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
municipal n.º 2035/2012,
DECRETA
Art. 1º Fica autorizada a disposição funcional da servidora
KARINE CAVALLIN, Assistente Social, matrícula n.º 16.903-0,
para prestar serviços junto a Direção do Fórum da Comarca de
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Guarapuava, nos termos do Termo de Convênio nº. 02/2021
entre o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e o Município
de Guarapuava, com ônus para o órgão de origem, no período
de 07 de fevereiro a 16 de dezembro de 2023.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando disposições em contrário.
Guarapuava, 01 de fevereiro de 2022.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 9223/2022
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Art. 1º Alterar o cargo do senhor Sergio Maurício Florentino
dos Santos, de Assessor A2 para o cargo de Assessor A1, na
Secretaria Executiva, a partir de 01 de fevereiro de 2022.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroaguindo seus efeitos legais a 01 de fevereiro de 2022.
Guarapuava, 03 de fevereiro de 2022.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 9224/2022
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Art. 1º Alterar o cargo do senhor Valdomiro Batista, de Assessor A1 para o cargo de Chefe, na Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos, a partir de 01 de fevereiro de
2022.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroaguindo seus efeitos legais a 01 de fevereiro de 2022.
Guarapuava, 03 de fevereiro de 2022.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 076/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1º Designar a servidora Anne Mayara Macedo Silva, matrícula 16306-6, para responder como Diretora do Departamento
da Agência do Trabalhado, junto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, no período de 25 de janeiro a 08
de fevereiro de 2022.
Art. 2º Em decorrência da designação contida no art. 1º, ficam
suprimidas no período correspondente, eventuais gratificações
auferidas que sejam incompatíveis ou inacumuláveis, conforme previsto na Lei Complementar nº 120/2020.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 25 de janeiro de 2022, revogando as disposições contrárias.
Guarapuava, 28 de janeiro de 2022.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 081/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1º Designar os membros, abaixo relacionados, para compor Comissão de Avaliação de Desempenho dos Servidores
Públicos Municipais no estágio probatório e para ascensão funcional horizontal:
I - Representantes do Poder Executivo:
a) Arion Carlos Moraes Danguy – Técnico em Contabilidade;
b) Emmanuel Andrade de Lima – Técnico de Segurança do
Trabalho;
c) Helisoéllen Maria Pugsleiy – Assistente Administrativo.
II - Representantes do Sindicato dos Servidores, Funcionários
Públicos e Professores Municipais de Guarapuava – SISPPMUG:
a)Altair Angelo dos Santos – Agente Social;
b) Jorge Antonio Karan – Auxiliar de Enfermagem.
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pal, Sra. Jocélia Aparecida Lustosa Battistelli, matrícula nº
9.8280/1, cargo Secretário Escolar (a), concedendo licença
não remunerada por motivo de afastamento do cônjuge, pelo
período de 02 (dois) anos, a partir de 03 de fevereiro de 2022.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos legais a partir de 03 de fevereiro de 2022..
Guarapuava, 31 de janeiro de 2022.
Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 088/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo parágrafo único, do Art. 134 da Lei
Complementar 120/2020 – Estatuto dos Servidores Municipais,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar o afastamento da servidora pública municipal,
Sra. Marlene Terezinha Lemes Dores, matrícula nº 182338/1,
cargo Educador Infantil (a), concedendo licença não remunerada por motivo de afastamento do cônjuge, pelo período de 02
(dois) anos, a partir de 03 de fevereiro de 2022.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos legais a partir de 03 de fevereiro de 2022..
Guarapuava, 01 de fevereiro de 2022.
Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 092/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando a Portaria nº 681/2016 e ais disposições contrárias.

Art. 1º Designar os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização, conforme disposto no Decreto nº 7545/2019, em decorrência da formulação contida na Ordem de Compra, emitida
pela Secretaria Municipal de Administração, que tem por objeto a "contratação de empresa especializada para formação e
capacitação de servidores in company alusiva a Nova Lei de
Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/2021”.
I – Gestor: Rosimere de Paris Dias, CPF nº 014.862.969-55,
RG nº 6.988.005-3.
II – Fiscal: Celso Antonio de Oliveira Mendes, CPF nº
352.769.759-49, RG nº 2.153.193-6.

Guarapuava, 28 de janeiro de 2022.

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

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 084/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo parágrafo único, do Art. 134 da Lei
Complementar 120/2020 – Estatuto dos Servidores Municipais,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar o afastamento da servidora pública munici-

Guarapuava, 03 de fevereiro de 2022.
Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

28 de fevereiro,
03
janeiro a 04
Veiculação
de fevereiro,
03/02/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2300

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS
AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 377/2021.
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de conjuntos escolares, mesa para professores e mesa de cadeirante.
VALOR MÁXIMO: R$ 2.561.267,26 (dois milhões quinhentos e
sessenta e um mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte e
seis centavos).
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais
1447/2007, 6320/2017 e 8089/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões)
<https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS: Ocorrerá até às 09h00min do dia 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 propostas.
PREGOEIRA: FRANCIELI CONRADO.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra
do processo poderão ser obtidos: – Pelo Portal da Transparência: <https://guarapuava.atende.net/?pg=transparencia#!/
grupo/1/item/1/tipo/1>; ou – No Departamento de Licitações e
Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 1° andar –
CEP: 85.010-990. Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3010, de
segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00.
Guarapuava, 01 de fevereiro de 2022.
PUBLIQUE-SE.
DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos
AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 356/2021.
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de equipamentos: aspirador de secreção, cadeira de banho e de rodas, suporte para soro e cama hospitalar para uso exclusivo do
Programa Melhor em Casa.
VALOR MÁXIMO: R$ 169.783,40 (cento e sessenta e mil setecentos e oitenta e três reais e quarenta centavos).
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais
1447/2007, 6320/2017 e 8089/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões)
<https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS: Ocorrerá até às 09h00min do dia 18/02/2022 (horário de
Brasília (DF)).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A
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sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo
estabelecido para credenciamento e cadastramento de propostas.
PREGOEIRA: ROSIMERE DE PARIS DIAS.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra
do processo poderão ser obtidos: – Pelo Portal da Transparência: <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, 01 de fevereiro de 2022.
PUBLIQUE-SE.
DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos
RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 5/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 366/2021
OBJETO: Contratação por INEXIGIBILIDADE de profissional
especializado em Consultoria em Gestão de Sistemas de Saúde conforme Plano de Trabalho Anexo.
O Diretor de Licitações e Contratos, no uso das atribuições que
lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme o Decreto n.º 8437/2021, de 12 de janeiro de 2021,
com fundamento no Art. 25 inciso II, c/c Art. 13, inciso III ambos
da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como Parecer
Favorável da Procuradoria Geral do Município, n.º 1447/2021
e Autorização do Diretor do Departamento de Compras, RATIFICA a INEXIGIBILIDADE, no valor de R$ 171.960,00 (cento e
setenta e um mil e novecentos e sessenta reais) para a Contratação da empresa MARIA EMI SHIMAZAKI, inscrita no CPF
nº 526.966.189-68
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 31 de janeiro de 2022.
DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos
EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022
OBJETO: Contratação de profissional especializado em consultoria em Gestão de Sistemas de Saúde do Município.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO N.º: 012/2022.
CONTRATADA: MARIA EMI SHIMAZAKI.
VALOR TOTAL: R$ 171.960,00 (Cento e setenta e um mil novecentos e sessenta reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 31/01/2022 –
DIEGO VOLFF –
Diretor de Licitações e Contratos.
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 002/2022
DESIGNAÇÃO DE GESTORES, FISCAIS E SUPLENTES
O Secretario Municipal de Saúde do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do Decreto
nº 8.418/2021, com fulcro no Decreto Municipal nº 7.545/2019, especificamente no art. 9º, estabelece os servidor abaixo para
exercer a função de Gestor e Fiscal das Atas ou/e Contratos providos da Secretaria Municipal de Saúde, os quais têm a competência para a gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Municipal:
1.Anderson Botelho Marion RG: 10.123.236-0 CPF: 084.776.089-89
2.Tiago Paula Guedes – RG: 8.965.046-1 CPF: 047.593.969-77.
Guarapuava,03 de Janeiro de 2022.
JONILSON ANTÔNIO PIRES
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 8.418/2021

28 de fevereiro,
03
janeiro a 04
Veiculação
de fevereiro,
03/02/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2300

Boletim Oficial do Município - 11

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 12

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 13

28 de fevereiro,
03
janeiro a 04
Veiculação
de fevereiro,
03/02/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2300

Boletim Oficial do Município - 14

28 de fevereiro,
03
janeiro a 04
Veiculação
de fevereiro,
03/02/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2300

Boletim Oficial do Município - 15

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 16

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 17

28 de fevereiro,
03
janeiro a 04
Veiculação
de fevereiro,
03/02/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2300

Boletim Oficial do Município - 18

28 de fevereiro,
03
janeiro a 04
Veiculação
de fevereiro,
03/02/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2300

Boletim Oficial do Município - 19

28 de fevereiro,
03
janeiro a 04
Veiculação
de fevereiro,
03/02/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2300

Boletim Oficial do Município - 20

28 de fevereiro,
03
janeiro a 04
Veiculação
de fevereiro,
03/02/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2300

Boletim Oficial do Município - 21

28 de fevereiro,
03
janeiro a 04
Veiculação
de fevereiro,
03/02/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2300

Boletim Oficial do Município - 22

28 de fevereiro,
03
janeiro a 04
Veiculação
de fevereiro,
03/02/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2300

Boletim Oficial do Município - 23

28 de fevereiro,
03
janeiro a 04
Veiculação
de fevereiro,
03/02/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2300

Boletim Oficial do Município - 24

28 de fevereiro,
03
janeiro a 04
Veiculação
de fevereiro,
03/02/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2300

Boletim Oficial do Município - 25

28 de fevereiro,
03
janeiro a 04
Veiculação
de fevereiro,
03/02/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2300

Boletim Oficial do Município - 26

28 de fevereiro,
03
janeiro a 04
Veiculação
de fevereiro,
03/02/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2300

SURG
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO JORDÃO - CRJ
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PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADES FECHADAS DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - EFPC

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 31

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 32

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 33

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 34

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 35

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 36

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 37

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 38

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 39

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 40

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 41

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 42

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 43

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 44

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 45

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 46

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 47

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 48

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 49

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 50

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 51

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 52

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 53

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 54

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 55

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 56

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 57

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 58

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 59

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 60

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 61

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 62

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 63

03 de fevereiro, Veiculação 03/02/2022

Ano XXVIII - Nº 2300

Boletim Oficial do Município - 64

28 de fevereiro,
03
janeiro a 04
Veiculação
de fevereiro,
03/02/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2300

PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA

Boletim Oficial do Município - 65

28 de fevereiro,
03
janeiro a 04
Veiculação
de fevereiro,
03/02/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2300

Boletim Oficial do Município - 66

