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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 22 de julho de 2022
Veiculação: 22 de julho de 2022

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVIII Nº 2420

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS
DECRETO Nº 9619/2022

Declara de Utilidade Pública para fins de Desapropriação, parte 
do imóvel que menciona e especifica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas e 
atendendo ao contido nos Arts. 5, 6 e 15 do Decreto Lei nº 
3365, de 21 de junho de 1941, com alterações introduzidas 
pela Lei Federal n.º 2786, de 21 de maio de 1956,

DECRETA

Art. 1º Fica Declarada de Utilidade Pública para fins de Desa-
propriação, pelo valor  de R$ 890.335,54 (Oitocentos e noventa 
mil trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centa-
vos), terreno urbano, no lugar denominado Cambará, Capão 
Velho, Chacrinha Santo Antonio, Cerâmica Missino ou Rincão 
das Palmeiras nesta Cidade, que passa a ser denominada Área 
Desmembrada AD - B com 6.578,51m² (Seis mil quinhentos e 
setenta e oito metros cinquenta e um decímetros quadrados); 
objeto da matricula nº 37.570 3º CRI de Guarapuava - Estado 
do Paraná, com frente para a Estrada Municipal Benedito de 
Paula Louro (Estrada do Guairacá), conforme Projeto de Des-
membramento, Memorial Descritivo e demais peças técnicas 
anexas constante do Processo Digital n.º 39087/2021.

Art. 2º  Localização: Iniciando no marco 21, cravado junto a 
cerca da Estrada Municipal Benedito de Paula Louroe a divi-
sa com a Avenida Código 20796, (Matricula 37.643), com os 
seguintes azimutes e distâncias: em curva a direita com raio 
de 76,65 metros, desenvolvimento de 16,28 metros , corda de 
16,25 metros, e azimute de corda 220°51’19” até o marco 125; 
cravado junto a divisa com a Área A(Remanescente); segue 
confrontando a Área A (Remanescente), em vários segmentos 
sucessivos, que são: 350°07’49” e 21,18 metros até o marco 
124; 358°31’09” e 17,66 metros até o marco 123; 359°54’30” 
e 39,14 metros até o marco 122; 3°35’14” e 16,97 metros 
até o marco 121; 09°10’45” e 19,11 metros até o marco 120; 
14°57’33” e 15,16 metros até o marco 119; 19°23’49” e 14,71 
metros até o marco 118; 19°56’24” e 12,87 metros até o marco 
117; 16°39’18” e 8,65 metros até o marco 117A; 12°46’28” e 
2,25 metros até o marco 112; 01°03’32” e 24,51 metros até o 
marco 111; 02°32’00” e 10,78 metros até o marco 110; 02°58’08” 
e 23,97 metros até o marco 109; 07°03’11” e 23,73 metros 
até o marco 108; 11°11’12” e 35,92 metros até o marco 107; 
14°11’24” e 35,34 metros até o marco 107A; 12°43’05” e 5,11 
metros até o marco 106; 08°16’54” e 14,30 metros até o marco 
105; 03°13’11” e 11,25 até o marco 104; 355°29’45” e 13,93 
metros até o marco 103; 348°56’05” e 9,82 metros até o marco 
102; 345°31’56” e 22,65 metros até o marco 101; 343°47’12” 
e 25,72 metros até o marco 100; cravado na margem esquer-
da do arroio do Monjolo, na divisa com terras pertencentes a 

CILLA – Cidade dos Lagos Planejamento e Investimentos imo-
biliários Ltda ( Matricula nº 37.287 – 3° CRI), segue pela mar-
gem do Arroio do Monjolo, sentido montante, confrontando com 
terras pertencentes à Cilla - Cidade dos Lagos Planejamento e 
Investimentos Imobiliários Ltda ( 37.287 do 3º cri);na distância 
total de 14,72 metros até o marco 06, cravado junto a Estrada 
Municipal Benedito de Paula Louro; em vários segmentos su-
cessivos, que são: 162°14’39” e 16,58 metros até o marco 07; 
168°53’30” e 44,71 metros a té o marco 08; 186°51’53” e 27,44 
metros até o marco 09; 192°36’04”e 32,12 metros até o mar-
co 10; 192°32’31” e 35,29 metros até o marco 11; 188°33’10” 
e 36,83 metros até o marco 12; 181°52’03”e 63,23 metros 
até o marco 13; 177°49’54” e 36,14 metros até o marco 14; 
177°05’46” e 35,35 metros até o marco 15; 177°05’48”e 59,83 
metros até o marco 16; 199°33’41” e 28,07 metros até o marco 
17; 199°47’58” e 34,88 metros até o marco 18; 186°09’18”e 
14,17 metros até o marco 19; 177°42’58” e 34,90 metros até o 
amrco 20; 177°37’31” e 46,39 metros ate´o marco 21; inicio da 
presente descrição , fechando assim o perímetro do polígono 
acima descrito com uma área superficial de 6.578,51m².

Art. 3º A área objeto do artigo anterior, destina-se à PROJETO 
DE REGULARIZAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO da “Estrada Mu-
nicipal Benedito de Paula Louro” (Estrada do Guairacá) a qual 
faz a ligação entre a BR-277 e o Distrito do Guairacá e Parque 
Estadual do Salto São Francisco.

Art. 4º A desapropriação em apreço deverá ser, preferencial-
mente, por acordo e em caráter de urgência.

Art. 5º As despesas decorrentes do presente Decreto correrão 
à conta de dotações orçamentárias próprias e as despesas re-
ferentes à lavratura de Escritura Pública e Registro do Imóvel 
(matrícula) serão pagas pelo Município de Guarapuava e corre-
rão por conta da dotação do orçamento próprio vigente

Art. 6º Em havendo previsão legal e interesse da administra-
ção pública, a referida indenização poderá ser utilizada como 
crédito para o abatimento de dívidas de origem fiscal e/ou tri-
butária.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando o Decreto nº 9610/2022 e demais disposições con-
trárias.

Guarapuava, 21 de julho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 925/2022

PORTARIAS

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar o servidor Jocemar de Proencio, Carteira de 
Habilitação nº 01043447451, lotado na Secretaria Municipal 
de Esportes e Recreação, para dirigir veículos leves oficiais 
do Município de Guarapuava, eventualmente, em razão da ne-
cessidade funcional exigida pelas responsabilidades e atribui-
ções inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do termo de 
responsabilidade anexo, com validade até 31 de dezembro de 
2022.

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

Guarapuava, 21 de julho de 2022.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, declaro que es-
tou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito 
Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo 
de passageiros.

Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.

Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de 
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atuali-
zada.

Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.

NOME:
MATRÍCULA: 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

PORTARIA Nº 931/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 65, da Lei Complementar Municipal 
n.° 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Auxílio Natalidade à servidora Adriana 
Leszczuk, matrícula nº 186546 (1),  Educador (a) Infantil, lota-
da na Secretaria Municipal de Educação.

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

Guarapuava, 21 de julho de 2022.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 932/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 65, da Lei Complementar Municipal 
n° 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Auxílio Natalidade à servidora Ana Paula To-
ledo, matrícula nº 178829 (2),  Educador (a) Infantil, lotada na 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

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

Guarapuava, 21 de julho de 2022.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 933/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 65, da Lei Complementar Municipal 
n.° 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Auxílio Natalidade à servidora Analine Apare-
cida Veloso, matrícula nº 176362 (1/3),  Professor (a), lotada na 
Secretaria Municipal de Educação.

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

Guarapuava, 21 de julho de 2022.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 936/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar o servidor Rafael Baroni, Carteira de Habili-
tação nº 00547785800, lotado na Secretaria Municipal Execu-
tiva, para dirigir veículos leves oficiais do Município de Gua-
rapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcional 
exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu 
cargo,mediante assinatura do termo de responsabilidade ane-
xo, com validade até 31 de dezembro de 2022.

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

Guarapuava, 22 de julho de 2022.
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Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, declaro que estou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito Bra-
sileiras e devidamente habilitado para condução de veículo de passageiros.

Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação do 
veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e pelos 
danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamento de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.

Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas e luzes 
e verificado os freios, que o veículo possui todos os acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de incêndio) e 
que está com toda a documentação legal e atualizada.

Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o 
presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.

NOME:
MATRÍCULA nº 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

PORTARIA Nº 937/2022
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PORTARIA Nº 938/2022
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PORTARIA Nº 940/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos, para 
dirigirem veículos leves oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcional exigida pelas 
responsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade anexo, com validade 
até 31 de dezembro de 2022:
I - Anderson Luiz Cordiaki, Carteira de Habilitação nº 04522241238;
II - Arley Antonio Tubin, Carteira de Habilitação nº 03047546393.

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

Guarapuava, 22 de julho de 2022.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, declaro que estou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito Bra-
sileiras e devidamente habilitado para condução de veículo de passageiros.

Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação do 
veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e pelos 
danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamento de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.

Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas e luzes 
e verificado os freios, que o veículo possui todos os acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de incêndio) e 
que está com toda a documentação legal e atualizada.

Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o 
presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, __________ de ___________________ de ____________.

________________________________________________________
NOME:
MATRÍCULA: 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 06/ 2022-PMG 
O Município de Guarapuava, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 29 de AGOSTO do ano de 
2022, na sede do Paço Municipal, Rua Brigadeiro Rocha, n° 2777, 1º andar, Centro, em Guarapuava, Paraná, Brasil, CONCOR-
RÊNCIA, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, por lote, da seguinte obra:
Lote  Local do objeto Objeto Quantidade e unidade 

de medida
Prazo de execução

01 Bairro Jardim das Américas Pavimentação          em CBUQ 26.023,78 m² 270 dias
02 Bairro Industrial Pavimentação      em CBUQ 7.144,38 m² 150 dias
03 Colônia Vitória Pavimentação     em CBUQ 16.214,59 m² 210 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço 
acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail: licitacao.guarapuava@gmail.com ou diretamente no link: 
<https://guarapuava.atende.net/?pg=transparencia#!/grupo/1/item/1/tipo/1>. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de escla-
recimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone 42 3621 
3010 ou 3072.
Guarapuava, 21 de JULHO de 2022.

DIEGO VOLFF - Diretor de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022 

O Município de Guarapuava, através do Departamento de Licitações e Contratos, devidamente autorizado pela requisição nº 
782/2021, torna público que fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 13/2022.
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia e arquitetura especializada na prestação de serviços técnicos para a elabora-
ção do Plano Nacional de Segurança de Barragens - PNSB para a barragem do Parque do Lago no Município de Guarapuava.
VALOR MÁXIMO: R$ 119.933,33 (dezenove mil novecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e Decreto Federal 9.412/2018, e Decreto Municipal 
6320/2017.
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: Ocorrerá até às 08h45min do dia 12 de agosto de 2022 (horário de Brasília/DF).
SESSÃO PÚBLICA: A sessão pública terá início a partir das 09h00min do dia 12 de agosto de 2022 (horário de Brasília/DF).
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra do processo poderão ser obtidos nos seguintes endereços eletrô-
nicos: <https://guarapuava.atende.net/?pg=transparencia#!/grupo/1/item/1/tipo/1> ou Departamento de Licitações e Contratos, 
sito à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 1° andar – CEP: 85.010-990. Telefone (42) 3621-3000, ramais: 3010 e 3072, de segunda a 
sexta-feira, das 08h00 às 17h00. 
Guarapuava, 21 de julho de 2022. 
PUBLIQUE-SE.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

Decreto 8.437/2021
GRAZIELE VENSON OKONOSKI

Presidente da Comissão de Licitações
Portaria nº 624/2022

EXTRATO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL
CONTRATO 150/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2022 
OBJETO: Locação de imóvel situado na Rua Dr. Laranjeiras, 937, Quadra 601, Lote 40, Matrícula 6884 do 1° Ofício  de Registro 
de Imóveis de Guarapuava - PR - Bairro Centro, com área urbana medindo aproximadamente 1.197,30m², com área construída 
de 1.100m², para abrigar a Corporação Musical de Guarapuava e suas atividades administrativas, de aulas, ensaios e apresen-
tações culturais em geral
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATADA: ESPÓLIO DE GEORGE KARAM.
REPRESENTANTE: SAMIRA KARAM SEMAAN.
CNPJ / CPF/ME: 723.280.967-00.
TERMO DE RESCISÃO - MOTIVAÇÃO.
A rescisão está pautada em razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a 
que se refere o contrato, nos termos do art. 78, inciso XII c/c art. 79, inciso I, da Lei Federal 8.666/93.
FORO: Comarca de Guarapuava - Paraná
DATA DA ASSINATURA: 20/07/2022 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E 
RECREAÇÃO

TERMO DE PATROCÍNIO nº 040/2022

Termo que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – SECRETA-
RIA DE ESPORTES e ATLETA TUANNE HAEFFNER

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ nº 76.178.037/0001-76, com 
sede e Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, nº 2777, Centro, 
CEP 85010-210 em Guarapuava, Estado do Paraná, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CELSO FERNANDO 
GOES, CPF\MF nº 536.414.189-68, e de outro lado, Atleta da 
modalidade Desportiva de Laço Comprido, Senhorita TUANNE 
HAEFFNER, Pessoa Física, inscrita no CPF nº 111.081.039-
36, RG 14.300.643-3, SSP/PR, residente na Rua Ana Luísa 
Teixeira Regiane nº 48 (Zagonel) Bairro Vila Bela, CEP 85027-
082, Guarapuava/PR, de ora em diante denominados somente 
MUNICÍPIO E ATLETA, respectivamente, partes que resolvem 
celebrar o presente TERMO, mediante as cláusulas e condi-
ções a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto o apoio financeiro por par-
te do MUNICÍPIO às atividades e projetos ligados ao esporte, 
realizados por Pessoas Físicas, abrangidos pela Lei Munici-
pal n° 2270/2014 de 06/05/2014, pelo Decreto municipal nº 
3957/2014 de 11/08/2014.

Parágrafo Primeiro. O Plano de Trabalho a que se refere o ob-
jeto deste termo passa a fazer parte integrante do termo, inde-
pendentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS

O MUNICÍPIO repassará ao ATLETA até o valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais), que deverá utilizá-lo de acordo com o Plano 
de Aplicação constante no Plano de Trabalho apresentado e 
aprovado pelo MUNICÍPIO.
Parágrafo Primeiro. A parcela remuneratória especificada nes-
ta cláusula deverá ser depositada na conta informada pelo 
ATLETA ou RESPONSÁVEL LEGAL:
I.A CONTA BANCARIA informada pelo ATLETA é: 

TUANNE HAEFFNER
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL A G Ê N C I A :  0 3 8 9  
CONTA: 827589115-7
Parágrafo Segundo. Para receber o repasse o ATLETA deverá 
apresentar o Recibo de pagamento juntamente com as Certi-
dões, Negativa ou Positiva com efeito de Negativa perante a 
União, Estado e Município, todas válidas na data de apresen-
tação, e deverá estar com a prestação de contas anterior apro-
vada, cumprindo no que couber, com as exigências contidas 
na Resolução nº 028/2011 e nas Normativas 61 e 68/2012 do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Parágrafo Terceiro. Além de todas as obrigações estipuladas 
no Plano de Trabalho, o Atleta deverá divulgar nas suas en-
trevistas, o apoio do Município de Guarapuava através da Se-
cretaria de Esportes e Recreação.  Deverá estampar o Brasão 
oficial do Município de Guarapuava acompanhado do slogan e 
logomarca da gestão, em seu uniforme, assim como nas mí-
dias sociais quando utilizado para divulgação de sua partici-
pação nos eventos. Será responsabilidade de o atleta solicitar 

para a Secretaria o envio da logo aprovada. Deverá, obrigato-
riamente, apresentar registro fotográfico, no decorrer da parce-
ria, comprovando a divulgação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência a partir de sua publicação até 
31 de dezembro de 2022, oficializado após a data da assinatu-
ra de ambas as partes.
Este Termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizando 
através de Termo Aditivo, após análise do setor jurídico do Mu-
nicípio.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS E FINANCEIROS 

As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por con-
ta da dotação Orçamentária nº 3.3.90.48.00.00 - Outros Auxí-
lios financeiros a Pessoas Físicas, da Secretaria de Esportes 
e Recreação.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O ATLETA prestará contas ao MUNICÍPIO dos recursos rece-
bidos, formalizando através de Relatório de Despesas, des-
crevendo todas as despesas realizadas no período, juntando 
aos processos cópia dos documentos com no mínimo 03 (três) 
orçamentos e ainda o Relatório de Execução do Objeto elabo-
rado e assinado pelo atleta, contendo as atividades desenvol-
vidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas 
propostas com os resultados alcançados, a partir do cronogra-
ma acordado.
Os Relatórios deverão ser protocolados e encaminhados para 
a Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, que fará aná-
lise e aprovação dos documentos, emitindo parecer pelo Fiscal 
do Município e aprovação do Secretário Municipal de Esportes.

Parágrafo Primeiro. Somente serão aceitos os documentos 
comprobatórios das despesas que estiverem de acordo com a 
legislação fiscal (ex., nota fiscal, cupom fiscal com CPF, avisos 
de débitos bancários, etc.). 

Parágrafo Segundo. Havendo saldo remanescente do valor re-
cebido, o ATLETA deverá fazer depósito bancário, a crédito do 
Município, em conta corrente a ser indicada pela tesouraria. O 
comprovante de depósito deverá ser anexado e informado na 
prestação de contas da parcela. 

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO

O MUNICÍPIO terá como Fiscal do Contrato o Senhor Avelino 
da Costa Queiroz Netto, inscrito sob o CPF nº 409.465.339-20, 
que deverá fiscalizar e avaliar a execução através da emissão 
de relatório que comprove a correta aplicação dos recursos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

O MUNICÍPIO providenciará a publicação deste instrumento no 
prazo e na forma da Lei no Boletim Oficial do Município.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA

Este Termo poderá ser rescindido automaticamente indepen-
dente da formalização de instrumento, no caso de inadimple-
mento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente quando 
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constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pelo fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.

Parágrafo Único. A inexecução total ou parcial do objeto deste 
Termo por parte do ATLETA importará na suspensão dos repas-
ses de verbas e/ou devolução dos valores já repassados, além 
de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá ainda, o 
recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

É obrigatória a restituição pelo ATLETA de eventual saldo de 
recursos ao MUNICÍPIO a cada parcela repassada, na data 
de encerramento, denúncia ou rescisão deste Termo. Efetuar 
em nome do MUNICÍPIO o recolhimento dos saldos ou a de-
volução de valores não utilizados, solicitando orientações ao 
Departamento Financeiro do MUNICÍPIO.

Parágrafo Único. O ATLETA deverá ainda restituir ao MUNI-
CÍPIO o valor transferido, atualizado monetariamente desde a 
data do recebimento, acrescido dos juros legais, na forma da 
legislação aplicável, nas seguintes hipóteses:

a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo;
b) Não for executado o objeto do Termo.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Pa-
raná, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas 
oriundas da interpretação do presente, com exclusão de quais-
quer outros, por mais privilegiadas que se apresentem com o 
que concordam expressamente as partes.
E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo, 
perante as testemunhas abaixo assinadas, para que produzam 
seus jurídicos e legais efeitos.
 
Guarapuava, 19 de julho de 2022.

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
CELSO FERNANDO GÓES 

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
MILTON DE LACERDA ROSEIRA JUNIOR

Secretário Municipal de Esportes e Recreação

TUANNE HAEFFNER
Atleta

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO 
JORDÃO - CRJ

RESOLUÇÃO Nº 019/2022

SÚMULA: Concessão de férias coletivas ao setor operacional.

FLAVIO CARLOS VERAS JUNIOR, Diretor Presidente do Con-
sórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão – CRJ, no uso de 
suas atribuições estatutárias, bem como com base no artigo 
24, inciso I, da 7ª alteração do Estatuto do Consórcio Intermu-
nicipal do Vale do Rio Jordão – CRJ aprovado,

RESOLVE:
 
Art. 1º - Conceder férias coletivas para o setor operacional do 
Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão –CRJ, no pe-
ríodo de 25 de Julho de 2022 a 08 de Agosto de 2022, nos ter-
mos do artigo 139 da Consolidação das Leis do Trabalho, em 
razão da suspensão temporária das atividades daquele setor, 
conforme relação de empregados abaixo:

I – Claudinei de Jesus Andrade, Operador Escavadeira Hidráu-
lica, matrícula 48-1;
II – Felipe Ribeiro, Motorista Caminhão Basculante, matrícula 
49-1;
III– João Santiago Proença, Operador Rolo Compactador, ma-
trícula 52-1;
IV– José Celso Silva, Operador Retroescavadeira, matrícula 
57-1;
V– Leonardo dos Santos, Operador Trator Esteira, matrícula 
51-1;
VI– Luiz Paulo Petranski, Motorista Caminhão Basculante, ma-
trícula 55-1; 
VII – Wilson Alves Bonifácio, Chefe de Serviços, matrícula 
1000000005;

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção, tendo seus efeitos a partir de 22 de Julho de 2022.

Guarapuava, 22 de Julho de 2022.

FLAVIO CARLOS VERAS JUNIOR 
Diretor Presidente do CRJ
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CONSELHOS
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FUNDAÇÃO PROTEGER

PORTARIA Nº 72/2022

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 conferi-
das pelo Art. 65, da Lei Complementar Municipal nº 120/2020 
– Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Com fulcro no Decreto Municipal nº 7.545/2019, espe-
cificamente no art. 9º, estabelece os servidores abaixo citados 
como Gestor e Fiscal das Atas ou Contratos, e suas respecti-
vas Requisição Preliminares, os quais têm a competência para 
a gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administra-
ção Municipal:
I.Requisição ao Compras nº 30/2022 – Contratação de empre-
sa especializada na prestação de serviço de acolhimento ins-
titucional. 

a)Gestor(a): Cristiane Terezinha da Cruz; Matrícula: 9906-6; 
CPF: 025.170.899-30; RG: 7.022.830-0. 
b)Fiscal: Marielli Rossoni Rodrigues; Matrícula: 1538-5; 
CPF: 030.936.879-00; RG: 7.290.783-3.

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 22 de julho de 2022.

ARI MARCOS BONA
Presidente da Fundação Proteger

PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO 
DE GUARAPUAVA

PORTARIA Nº 56/2022 

O Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapua-
va, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são 
conferidas por Lei;  
 
Considerando o Memorando 13/2022 do Grupo de Estudos para 
Regulamentação da Lei 14.133/2021, datado de 20/07/2022;

R  E  S  O  L  V  E: 

Art. 1º Prorrogar, pelo prazo de mais 30 (trinta) dias, a Porta-
ria 27/2022, que instituiu Grupo de Estudos visando a apre-
sentação de minutas de projetos a serem submetidos à Mesa 
Executiva, para regulamentação da Lei 14.133/2021 (Nova Lei 
de Licitações e Contratos Administrativos), no âmbito do Poder 
Legislativo de Guarapuava. 
  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, em 22 de julho de 2022.

João Carlos Gonçalves
Presidente 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 05/2022

O Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapu-
ava – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
resolve HOMOLOGAR o procedimento licitatório em epígrafe 
em favor das seguintes empresas: 

a)Empresa:  Franciele Cristine Lamin – ME, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº  23.964.820/0001-07, para o item 1 com o valor 
total de R$ 6.028,00 (seis mil e vinte oito reais).

b)Empresa: Rosemara dos Santos – ME, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº  26.947.090/0001-16, para o itens 2,3,4,6,8,9,10,12,13 
e 17 com o valor total de R$ 397.756,30 (trezentos e noventa 
e sete mil, setecentos e cinquenta e seis mil reais e trinta cen-
tavos). 

c)Empresa: Pagnan & Baches Ltda,  inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº  20.953.739/0001-25, para os itens 7 e 14 , com o valor to-
tal de R$ 1.119,10 (mil cento e dezenove reais e dez centavos).

d)Empresa: Sheila Pinto Silva , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
45.337.435/0001-64, para os itens 15 e 16 , com o valor total de 
R$ 260,30 (duzentos e sessenta reais e trinta centavos);

e)Empresa: Microtecnica Informática Ltda, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 01.590.728/0009-30, para o item 5  , com o valor 
total de R$ 68.724,88 (sessenta e oito mil, setecentos e vinte e 
quatro reais e oitenta e oito centavos);

f)Empresa: AR Limp Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
31.314.488/0001-55, para o item 11, com o valor total de R$ 
4.980,00 (Quatro mil novecentos e oitenta reais).

Todos itens para a aquisição parcelada, sob demanda de ma-
teriais de consumo e equipamentos de material permanente ; 
equipamentos para áudio e vídeo , equipamentos de processa-
mento de dados, aparelhos e equipamentos de comunicação, 
entre outros, sendo: Estabilizadores; Mini Servidor – Contro-
lador de Rede; Notebooks; Microcomputadores; Servidor; Te-
clados; Rádio Comunicador; Cooktop Elétrico; Mesa de som; 
Monitor Curvo 32” ; HD externo Portátil; Cabos; Adaptadores, 
entre outros itens   para o andamento dos trabalhos do Poder 
Legislativo do Município de Guarapuava- PR.

Guarapuava, 22 de julho de 2022.

João Carlos Gonçalves
Presidente do Poder Legislativo do Município de Guara-

puava
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