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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2003;
LEIS
V – isenção total do recolhimento do ITBI incidente nas opeLEI Nº 3335/2022
rações de aquisição dos imóveis destinados à instalação dos
“Dispõe sobre o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econô- empreendimentos previstos nesta Lei;
VI – cessão de imóveis para instalação de sociedades indusmico Municipal – PEDEM, e dá outras providências”.
triais e/ou sociedades de apoio às atividades industriais, por
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber meio de Compromisso de Compra e Venda Subsidiada ou terque a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio- mo de Concessão Onerosa de Direito Real de Uso, os quais
serão precedidos, obrigatoriamente, de avaliação pelo órgão
no a seguinte Lei:
técnico do Município e do competente procedimento licitatório,
devendo ser integralmente respeitado o regramento jurídico
CAPÍTULO I
previsto na Lei Federal n.º 14.133/2021 e nos demais dispositiDO OBJETIVO
vos legais aplicáveis ao caso;
Art. 1º Fica instituído no Município de Guarapuava, Estado do VII – incentivo especial a micro e pequenas empresas, por
Paraná, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico meio da implantação de incubadoras industriais e/ou condomíMunicipal – PEDEM, bem como se consolida a legislação refe- nios industriais e/ou incubadoras tecnológicas;
rente à concessão de incentivos econômicos e isenções fiscais VIII – locação de imóveis de propriedade do Município para
para o fomento e a expansão de empreendimentos já existen- instalação de sociedades industriais e/ou sociedades prestates, assim como estímulo à atração de novos empreendimen- doras de serviços, que será precedida, obrigatoriamente, de
tos, quer sejam industriais, comerciais e/ou de prestadores de avaliação pelo órgão técnico do Município e do competente
procedimento licitatório, devendo ser integralmente obedecido
serviços.
Parágrafo único. A vinculação ao PEDEM será formalizada por o regramento jurídico previsto na Lei Federal n.º 14.133/2021 e
meio de Termo de Adesão, cuja minuta padrão será estabele- nos demais dispositivos legais aplicáveis ao caso;
IX – execução, do todo ou de parte, de obras de infraestrutura
cida em Decreto.
nas áreas de instalação de sociedades industriais, tais como:
abertura de vias públicas, demarcações de quadras e lotes,
Art. 2º Para fins desta Lei, entende-se por:
I – sociedade: a pessoa jurídica legitimada a postular os incen- redes de água, luz, telefone, esgoto, colocação de meios-fios,
pavimentação asfáltica, arborização, aterros, terraplenagens,
tivos desta Lei;
II – sociedade industrial: a sociedade que desempenha um con- etc.
junto de atividades destinadas à produção de bens, mediante a § 1º O benefício previsto no inciso IV do caput se refere, exclutransformação de matérias-primas ou produtos intermediários, sivamente, às obras executadas no local da instalação do novo
empreendimento, não sendo extensível às sociedades prestade interesse do Município.
doras de serviços de construção contratada.
§ 2º A escritura definitiva de compra e venda dos imóveis ceCAPÍTULO II
didos em consonância com o inciso VI do caput, somente será
DOS INCENTIVOS ECONÔMICOS E FISCAIS
concedida, pelo Município, à sociedade incentivada, após o
Art. 3º O Município de Guarapuava poderá conceder incenti- decurso de 10 (dez) anos da data de celebração do Termo de
vos econômicos e/ou fiscais à sociedades industriais, agroin- Adesão ao PEDEM, e posterior à comprovação:
dustriais, comerciais e prestadoras de serviços, utilizando-se I – da implantação da sociedade ou da ampliação de suas atidos seguintes mecanismos para fomentar a instalação e/ou vidades;
II – do efetivo funcionamento da sociedade;
expansão das mesmas:
I – promoção de facilidades e incentivos às sociedades na III – do efetivo desempenho das atividades incentivadas;
IV – da quitação integral do montante correspondente à cessão
aquisição de áreas para instalação;
II – isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e do imóvel.
§ 3º As disposições do parágrafo segundo deste artigo constaxas agregadas;
III – isenção da Taxa de Funcionamento Regular – Alvará de tarão obrigatoriamente no Termo de Adesão ao PEDEM, no
Compromisso de Compra e Venda Subsidiada e/ou no termo
Localização;
IV – redução do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer de Concessão Onerosa de Direito Real de Uso.
Natureza) incidente sobre obras de construção civil, relativas à
ampliação e/ou nova construção, apenas quando a sociedade Art. 4º As isenções fiscais de impostos e taxas a que se refere
fizer opção pelo cálculo por estimativa antes do início da obra, o artigo 3º constituem-se em:
respeitado o disposto no parágrafo único deste artigo assim I – isenções fiscais de impostos e taxas para sociedades incomo a alíquota mínima de dois por cento prevista no artigo dustriais:
8º- A da Lei Complementar Federal n.º 116, de 31 de julho de a) até 10 (dez) anos para a sociedade industrial que vier a se
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instalar no Município;
b) até 05 (cinco) anos para a sociedade industrial que já esteja
em funcionamento no Município e que comprovadamente amplie sua capacidade produtiva em, no mínimo, 30% (trinta por
cento) em relação àquilo que era produzido à época de solicitação do benefício;
II – isenções fiscais de impostos e taxas para sociedades comerciais:
a) até (05) cinco anos para a sociedade comercial que vier a se
instalar no Município;
b) até (03) três anos para a sociedade comercial que já esteja
em funcionamento no Município e que comprovadamente amplie sua capacidade produtiva em, no mínimo, 30% (trinta por
cento) em relação àquilo que era comercializado à época de
solicitação do benefício;
III – isenções fiscais de impostos e taxas para sociedades prestadoras de serviços:
a) até (05) cinco anos para a sociedade prestadora de serviços
que vier a se instalar no Município;
b) até (03) três anos para a sociedade prestadora de serviços
que já esteja em funcionamento no Município e que comprovadamente amplie sua capacidade de prestação de serviços em,
no mínimo, 30% (trinta por cento) em relação ao volume de
serviços que era prestado à época de solicitação do benefício.
§ 1º As isenções tratadas neste artigo não desobrigam as sociedades do recolhimento dos demais tributos municipais.
§ 2º A concessão dos benefícios fiscais fica condicionada à observância dos preceitos da Lei Complementar Federal n.º 101,
de 04 de maio de 2000, devendo ser instruído de estimativa de
renúncia de receita ou do impacto financeiro relativamente ao
exercício em que se dará o início de vigência do benefício, e
nos dois exercícios subsequentes.
§ 3º As sociedades em processo de implantação terão direito
às isenções previstas neste artigo após a comprovação do início de suas atividades, ficando vedada a concessão de isenções retroativas à data de início das atividades.
§ 4º As sociedades beneficiadas ficam obrigadas a apresentar, semestralmente, documentação que comprove a atividade
desenvolvida, bem como solicitar, ano a ano, a renovação dos
benefícios desta Lei, os quais serão mantidos após a análise
e manifestação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico – SMD.
§ 5º Os incentivos serão considerados extintos no caso de
paralisação das atividades durante o prazo de vigência dos
mesmos; salvo na hipótese de paralisação temporária, onde o
beneficiado se obriga a informar e justificar, por meio de protocolo, a paralisação à SMD, a qual decidirá pela manutenção
dos benefícios.
§ 6º Regular-se-á por Decreto os meios de comprovação dos
requisitos para a concessão dos incentivos e a relação documentos mencionados nesta Lei.
CAPÍTULO III
DO REQUERIMENTO DE INCENTIVOS
Art. 5º As sociedades interessadas na concessão dos incentivos previstos nesta Lei deverão apresentar, por meio de protocolo, requerimento endereçado à SMD e instruído dos seguintes documentos:
I – termo de requerimento solicitando a outorga dos incentivos;
II – carta consulta devidamente preenchida em todos seus
campos e itens;
III – cópia autenticada dos atos constitutivos da sociedade e
suas alterações, devidamente registrados no órgão competente (contrato social, alterações, inscrição municipal, estadual e
federal);
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IV – balanços dos três últimos exercícios e balancete atualizado;
V – descrição dos produtos e processos produtivos;
VI – descrição da mão de obra utilizada;
VII – indicação dos tipos de poluentes decorrentes da atividade
desenvolvida, suas origens, características, quantidade, componentes, medidas de controle e combate, e projeto de tratamento de resíduos e efluentes;
VIII – projeto de engenharia, arquitetônico, hidráulico, estrutural, entre outros (se implantação ou ampliação);
IX – plano de ocupação da área;
X – cronograma físico financeiro do investimento (se implantação ou ampliação);
XI – previsão de receitas e despesas após a implantação ou
ampliação do projeto;
XII – estudo de viabilidade econômico-financeiro (quando implantação);
XIII – certidão negativa de protestos;
XIV – certidão negativa de falência e/ou recuperação judicial
da sociedade e dos sócios, fornecidas pelos cartórios de seus
domicílios e referentes aos últimos 05 (cinco) anos;
XV – certidões negativas, ou positivas com efeito de negativas,
em nome da sociedade e relativas a tributos federais, estaduais e municipais;
XVI – outros documentos que se fizerem necessários a critério
da SMD.
Parágrafo Único. Os protocolos especificados nesta lei devem
ser formalizados, exclusivamente, através do sistema de Protocolo Eletrônico, disponível no sítio oficial do Município de Guarapuava, endereçados à SMD, mediante o recolhimento das
taxas correspondentes ao protocolo.
Art. 6º A análise dos requerimentos será efetuada por uma Comissão de Avaliação que será composta por:
I – dois servidores lotados na SMD;
II – um servidor lotado da Secretaria Municipal de Habitação;
III – dois servidores lotados na Secretaria Municipal de Finanças;
IV – um servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
V – um servidor lotado na Procuradoria Geral do Município.
Art. 7º Para a análise dos requerimentos serão observados os
seguintes critérios em relação aos projetos:
I – equilíbrio econômico-financeiro do empreendimento;
II – número de vagas de empregos geradas e/ou a ser geradas,
considerando-se os números absolutos e sua relação com a
dimensão da área pretendida e com o volume de investimentos
previstos;
III – utilização de mão de obra de primeiro emprego;
IV – utilização de mão de obra local;
V – aprendiz legal;
VI – contratação de estagiários;
VII – relação entre área construída e área total do terreno;
VIII – previsão de faturamento mensal;
IX – previsão de arrecadação de tributos, especialmente de
ICMS;
X – utilização de matéria-prima e recursos naturais locais, ou
regionais, ou insumos industriais fornecidos por sociedades locais;
XI – utilização de novas tecnologias;
XII – empreendimentos pioneiros.
§ 1º O projeto de que trata o inciso VIII do artigo 5º deve ser
encaminhado:
I – à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para parecer téc-
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nico quanto ao seu impacto ambiental,
II – e ao Conselho do Plano Diretor de Guarapuava (CONCIDADE), para parecer quanto à viabilidade da implantação,
considerando-se as disposições do Plano Diretor do Município.
§ 2º Cabe à SMD a decisão final sobre a concessão dos incentivos, após parecer da Secretaria Municipal de Finanças e da
Procuradoria Geral do Município.
CAPÍTULO IV
DAS VEDAÇÕES
Art. 8º Fica expressamente vedado às sociedades beneficiadas pelos incentivos desta Lei:
I – usufruir de isenções fiscais sem dar início às atividades econômicas vinculadas os incentivos;
II – alienar, locar, subdividir, ou por qualquer outro meio alterar
a configuração jurídica dos imóveis oriundos de Compromisso de Compra e Venda Subsidiada e/ou termo de Concessão
Onerosa de Direito Real de Uso, antes de decorridos 10 (dez)
anos ininterruptos de efetivo funcionamento da sociedade;
III – dar, aos imóveis oriundos de Compromisso de Compra
e Venda Subsidiada e/ou termo de Concessão Onerosa de
Direito Real de Uso, utilização diversa da prevista no projeto
apresentado quando do requerimento dos incentivos, antes de
decorridos 10 (dez) anos ininterruptos de efetivo funcionamento da sociedade.
§ 1º As vedações constantes dos incisos do caput serão obrigatoriamente reproduzidas no Termo de Adesão ao PEDEM,
no Compromisso de Compra e Venda Subsidiada e/ou no termo de Concessão Onerosa de Direito Real de Uso.
§ 2º O disposto no inciso III do caput deste artigo pode ser
excepcionado pelo Município desde que fique comprovado que
tal providência é indispensável à ampliação das atividades desenvolvidas pela sociedade incentivada.
§ 3º A medida prevista no parágrafo segundo deste artigo será
precedida de requerimento, via protocolo, formulado pela sociedade incentivada e endereçado à SMD, a qual analisará a
conveniência ou não do pedido e decidirá pela sua concessão,
após parecer da Procuradoria Geral do Município.
Art. 9º Não poderão ser beneficiados com os incentivos previsto nesta Lei:
I – profissionais autônomos de qualquer ramo de atividade;
II – atividades de diversão e/ou entretenimento ao público;
III – atividades de agenciamento e/ou representação de qualquer natureza;
IV – instituições financeiras, exceto as filantrópicas;
V – sociedades que desempenhem atividades temporárias,
transitórias, ou as responsáveis por obras de engenharia civil e
que estejam sediadas em outro município.
CAPÍTULO V
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 10. O descumprimento de qualquer das obrigações assumidas pelas sociedades incentivadas por esta Lei implicará:
I – na imediata rescisão do Termo de Adesão ao PEDEM, e no
imediato cancelamento dos benefícios concedidos;
II – na imediata reversão, à propriedade e/ou posse do Município, do imóvel objeto de Compromisso de Compra e Venda Subsidiada e/ou termo de Concessão Onerosa de Direito
Real de Uso, sem direito à restituição de eventuais parcelas
pagas pelo imóvel, nem direito à indenização e/ou retenção pelas benfeitorias acrescidas ao imóvel, sejam elas necessárias,
úteis ou voluptuárias;
III – no ressarcimento, ao Município, dos tributos, taxas e ou-
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tros valores que deixaram de ser cobrados da sociedade incentivada por esta Lei.
§ 1º O Município, ato contínuo ao momento que tomou conhecimento do descumprimento das obrigações, notificará, por meio
da SMD, a sociedade inadimplente sobre rescisão do Termo
de Adesão ao PEDEM e sobre o cancelamento dos incentivos.
§ 2º O valor do ressarcimento previsto no inciso III do caput:
I – será calculado pela Secretaria Municipal de Finanças, e corresponderá aos tributos, taxas e outros valores isentados no
intervalo de tempo compreendido entre a data de assinatura
do Termo de Adesão ao PEDEM e a data de recebimento da
notificação prevista no parágrafo primeiro deste artigo;
II – será acrescido de correção monetária e de juros, na proporção do índice oficial aplicável;
III – será inscrito em dívida ativa e encaminhado para protesto
e/ou cobrança judicial, na hipótese de não haver seu pagamento voluntário.
§ 3º Na hipótese da sociedade inadimplente optar pela quitação voluntária do ressarcimento previsto no inciso III do caput
deste artigo, serão aplicadas as condições de pagamento estabelecidas em Programa de Recuperação Fiscal do Município
de Guarapuava (PREFIG), ou outro programa assemelhado.
Art. 11. A qualquer tempo, e independentemente do descumprimento das obrigações assumidas no Termo de Adesão ao
PEDEM, reverterão ao patrimônio e/ou posse do Município, livres de quaisquer ônus, os imóveis cedidos a título de incentivo
quando:
I – não utilizados para os fins consignados no requerimento
estipulado no artigo 5º e/ou no Termo de Adesão ao PEDEM;
II – decorrido, sem cumprimento, o prazo assinalado pela SMD
para que a sociedade inicie e/ou amplie suas atividades;
III – houver a paralisação das obras de instalação e/ou ampliação da sociedade por mais de 30 (trinta) dias seguidos, contados a partir da data de assinatura do Termo de Adesão ao
PEDEM, excetuada a paralisação decorrente de caso fortuito
ou de força maior, a qual deverá ser comprovada, justificada e
reconhecida por ato da SMD;
IV – finalizadas as obras de instalação e/ou ampliação da sociedade, a mesma se mantenha ociosa e/ou sem funcionamento e/ou com suas atividades paralisadas por prazo igual ou superior a 01 (um) ano;
V – ocorrer a extinção, falência ou recuperação judicial da sociedade antes de:
a) ocorrer a instalação da sociedade no Município, ou a ampliação das suas atividades; ou
b) expirar o prazo de concessão dos incentivos consignados no
Termo de Adesão ao PEDEM;
VI – não forem cumpridas as normas técnicas de implantação
e/ou ampliação das atividades da sociedade.
§ 1º A reversão prevista no caput deste artigo surtirá efeitos de
forma automática, e independe do pagamento de indenização,
prévia ou posterior.
§ 2º Se o imóvel cedido nos termos desta Lei não tiver ocupação mínima de 60% (sessenta por cento) relativamente ao
desempenho da atividade incentivada, caberá ao Município
exercer o direito de reversão parcial do referido imóvel.
§ 3º As prescrições do caput, e seus incisos, serão obrigatoriamente reproduzidas no Termo de Adesão ao PEDEM, no Compromisso de Compra e Venda Subsidiada e/ou no termo de
Concessão Onerosa de Direito Real de Uso.
Art. 12 A rescisão do Termo de Adesão ao PEDEM ante seu
descumprimento pela sociedade, implicará na cobrança pelo
Município, de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento)
do valor do imóvel cedido nos moldes desta Lei.
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§ 1º O valor do imóvel, para fins de aplicação da multa, será
aquele estatuído no Compromisso de Compra e Venda Subsidiada e/ou no termo de Concessão Onerosa de Direito Real
de Uso.
§ 2º O não pagamento voluntário da multa resultará em sua
inscrição em dívida ativa, e ulterior envio a protesto e/ou execução judicial.
CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13. O Município fica autorizado a:
I – desapropriar, amigável ou judicialmente, imóveis com vistas
à instalação de sociedades industriais, ou complexos/condomínios/polos industriais;
II – alugar, arrendar, ou construir barracões, reformá-los ou
adaptá-los, para a implantação de programas de cunho social
que visem a geração de empregos e à qualificação da mão
de obra necessária à expansão econômica do Município e ao
desempenho das atividades incentivadas por intermédio do
PEDEM.
Parágrafo único. Os imóveis desapropriados, em conformidade
com o inciso I do caput, poderão ser cedidos às sociedades
para os fins previstos nesta Lei, observado-se o procedimento
determinado nos incisos VI e VIII do caput do artigo 3º.
Art. 14. Uma vez aprovado o requerimento de incentivos, e
celebrado o Termo de Adesão ao PEDEM, a sociedade terá o
prazo de 30 (trinta) dias para iniciar as obras de implantação e/
ou ampliação, devendo concluí-las no prazo máximo de:
I – 06 (seis) meses, quando se tratar de obras de ampliação da
sociedade;
II – 12 (doze) meses, quando se tratar de obras de instalação
da sociedade.
§ 1º Os prazos assinalados pelo Município, para fins de cumprimento ao caput e seus incisos, constarão obrigatoriamente do
Termo de Adesão ao PEDEM.
§ 2º Os prazos referidos no caput e seus incisos poderão ser
prorrogados por igual período, uma única vez, havendo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, desde que o pedido de
prorogação seja encaminhado via protocolo à SMD, antes de
expirado o prazo inicialmente assinalado pelo Município, devendo ser instruído de argumentos e de documentos que justifiquem o pedido de prorrogação.
§ 3º A aprovação, pela SMD, do pedido de prorrogação interrompe e/ou suspende a fruição dos incentivos eventualmente
outorgados, por prazo igual à duração da prorrogação.
Art. 15. O não cumprimento, pela sociedade, dos objetivos e/
ou projetos expostos no requerimento de incentivos, bem como
a não observância do artigo 14, implicará na adoção, pelo Município, das providências elencadas no artigo 10.
Art. 16. Na hipótese de alienação, cisão, fusão, incorporação
ou transformação da sociedade beneficiada por esta Lei, a sociedade sucessora que mantiver a execução das atividades
incentivadas gozará dos benefícios outorgados à sociedade
originária, pelo interstício compreendido entre a data de assunção, pela sociedade sucessora, das atividades incentivadas e
o prazo final de fruição dos benefícios consignados no Termo
de Adesão ao PEDEM.
Art. 17. A cessão, ou qualquer outra forma de alienação e/ou
transferência, de direitos oriundos do Termo de Adesão ao PEDEM, poderá ser pleiteada pela sociedade através de protocolo endereçado à SMD, e dependerá de anuência prévia e
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expressa do Município, e somente será concedida após análise
documentação que instruir tal pedido, e posteriormente ao parecer favorável:
I – da Comissão de Avaliação descrita no artigo 6º;
II – da Procuradoria Geral do Município.
Parágrafo único. As disposições do caput, e seus incisos, serão obrigatoriamente reproduzidas no Termo de Adesão ao PEDEM, no Compromisso de Compra e Venda Subsidiada e/ou
no termo de Concessão Onerosa de Direito Real de Uso.
Art. 18. As despesas decorrentes da operacionalização do
PEDEM, e demais despesas atinentes à execução desta Lei,
correrão por conta de dotação própria constante do orçamento
do Município.
§ 1º Fica autorizado o Poder Executivo a, por ato próprio, realizar as adequações financeiras e orçamentárias necessárias
à execução do previsto nesta Lei, referente ao Orçamento de
2022.
§ 2º Para as despesas decorrentes da execução desta Lei, o
Poder Executivo fica autorizado a adotar as medidas necessárias para adequação da Lei Municipal n.º 3.179, de 1º de
julho 2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2022), da
Lei Municipal n.º 3.218, de 03 de dezembro de 2021(Lei do
Plano Plurianual Quadriênio 2022/2025), e na Lei Municipal nº
3.230, de 14 de dezembro de 2021 (Lei Orçamentária Anual –
LOA 2022).
§ 3º O Poder Executivo fica autorizado, para as finalidades
desta Lei, a utilizar os recursos definidos no artigo 43, parágrafo 1°, inciso I, da Lei Federal n.° 4.320, de 04 de maio de
1964, resultantes de superávit na fonte de recurso 0 (Recursos
Ordinários Livres).
Art. 19 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei Municipal n.º 1.535, de 10 de maio de 2006, e
demais atos normativos em contrário.
Parágrafo único. Os pedidos de outorga de benefícios econômicos e/ou fiscais em trâmite durante a vigência da Lei Municipal n.º 1.535/2006 deverão ser renovados pelos interessados, e processados integralmente conforme o teor desta Lei,
inclusive no que tange à documentação que deve instruir os
requerimentos.
Guarapuava, 01 de agosto de 2022.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 1192/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Art. 166, Inciso III, da Lei Complementar nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,
RESOLVE
Art. 1º Conceder Licença por Luto, para a servidora Vilcineia
Franca, Professor (a), matrícula nº 128147 (1), lotada na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o período de
19/08/2022 a 20/08/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a data da licença.
Guarapuava, 02 de setembro de 2022.
Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 1194/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Art. 139, da Lei Complementar Municipal n° 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
RESOLVE
Art. 1º Conceder Licença para Acompanhamento de Tratamento de Saúde aos servidores.
I.Adriana Semim Bueno, contrato nº 17.823/3-01, Fisioterapeuta, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o dia 29/08/2022.
II.Adriane Pichuski, contrato nº 18.519/1-01, Educador (a) Infantil, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o período de 29/08/2022 a 31/08/2022.
III.Anabel de Fatima Silva Padilha, contrato nº 15.814/3-01,
Servente de Limpeza, lotado (a) na Secretaria Municipal de
Saúde, compreendendo o dia 30/08/2022.
IV.Ana Raphaela Kulak Coblinski Machado, contrato nº
16.161/6-01, Professor (a), lotado (a) na Secretaria Municipal
de Educação, compreendendo o dia 30/08/2022.
V.Anileine Pereira, contrato nº 16.080/6-01, Educador (a) Infantil, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o período de 29/08/2022 a 31/08/2022.
VI.Benjamin Manoel dos Santos, contrato nº 6.517/0-01, Assistente Administrativo I, lotado (a) na Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social, compreendendo o dia
26/08/2022.
VII.Bruna Hellen da Cruz, contrato nº 18.626/0-02, Professor
(a), lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o dia 30/08/2022.
VIII.Carla Brustolin, contrato nº 14.766/4-01, Professor (a), lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo
o dia 31/08/2022.
IX.Cristiane de Lima, contrato nº 11.793/5-01, Auxiliar de Saúde Bucal, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o período de 30/08/2022 a 31/08/2022.
X.Daiane Prestes, contrato nº 17.080/1-01, Servente de Limpeza, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o (s) período (s) de 25/08/2022 a 26/08/2022 e de
29/08/2022 a 30/08/2022.
XI.Edson Pires Machado, contrato nº 11.355/7-01, Assistente
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Administrativo II, lotado (a) na Secretaria Municipal de Administração, compreendendo o período de 31/08/2022 a 02/09/2022.
XII.Emanoeli Camargo dos Santos Horst, contrato nº 18.761/501 | 18.761/5-04, Professor (a), lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o (s) período (s) de
29/08/2022 a 30/08/2022 e de 31/08/2022 a 02/09/2022.
XIII.Fernanda Ortolan, contrato nº 17.793/8-02, Professor (a),
lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o dia 29/08/2022.
XIV.Fernandha Franca, contrato nº 16.132/2-02, Professor (a),
lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o dia 29/08/2022.
XV.Francieli Ploger de Souza, contrato nº 16.135/7-02 |
16.135/7-05, Professor (a), lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o período de 29/08/2022 a
02/09/2022.
XVI.Genilce de Fatima Olenka, contrato nº 15.857/7-02, Agente
Comunitário de Saúde, lotado (a) na Secretaria Municipal de
Saúde, compreendendo o dia 25/08/2022.
XVII.Janaina Schell dos Santos, contrato nº 17.640/0-01, Professor (a), lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação,
compreendendo o dia 31/08/2022.
XVIII.Jane de Oliveira, contrato nº 18.338/5-01, Técnico (a)
em Enfermagem, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde,
compreendendo o dia 30/08/2022.
XIX.Josiani Pimpao Seleme, contrato nº 17.714/8-01, Professor (a), lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o período de 24/08/2022 a 27/08/2022.
XX.Juliana Fiorim da Encarnação, contrato nº 17.779/2-01, Psicólogo (a), lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o período de 29/08/2022 a 31/08/2022.
XXI.Juliane Maria Rocha, contrato nº 17.600/1-01, Servente de
Limpeza, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o período de 30/08/2022 a 02/09/2022.
XXII.Keila Tamara Dias Strassacapa, contrato nº 19.478/7-01,
Nutricionista, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde,
compreendendo o período de 29/08/2022 a 04/09/2022.
XXIII.Luciane Aparecida Chagas de Campos, contrato nº
14.578/5-01 | 14.578/5-03, Professor (a), lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o dia 29/08/2022.
XXIV.Marcia de Souza, contrato nº 17.304/5-01, Servente de
Limpeza, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o dia 31/08/2022.
XXV.Maria Adriana Gomes, contrato nº 19.364/0-01, Auxiliar
de Saúde Bucal, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde,
compreendendo o dia 30/08/2022.
XXVI.Maria Fernanda Anselmo de Oliveira, contrato nº
12.929/1-01, Educador (a) Infantil, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o período de 31/08/2022
a 02/09/2022.
XXVII.Maria Helena Panizzon, contrato nº 16.009/1-01, Educador (a) Infantil, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação,
compreendendo o dia 25/08/2022.
XXVIII.Mariana Rinaldi, contrato nº 19.381/0-01, Cirurgião (ã)
Dentista, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o dia 26/08/2022.
XXIX.Marisa de Fatima de Oliveira, contrato nº 14.960/8-01,
Agente Comunitário de Saúde, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o dia 31/08/2022.
XXX.Marlei Aparecida de Azevedo, contrato nº 12.360/9-01,
Agente Comunitário de Saúde, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o dia 29/08/2022.
XXXI.Michelle Cristine Peres Domingues, contrato nº 17.388/601, Professor (a), lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o dia 29/08/2022.
XXXII.Nilceia Tomazi Medeiros da Rosa, contrato nº 16.041/5-
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01, Educador (a) Infantil, lotado (a) na Secretaria Municipal
de Educação, compreendendo o período de 30/08/2022 a
03/09/2022.
XXXIII.Patricia Gracielli Gonçalves, contrato nº 16.805/0-01,
Educador (a) Infantil, lotado (a) na Secretaria Municipal de
Educação, compreendendo o dia 26/08/2022.
XXXIV.Paula Patricia Carneiro de Abreu, contrato nº 18.162/501, Educador (a) Infantil, lotado (a) na Secretaria Municipal de
Educação, compreendendo o dia 30/08/2022.
XXXV.Pollyanna de Oliveira Matos Borack, contrato nº
15.906/9-02, Técnico (a) em Enfermagem, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o dia 29/08/2022.
XXXVI.Priscila Noriler Alves Loss, contrato nº 16.412/7-01,
Educador (a) Infantil, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o (s) dia (s) 26/08/2022 e 29/08/2022.
XXXVII.Rubia Cristina da Cruz Paes Miranda, contrato nº
18.675/9-02, Educador (a) Infantil, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o período de 30/08/2022
a 01/09/2022.
XXXVIII.Selma das Graças Santos, contrato nº 10.112/5-01,
Atendente Social, lotado (a) na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, compreendendo o período de
25/08/2022 a 11/09/2022.
XXXIX.Solange Aparecida Guimarães Komeche, contrato nº
19.227/9-01, Professor (a), lotado (a) na Secretaria Municipal
de Educação, compreendendo o dia 29/08/2022.
XL.Silvana Terezinha Protcz Skorobohatei, contrato nº
10.904/5-01, Agente Comunitário de Saúde, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o dia 31/08/2022.
XLI.Suellen Pricila Meira de Campos, contrato nº 14.924/1-01,
Agente Comunitário de Saúde, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o período de 29/08/2022 a
31/08/2022.
XLII.Tammy Crhistina de Souza, contrato nº 17.504/8-01, Educador (a) Infantil, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o dia 26/08/2022.
XLIII.Tatiana Esser, contrato nº 16.956/0-01, Professor (a), lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo
o dia 29/08/2022.
XLIV.Tatiane Aparecida de Almeida, contrato nº 18.172/2-03,
Técnico (a) em Enfermagem, lotado (a) na Secretaria Municipal
de Saúde, compreendendo o dia 31/08/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.
Guarapuava, 01 de setembro de 2022.
Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 1195/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Art. 119, da Lei Complementar Municipal n° 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
RESOLVE
Art. 1º Conceder prorrogação da licença para Tratamento de
Saúde a servidora Dulce Terezinha Hohl Mendes, contrato nº
18.277/0-01, Educador (a) Infantil, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o período de 05/09/2022
a 25/09/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
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retroagindo seus efeitos legais a data da licença.
Guarapuava, 01 de setembro de 2022.
Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 1196/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Art. 119, da Lei Complementar Municipal n° 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
RESOLVE
Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, aos servidores:
I.Alexandre Westephal Losso, contrato nº 18.611/2-01, Médico
Generalista de Pronto Atendimento, lotado (a) na Secretaria
Municipal de Saúde, compreendendo o período de 29/08/2022
a 31/08/2022.
II.Ana Vaci Correia Verissimo, contrato nº 15.011/8-01, Professor (a), lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o período de 24/08/2022 a 26/08/2022.
III.Carmen Lucia Ribeiro Martins, contrato nº 11.832/0-01, Servente de Limpeza, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o período de 29/08/2022 a 31/08/2022.
IV.Celia de Jesus da Luz, contrato nº 17.939/6-01, Educador
(a) Infantil, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação,
compreendendo o dia 30/08/2022.
V.Celia Maria Melhem Pellissari, contrato nº 16.799/1-02, Educador (a) Infantil, lotado (a) na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, compreendendo o período de
29/08/2022 a 02/09/2022.
VI.Cleia Mara Ferreira, contrato nº 10.910/0-01, Servente de
Limpeza, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o período de 23/08/2022 a 05/09/2022.
VII.Eliane Martins Fernandes, contrato nº 19.503/5-01, Agente
Comunitário de Saúde, lotado (a) na Secretaria Municipal de
Saúde, compreendendo o período de 26/08/2022 a 24/09/2022.
VIII.Jeanne Sellen Cavalheiro da Silva, contrato nº 16.196/903, Professor (a), lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o período de 18/08/2022 a 16/09/2022.
IX.Jocemari Lenita Pedroso, contrato nº 12.120/7-01 | 12.120/703, Professor (a), lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o período de 25/08/2022 a 31/08/2022.
X.Lisandra Franciele de Oliveira, contrato nº 16.000/8-01, Educador (a) Infantil, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o período de 29/08/2022 a 02/09/2022.
XI.Marilda de Oliveira Souza, contrato nº 15.759/7-01, Servente de Limpeza, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação,
compreendendo o período de 29/08/2022 a 09/09/2022.
XII.Milton Jose Bacellar Jundi, contrato nº 17.624/9-01, Cirurgião Dentista, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde,
compreendendo o período de 26/08/2022 a 09/09/2022.
XIII.Pablo Rafael Ferreira Golemba, contrato nº 15.712/0-01,
Servente de Limpeza, lotado (a) na Secretaria Municipal de
Administração, compreendendo o período de 29/08/2022 a
12/09/2022.
XIV.Rita de Cassia Pereira Goes, contrato nº 8.526/0-02, Professor (a), lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação,
compreendendo o período de 30/08/2022 a 02/09/2022.
XV.Rosemeri Klempovus Moreira, contrato nº 18.034/3-02,
Técnico (a) em Enfermagem, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o período de 29/08/2022 a
02/09/2022.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.
Guarapuava, 01 de setembro de 2022.
Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 1197/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Art. 121, da Lei Complementar Municipal n° 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
RESOLVE
Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, aos servidores:
I.Cirlete de Fatima Costa Araujo, contrato nº 15.688/4-01, Servente de Limpeza, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde,
compreendendo o dia 26/08/2022.
II.Ilcemere Araujo Morais Caldas, contrato nº 18.662/7-01, Educador (a) Infantil, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o período de 11/08/2022 a 12/08/2022.
III.Larissa Tiepolo, contrato nº 17.253/7-01 | 17.253/7-03, Professor (a), lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação,
compreendendo o dia 25/08/2022.
IV.Maria Alzira Lourenço, contrato nº 14.016/3-01, Auxiliar de
Enfermagem, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde,
compreendendo o período de 28/07/2022 a 29/07/2022.
V.Nanassara Trindade, contrato nº 17.306/1-01, Servente de
Limpeza, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o dia 25/08/2022.
VI.Rosane Terezinha Potereiko de Almeida, contrato nº
17.693/1-01, Servente de Limpeza, lotado (a) na Secretaria
Municipal de Educação, compreendendo o dia 25/08/2022.
VII.Sandra Mara Keche Antoniack, contrato nº 14.639/0-03,
Professor (a), lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação,
compreendendo o período de 24/08/2022 a 26/08/2022.
VIII.Silvana do Belem Housni, contrato nº 14.564/5-01 |
14.564/5-03, Professor (a), lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o período de 25/08/2022 a
26/08/2022.
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Guarapuava, 01 de setembro de 2022.
Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 1199/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Art. 130, da Lei Complementar Municipal n° 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
RESOLVE
Art. 1º Conceder Licença Maternidade as servidoras:
I.Darla Silverio Macedo, contrato nº 19.543/4-01, Nutricionista, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o período de 180 (cento e oitenta) dias, de 24/08/2022 a
19/02/2023.
II.Elizette Macedo Pierog, contrato nº 19.488/9-01, Professora,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o período de 180 (cento e oitenta) dias, de 24/08/2022 a
19/02/2023.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.
Guarapuava, 01 de setembro de 2022.
Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 1202/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar a servidora Luciane Sekula, carteira de Habilitação nº 01755488141, lotada na Secretaria Municipal de Administração, para dirigir 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 janeiro de 2023.

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

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

Guarapuava, 01 de setembro de 2022.

Guarapuava, 02 de setembro de 2022.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1198/2022
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.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

RESOLVE
Art. 1º Conceder Auxílio Natalidade as servidoras:
I.Darla Silverio Macedo, contrato nº 19.543/4-01, Nutricionista,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
II.Elizette Macedo Pierog, contrato nº 19.488/9-01, Professora,
lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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
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 pagamento de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
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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:
PORTARIA Nº 1203/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar os servidores abaixo relacionados, lotados na
Secretaria Executiva Municipal, 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 janeiro de 2023:
I.Antonio Carlos da Luz - CNH nº 07192965592;
II.Sergio Mauricio Florentino dos Santos - CNH nº 01960004507;
III.Rebeca Cordeiro Batista - CNH nº 07184838122;
IV.Douglas Alex Araújo - CNH nº 05387965327;
V.Nilton Cesar Hortmann - CNH nº 004933330308;
VI.Antonio Carlos Ilêncio - CNH nº 07377151760;
VII.Dirceu Augusto de Morais - CNH nº 02546887654;
VIII.José Alves da Silva - CNH nº 02185848900;
IX.Carlos Ferreira - CNH nº 05415138188;
X.Arnoldo Galinski - CNH nº 02545044324;
XI.Joelsio Gomes da Silva - CNH nº 04689068706;
XII.Rudimar da Rocha Rebello - CNH nº 02778127172.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 02 de setembro 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
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-
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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 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 1204/2022
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.
RESOLVE
Art. 1º Conceder Auxílio Natalidade à servidora Darla Silvério
Macedo, matrícula nº 195434 (1), Nutricionista, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 05 de agosto de 2022.
Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 1205/2022
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.
RESOLVE
Art. 1º Conceder Auxílio Natalidade à servidora Elizette Macedo Pierog, matrícula nº 19.488-9 (1), Professora, lotada na
Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 05 de setembro de 2022.
Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 1207/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, como responsáveis pela gestão e fiscalização, conforme disposto no
Decreto nº 7545/2019, em decorrência da formulação contida
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Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2452

na Requisição Preliminar nº673/2022, emitida pela Secretaria
Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos, que tem por
objeto a " contratação da Companhia de Serviços de Urbanismo de Guarapuava - Sociedade de Economia Mista - SURG,
para prestação de serviços e execuçção e/ou administração
de obras;
Gestor Geral:
I.Tiago Bronoski, CPF nº 075.050.299-16, RG nº 10.076.037-1,
CREA/PR 203.899/D, SVOSU - Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos;
Fiscais:
I. José Elias Sydor, CPF nº 748.773.729-20, RG nº 60763283, CREA nº64.902/D, SVOSU - Secretaria Municipal de Viação,
Obras e Serviços Urbanos;
II. Eleane Aparecida Bischof Keche, CPF nº 614.884.459-15,
RG nº 1891655-0, CREA-PR 16047/D, SVOSU - Secretaria
Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos;
III.Fabiano Ribeiro Stocco, CPF nº 099.540.569-71, RG nº
12.964.732-9, CREA/PR 177.642/D, SVOSU - Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos;
IV.Robson Prestes, CPF nº 486.989.709-15, RG nº3.289.2035, SER - Secretaria Municipal de Esportes e Recreação;
V.Leozelia Saidel Pedroso, CPF nº 630.821.959-20, RG nº
12.785.115-8, SEAGRI - Secretaria Municipal de Agricultura;
VI.Amarildo Antonio Freder, CPF nº 029.173.269-05, RG nº
7.339.474-0, STUR- Secretaria Municipal de Turismo;
VII.Carlos Alberto Trombini, CPF nº 458.350.559-00, RG nº
3.077.903-7, SMPU - Secretaria Municipal de Planejamento e
Urbanismo;
VIII.Fabiano Ferreira da Silva, CPF n.º 050.087.429-81, RG n.º
89687355-1, CREA/PR 121.706/D, SMH- Secretaria Municipal
de Habitação;
IX.Flávio Alexandre, CPF nº 080.288.538-11, RG nº 17.693.618
- SSP-SP, SMH- Secretaria Municipal de Habitação;
X.Daniel Gonzaga Moura de Souza, CPF nº 004.377.839-95,
RG nº 7044767-3, CREA/PR 103.636/D, SETRAN - Secretaria
Municipal de Trânsito e Transporte;
XI.Altair Bonassa, CPF nº 442.399.479-87, RG nº 3151446-0,
SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte;
XII.Eleni Castro Rodrigues, CPF nº 026.199.259-75, RG nº
7.034.569-2, SPPM - Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres;
XIII. Laura Maria Iatskiu Vasconcelos, CPF nº 039.274.709-02,
RG nº 8.136.781-7, SPPM - Secretaria Municipal de Políticas
Públicas para Mulheres;
XIV.Marcio Rosa Losso, CPF nº 004.638.379-40, RG nº
8.011.439-7, SMS - Secretaria Municipal de Saúde;
XV.Pedro Ademilson Horst, CPF nº 409.432.599-9, RG nº
3.210.482-7, SMS - Secretaria Municipal de Saúde;
XVI.Suzana de Souza Chagas, CPF nº 956.766.279-72, RG nº
5.394.668-2, SME - Secretaria Municipal de Educação;
XVII.Rosana Araujo Marcondes Soares, CPF nº 539.069.42953, RG nº 3.407.840-8, SME - Secretaria Municipal de Educação;
XVIII.Divonei José da Costa, CPF nº 044.289.409-04, RG nº
8609331-6, PGM - Procuradoria Geral;
XIX.José Airson Horst, CPF nº 435.801.149-72, RG nº
37324396, SMAD - Secretaria Municipal de Administração;
XX.Scheila Aparecida Kulka Schwans, CPF nº 031.991.029-64,
RG nº 7027079-0, SMAD - Secretaria Municipal de Administração;
XXI.Carlos Marcelo Kaliberda, CPF nº 018.595.619-00, RG nº
6273274-1, SMAD - Secretaria Municipal de Administração;
XXII.Tiago Ferreira, CPF nº093.325.849-66, RG nº 10.877.7028, SEMAG - Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
XXIII.Mariele Cristina Cordova Vogt, CPF nº 049.900.179-60,
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RG nº 7.666.436-6, SECOM - Secretaria Municipal de Comunicação Social;
XXIV. Adriano Volkweis, CPF nº 037.925.719-00, RG nº
5.541.724.-5, SEMADS - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
XXV.Rosa Aparecida Ramos Daniel, CPF nº 025.523.189-08,
RG nº 6.688.120-2, SEMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social;
XXVI. Patricia Hiarithsa Mandu Ribeiro Ribas, CPF nº
106.412.149-79, RG nº 13.457.323-6, SEMADS - Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social;
XXVII.Gabriela de Oliveira, CPF nº 090.972.989-11, RG nº
12.966.528-9, SECULT - Secretaria Municipal de Cultura;
XXVIII.Ueudes Sousa Mota, CPF nº 018.674.623-70, RG nº
13.218.329-5, SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições contrárias.
Guarapuava, 05 de setembro de 2022.
Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
ERRATA
Portaria nº 1059, de 15 de agosto de 2022, publicada no Boletim Oficial do Município nº 2438, do mês de agosto de 2022,
Onde lê:
XXIX. Kelli Cristina Tramontina Edling, contrato nº 12.644/6-01,
Enfermeiro (a), lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde,
compreendendo o período de 08/08/2022 a 06/09/2022.
Leia – se:
XXIX. Kelli Cristina Tramontina Edling, contrato nº 12.644/6-01,
Enfermeiro (a), lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde,
compreendendo o período de 08/08/2022 a 28/08/2022.
Guarapuava, 01 de setembro de 2022.
Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS
RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 43/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2022
OBJETO: INEXIGIBILIDADE para aquisição de reagentes
e materiais para equipamentos BS-380, BS-120, BC300 e
BC5000, sendo todos equipamentos da marca MINDRAY.
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 I da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores, bem como Parecer da Procuradoria
Geral do Município, n.º 756/2022 e Autorização do Diretor do
Departamento de Compras, RATIFICA a INEXIGIBILIDADE, no
valor de R$ 559.827,93 (quinhentos e cinquenta e nove mil,
oitocentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos) para
a Contratação da empresa J.R.EHLKE & CIA.LTDA., inscrita no
CNPJ nº 76.730.076/0001-34.
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 30 de agosto de 2022.
DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos
CONCORRÊNCIA Nº 3/2022
PROCESSO Nº 146/2022
HOMOLOGAÇÃO
O Diretor de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do
Decreto n.º 8437, de 12 de Janeiro de 2021, com base na Lei
8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório realizado na modalidade Concorrência nº 3/2022, cujo
objeto é a “Concessão de uso a titulo oneroso de área física
com fins comerciais, no ramo de cafeteria e alimentação para
comercialização de refeições rápidas localizadas no terminal
de Passageiros do Aeroporto Regional de Guarapuava Tancredo Thomas de Faria.”, considerando a ata de julgamento
da proposta emitida pela Comissão Permanente de Licitações,
HOMOLOGA a licitação, adjudicando o objeto à empresa CAFETERIA LACAL LTDA, com o valor total R$ 28.836,24 (vinte
e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos).
Guarapuava, 29 de agosto de 2022.
DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2022
PROCESSO N.º: 160/2022
HOMOLOGAÇÃO
O Diretor de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do
Decreto n.º 8437/2021, com base na Lei 10.520/2002 e demais
legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto,
HOMOLOGA, o resultado do processo licitatório em epígrafe,
conforme a seguir:
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SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS
PROCESSO N.º: 210/2022
O Diretor de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do
Decreto n.º 8437/2021, com base na Lei 10.520/2002 e demais
legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto,
HOMOLOGA, o resultado do processo licitatório em epígrafe,
conforme a seguir:
ADJUDICATÁRIA

LOTES

VALOR

ANTONIO MARCOS MARRONI - ME

4

R$ 109.800,00

AW KRUGER TRANSPORTES
LTDA

2

R$ 148.000,00

MAURICIO VIDAL FERRAZ
DA FONTOURA TRANSPORTES LTDA

1

R$ 159.600,00

-

3

FRACASSADO

Guarapuava, 29 de agosto de 2022.
DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 135/2022
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS
PROCESSO N.º: 194/2022
HOMOLOGAÇÃO
O Diretor de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do
Decreto n.º 8437/2021, com base na Lei 10.520/2002 e demais
legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto,
HOMOLOGA, o resultado do processo licitatório em epígrafe,
conforme a seguir:
ADJUDICATÁRIA

LOTES

VALOR

GABRIELA ABT TRATZ

1, 2

R$ 92.000,00

Guarapuava, 02 de setembro de 2022.
DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 136/2022
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS
PROCESSO N.º: 215/2022
HOMOLOGAÇÃO
O Diretor de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do
Decreto n.º 8437/2021, com base na Lei 10.520/2002 e demais
legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto,
HOMOLOGA, o resultado do processo licitatório em epígrafe,
conforme a seguir:

ADJUDICATÁRIA

LOTES

VALOR

ADJUDICATÁRIA

LOTES

VALOR

-

1

DESERTO

ALXTEK SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA LTDA

1, 2

R$ 14.487,49

Guarapuava, 29 de agosto de 2022.
DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 132/2022

Guarapuava, 31 de agosto de 2022.
DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava
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TOMADA DE PREÇOS N.º 13/2022
PROCESSO N.º: 204/2022
HOMOLOGAÇÃO
O Diretor de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do
Decreto n.º 8437/2021, com base na Lei 10.520/2002 e demais
legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto,
HOMOLOGA, o resultado do processo licitatório em epígrafe,
conforme a seguir:
ADJUDICATÁRIA

LOTES

VALOR

-

1

DESERTO

Guarapuava, 02 de setembro de 2022.
DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento, instalação, configuração, treinamento, suporte e locação de serviços de telefonia baseados na tecnologia de voz
sobre IP, para uso de todas as Secretarias Municipais.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO nº: 296//2022.
CONTRATADA: AFRAS – SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ N°: 01.573.983/0001-18.
R$ 579.503,76 (Quinhentos e setenta e nove mil quinhentos e
três reais e setenta e seis centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná.
DATA DA ASSINATURA: 12/08/2022 –
DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE ATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2022
OBJETO: Registro de preço para eventual contratação de empresa para fornecimento de coffee break e jantar para atender
as demandas de cursos, formações pedagógicas, eventos e
confraternizações envolvendo servidores e alunos da rede Municipal de Educação.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
ATA Nº: 402/2022.
CONTRATADA: MURILO KIRIAN – ME.
CNPJ N°: 29.243.009/0001-05.
VALOR TOTAL: R$ 121.625,00 (Cento e vinte e um mil seiscentos e vinte e cinco reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná.
DATA DA ASSINATURA: 25/08/2022 –
DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE ATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022
OBJETO: Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação (Coffee
Break).
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
ATA Nº: 403/2022.
CONTRATADA: MURILO KIRIAN – ME.
CNPJ N°: 29.243.009/0001-05.
VALOR TOTAL: R$ 75.392,00 (Setenta e cinco mil trezentos e
noventa e dois reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná.
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DATA DA ASSINATURA: 25/08/2022 –
DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2022.
OBJETO: Prestação de serviços de Leiloeiro Público oficial
para a realização de leilões públicos eletrônicos por meio de
plataforma de transação via web, visando a venda de bens móveis e imóveis considerados inservíveis ao Município de Guarapuava.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO Nº: 315/2022.
CONTRATADA: HELCIO KRONBERG LEILOEIRO PÚBLICO
OFICIAL.
CNPJ - CPF/MF N°: 10.722.603/0001-50.
NOTA FINAL: 208 (duzentos e oito) pontos.
VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses.
FORO: Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná.
DATA DA ASSINATURA: 25/08/2022.
DIRETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS:
DIEGO VOLFF
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
PREGÃO ELETRÔNICO 19/2022
ATA DE SRP N.º 75/2022
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de cestas
básicas.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: VALDENIR ROSA.
CNPJ: 40.138.949/0001-77.
OBJETO DO ADITIVO: DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO.
O presente aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico financeiro da Ata de SRP, com fundamento no Artigo 65, inciso
II, alínea “d” da Lei 8666/93.
FORO: Comarca de Guarapuava - Paraná
DATA DA ASSINATURA: 19/08/2022 –
DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
PREGÃO ELETRÔNICO 46/2022
ATA DE SRP N.º 288/2022
OBJETO DO CONTRATO: Registro de preços para eventual
aquisição de gêneros alimentícios básicos e perecíveis para
compor o cardápio da merenda escolar
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: MARCELO ZIMOVSKEI EIRELI.
REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO ZIMOVSKEI.
CNPJ: 73.525.909/0001-37.
OBJETO DO ADITIVO: DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO.
O presente aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico financeiro da Ata de SRP, com fundamento no Artigo 65, inciso
II, alínea “d” da Lei 8666/93.
FORO: Comarca de Guarapuava - Paraná.
DATA DA ASSINATURA: 24/08/2022 –
DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
PREGÃO ELETRÔNICO 47/2022
ATA DE SRP N.º 315/2022
OBJETO DO CONTRATO: Registro de preço para eventual
aquisição de produtos alimentícios básicos para composição
do cardápio da merenda escolar.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA.
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REPRESENTANTE LEGAL: ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS.
CNPJ: 39.649.812/0001-06.
OBJETO DO ADITIVO: DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO.
O presente aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico financeiro da Ata de SRP, com fundamento no Artigo 65, inciso
II, alínea “d” da Lei 8666/93.
FORO: Comarca de Guarapuava - Paraná.
DATA DA ASSINATURA: 25/08/2022 –
DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO 139/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2021
OBJETO: Contratação da SURG - Companhia de Serviços de
Urbanização de Guarapuava, Sociedade de Economia Mista,
para prestação de serviços e execução e/ou administração de
obras, conforme tabela de serviços e preços constantes no
anexo I.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA – SURG.
REPRESENTANTE: HALMUTH FAGNER GOBA BRANDTNER E SANDRO ALEX RUSSO VALERA.
CNPJ: 75.646.273/0001-07.
OBJETO DO ADITIVO - REEQUILÍBRIO.
O presente aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico financeiro do Contrato em epígrafe, com fundamento no Artigo
65, inciso II, alínea “d” da Lei 8666/93.
FORO: Comarca de Guarapuava - Paraná.
DATA DA ASSINATURA: 26/08/2022 –
DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
CONTRATO N° 239/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 158/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada em controle
de pragas urbanas.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA.
CONTRATO Nº: 239/2021.
CONTRATADA: JVC CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: JORGE AUGUSTO CORREA DE
SOUZA.
CNPJ: 04.222.524/0001-88.
OBJETO DO ADITIVO - PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO DE
GESTOR/FISCAL:
Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato em epígrafe,
pelo período de 30/09/2022 à 30/09/2023, com fulcro no Art. 57
inciso II da Lei Federal 8.666/1993.
Fica nomeada como gestora deste contrato, a quem caberá a
fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, conforme o art. 67 da Lei Federal n° 8666/93, a Sra. FERNANDHA FRANÇA , inscrita no CPF/MF sob o nº 041.978.649-06, e
como fiscal a Sra. FRANCIELI MILANO P. LEAL SILVA, portadora do inscrito no CPF/MF sob o nº 055.654.149-97.
FORO: Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná.
DATA DA ASSINATURA: 30/08/2022 –
DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO
PREGÃO ELETRÔNICO 173/2021
ATA DE SRP N.º 391/2021
OBJETO DO CONTRATO: Registro de preço para eventual
aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa e cozinha.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
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CONTRATADA: MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS
CNPJ: 39.649.812/0001-06 OBJETO DO ADITIVO: DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO O presente aditivo tem por objeto o
reequilíbrio econômico financeiro da Ata de SRP, com fundamento no Artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8666/93.
FORO: Comarca de Guarapuava - Paraná
DATA DA ASSINATURA: 15/08/2022 –
DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO
PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2019
CONTRATO 142/2020
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços
de locação de máquinas e caminhões.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: DOIS IRMÃOS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
CAMINHÃO LTDA EPP.
OBJETO DO ADITIVO - PRORROGAÇÃO.
Ficam reajustados os valores contratuais com base no índice
do INPC (IBGE), a partir da proposta emitida pela contratada
em 08/07/2019. Considerando que foi concedido o reajuste de
9,55% em 04/08/2021, o contrato será reajustado em 12,71%
(1,02%+9,22%-9,55%+11,91%) INPC(IBGE) considerando o
3º termo aditivo com valor de R$ 130.470,75 (Cento e trinta
mil quatrocentos e setenta reais e setenta e cinco centavos)
passando para o valor de R$ 147.053,58 (Cento e quarenta
e sete mil cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos),
com fulcro no artigo 65, § 8º da Lei Federal n.° 8666/93, e Art.
2º e 3º da Lei federal 10.192/2001, e no Parecer Jurídico de nº
625/2021, conforme descrito abaixo:
DATA DA ASSINATURA: 22/08/2022 –
DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2019
CONTRATO Nº 282/2019
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços
seguro de veículos.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: GENTE SEGURADORA SA.
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EDUARDO PINTO DE
SOUZA.
CNPJ: 90.180.605/0001-02.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUPRESSÃO.
Incluem-se no contrato em epígrafe 02 (dois) novos veículos,
para atender as demandas da Secretaria Municipal de Finanças, impactando em um aumento de 1,86% (um vírgula oitenta e seis por cento) no valor total contratual, com fundamento legal no art. 65, inciso I, alínea “b” e § 1º da Lei Federal
8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 09/08/2022 –
GRAZIELE VENSON OKONOSKI –
Diretora Interina do Departamento de Licitações e Contratos.
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CONSÓRCIO INTERGESTORES DE SAÚDE DA 5ª REGIÃO DE SAÚDE
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PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA
DECRETO No 25/2022
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava,
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º Retificar o Decreto 34/2021 que nomeou o servidor
LUIZ FELIPE DE LIMA, portador da RG nº 12430500-4 e CPF
093.851.979-40, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor de Gabinete Parlamentar, retificando-se
para o cargo de Coordenador de Gabinete Parlamentar, tendo
remuneração pelo nível CCL-n3 do anexo II da LC 61/2016,
lotado no gabinete da Vereadora Beatriz Aparecida Neves.
		
Art. 2º O cargo de Coordenador de Gabinete Parlamentar tem
as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão dos serviços internos e externos do gabinete parlamentar, redação e
encaminhamento de processos legislativos de interesse e autoria do gabinete para o Departamento legislativo para adequação final; redação, tais como requerimentos, projetos de
leis, correspondências, atendimento ao público, agendamento
de reuniões, arquivamento de documentos e correspondências
internas e externas, desempenhar funções internas e externas;
prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto
ao qual exerce as atribuições de seu cargo; realizar estudos e
pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de proposições e expedientes em geral que passem pela apreciação do
Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o serviço e a assistência às bases, de interesse do Vereador; sugerir
assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer
atividades de divulgação dos trabalhos realizados e relações
públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao
trabalho dos assessores lotados no respectivo gabinete, bem
como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coordenar e controlar as atividades diárias do gabinete, promovendo
o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e programas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se disposições em contrário.
Gabinete da Presidência, em 02 de setembro de 2022.
João Carlos Gonçalves
Presidente
DECRETO No 26/2022
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava,
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear o servidor FABIO PEREIRA DE CRISTO, portador da RG nº. 6.795.855-1 e CPF 023.195.719-06, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete Parlamentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n5 do anexo II da LC
61/2016, lotado no gabinete da Ver. Paulo Cezar de Lima.
		
Art. 2º O cargo de Assessor de Gabinete Parlamentar tem
as seguintes atribuições: Desempenhar funções internas e externas, segundo diretrizes e orientação superior do vereador
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responsável ou superior; minutar projetos de lei, resoluções,
emendas parlamentares e as respectivas justificativas, encaminhando os mesmos ao Departamento legislativo para a correta formatação e inserção nos sistemas legislativos, visando
a tramitação legal; executar trabalhos de redação e resumo de
acompanhamento de reuniões e comissões; auxiliar na realização de pesquisas, estudos e elaboração de informações de
interesse do Gabinete; elaborar pedidos de informação e respectivas repostas, colaborar na organização de audiências públicas ou reuniões que devam ser promovidas pelo Vereador;
auxiliar nos processos legislativos de interesse e autoria do
gabinete, tais como requerimentos, projetos de leis, correspondências, atendimento ao público, e outras funções correlatas
de assessoramento, entre outras, desempenhar funções internas e externas, seguindo orientação superior; efetuar serviços
de recepção no gabinete da presidência; redação, digitação,
organização de arquivos , indicações e pedidos do presidente
na qualidade de vereador; expedir convites e anotar todas as
providências necessárias ao assessoramento formal do parlamentar; promover o registro de nome e endereço completo de
autoridades, lideranças e cidadãos de interesse do vereador.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se disposições em contrário.
Gabinete da Presidência, em 02 de setembro de 2022.
João Carlos Gonçalves
Presidente

DECRETO No 27/2022
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava,
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a servidora BRUNA MARICATO NOBUKUNI,
portadora da RG nº. 9.628.735-6 e CPF 080.613.919-61, para
exercer o cargo em comissão de Assessora de Gabinete Parlamentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n5 do anexo II
da LC 61/2016, lotado no gabinete da Ver. Beatriz Aparecida
Neves.
		
Art. 2º O cargo de Assessor de Gabinete Parlamentar tem as
seguintes atribuições: Desempenhar funções internas e externas, segundo diretrizes e orientação superior do vereador
responsável ou superior; minutar projetos de lei, resoluções,
emendas parlamentares e as respectivas justificativas, encaminhando os mesmos ao Departamento legislativo para a correta formatação e inserção nos sistemas legislativos, visando
a tramitação legal; executar trabalhos de redação e resumo de
acompanhamento de reuniões e comissões; auxiliar na realização de pesquisas, estudos e elaboração de informações de
interesse do Gabinete; elaborar pedidos de informação e respectivas repostas, colaborar na organização de audiências públicas ou reuniões que devam ser promovidas pelo Vereador;
auxiliar nos processos legislativos de interesse e autoria do
gabinete, tais como requerimentos, projetos de leis, correspondências, atendimento ao público, e outras funções correlatas
de assessoramento, entre outras, desempenhar funções internas e externas, seguindo orientação superior; efetuar serviços
de recepção no gabinete da presidência; redação, digitação,
organização de arquivos , indicações e pedidos do presidente
na qualidade de vereador; expedir convites e anotar todas as
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providências necessárias ao assessoramento formal do parlamentar; promover o registro de nome e endereço completo de
autoridades, lideranças e cidadãos de interesse do vereador.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se disposições em contrário.
Gabinete da Presidência, em 02 de setembro de 2022.
João Carlos Gonçalves
Presidente
DECRETO No 28/2022
O Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Nomear em virtude de habilitação no Concurso Público
01/2017, de acordo com o que dispõe o art. 37, inciso II da
Constituição Federal e a Lei Complementar 61/2016, de 15 de
junho de 2016, o servidor CRISTIAN EMANNUEL RIBEIRO DE
SOUZA, CPF 079.115.119-00, RG 12.380.136-9, para exercer
em caráter efetivo o cargo de Auxiliar Administrativo, tendo
como remuneração a constante do anexo I da LC 61/2016, lotado na Diretoria de Gestão Administrativa - Departamento de
Serviços Administrativos, a partir desta data.
		
Art. 2º O cargo de Auxiliar Administrativo tem como função:
Auxiliar os setores da Câmara Municipal, realizando serviços
administrativos diversos relacionados às Diretorias de Gestão,
digitar textos, ofícios, atas, circulares, memorandos; auxiliar
em projetos e eventos; atender telefones; efetuar registros,
preenchimento de fichas, arquivo e cadastro de documentos;
receber, controlar e entregar correspondências, efetuar fotocópias e encadernações, atender o público em geral, entre
outras funções correlatas ou a serem definidas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se disposições em contrário.
Gabinete da Presidência, em 05 de setembro de 2022.
João Carlos Gonçalves
Presidente
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