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DECRETO Nº 10023/2022
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 1652/2022

DECRETO Nº 10027/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a servidora Mariele Cristina Cordova Vogt, do 
cargo de Assessor A1, matrícula nº 195152 (1), lotada na Se-
cretaria Municipal de Comunicação Social, a partir de 30 de 
novembro de 2022.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 30 de novembro de 2022.

Guarapuava, 14 de dezembro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 10028/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Nomear o senhor Natanael Vogt, inscrito no CPF/MF 
nº 007.042.309-17, para exercer o cargo de Assessor A1, na 
Secretaria Municipal de Comunicação Social, a partir de 01 de 
dezembro de 2022.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de dezembro de 2022, re-
vogando as disposições contrárias. 

Guarapuava, 14 de dezembro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 137 da Lei Complementar nº 
120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder licença sem remuneração, para tratar de as-
suntos particulares a servidora Ana Claudia Soares Fabiane, 
matrícula nº 18.730-5, lotada  na Secretaria Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento Social, por 02 (dois) anos, a partir 
de 15 de dezembro de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos legais a partir de 15 de dezembro de 
2022.

Guarapuava, 14 de dezembro de 2022.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1656/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E
 
Art. 1º  Conceder gratificação de difícil acesso, com fundamen-
to no art. 69  da Lei Complementar n.º 050/2014, a servidora 
Jacqueline Antonia Martins, matrícula n.º 14.732-0, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, prestando serviços junto a 
Escola Professor Maack, a apartir de 07 de novembro de 2022;

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 07 de novembro de 2022.

Guarapuava, 14 de dezembro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1660/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 140, Lei Complementar nº 
120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder dispensa de parte da jornada de trabalho por 
01 (um) ano, à servidora Selma Zavacki Nogueira, matrícula nº 
16022-9, cargo de Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, a partir de 08 de dezembro de 2022, 
sem prejuízo na remuneração.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 08 de dezembro de 2022.

Guarapuava, 14 de dezembro de 2022.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1661/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 140, Lei Complementar nº 
120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Revogar a Portaria nº1148/2022, a partir de 21 de de-
zembro de 2022. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo  seus efeitos legais a partir de 21 de dezembro de 
2022.

Guarapuava, 14 de dezembro de 2022.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1663/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E
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Art. 1º Revogar o inciso II, do art. 1º, da portaria nº 693/2019 e 
excluir a Coordenação da Unidade de Saúde ESF Guairacá, a 
partir de 01 de dezembro de 2022.

Art. 2º Conceder gratificação por Encargo Especial de Tutoria, 
com fundamento no inciso VI, do art. 78, da Lei Complementar 
nº 120/2020, para a servidora Adriana Vaz Alves, matrícula nº 
113034 (2),  lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir 
de 01 de dezembro de 2022.

Art. 3º Designar a servidora Lais Bastos Depaoli, matrícula 
195755 (1), lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para 
exercer a função de Coordenadora do Call Center, a partir de 
01 de dezembro de 2022.

Art. 4º Designar a servidora Denise Lopes Dambroski matrícu-
la 195752 (1), lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para 
exercer a função de Coordenadora da Unidade de Saúde ESF 
Guairacá, a partir de 01 de novembro de 2022.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de dezembro de 2022.

Guarapuava, 15 de dezembro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2022

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 348/2022.
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de eletro-
domésticos.
VALOR MÁXIMO: R$ 461.511,50 (quatrocentos e sessenta e 
um mil quinhentos e onze reais e cinquenta centavos).
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais 
1447/2007, 6320/2017 e 8089/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) 
<https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOS-
TAS: Ocorrerá até às 09h00min do dia 17/01/2023 (horário de 
Brasília (DF)).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A 
sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo 
estabelecido para credenciamento e cadastramento de propos-
tas.
PREGOEIRA: ROSIMERE DE PARIS DIAS.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra 
do processo poderão ser obtidos: – Pelo Portal da Transpa-
rência: <https://guarapuava.atende.net/?pg=transparencia#!/
grupo/1/item/1/tipo/1> ou – No Departamento de Licitações e 
Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 1° andar – 
CEP: 85.010-990. Telefones (42) 3142-1047 – 3142-1048, de 
segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00.
Guarapuava, 14 de dezembro de 2022.

PUBLIQUE-SE.
DIEGO VOLFF

Diretor de Licitações e Contratos

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2022

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 341/2022.
OBJETO: Registro de preço para possível aquisição de semen-
tes e substratos.
VALOR MÁXIMO: R$ 40.356,75 (quarenta mil trezentos e cin-
quenta e seis reais e setenta e cinco centavos).
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais 
1447/2007, 6320/2017 e 8089/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) 
<https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOS-
TAS: Ocorrerá até às 09h00min do dia 17/01/2023 (horário de 
Brasília (DF)).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A 
sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo 
estabelecido para credenciamento e cadastramento de propos-
tas.
PREGOEIRA: FRANCIELI CONRADO.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra 
do processo poderão ser obtidos: – Pelo Portal da Transpa-
rência: <https://guarapuava.atende.net/?pg=transparencia#!/
grupo/1/item/1/tipo/1> ou – No Departamento de Licitações e 
Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 1° andar – 
CEP: 85.010-990. Telefones (42) 3142-1047 – 3142-1048, de 
segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00. 
Guarapuava, 14 de dezembro de 2022. 
PUBLIQUE-SE.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2022

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 318/2022.
OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo micro-ônibus de trans-
porte sanitário, 0 (zero) km adaptado com elevador para o 
transporte de passageiros com Deficiência tipo Cadeirante 
e/ou Dificuldade de Locomoção, de acordo com a Resolu-
ção CONTRAN 316/09, por meio da Emenda Parlamentar nº 
09121.8140001/20-002.
VALOR MÁXIMO: R$ 611.733,33 (seiscentos e onze mil sete-
centos e trinta e três reais e trinta e três centavos).
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais 
6320/2017 e 8089/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) 
<https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOS-
TAS: Ocorrerá até às 09h00min do dia 19/01/2023 (horário de 
Brasília (DF)).
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ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A 
sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo 
estabelecido para credenciamento e cadastramento de propos-
tas.
PREGOEIRA: GRAZIELE VENSON OKONOSKI.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra 
do processo poderão ser obtidos: – Pelo Portal da Transpa-
rência: <https://guarapuava.atende.net/?pg=transparencia#!/
grupo/1/item/1/tipo/1> ou – No Departamento de Licitações e 
Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 1° andar – 
CEP: 85.010-990. Telefones (42) 3142-1047 – 3142-1048, de 
segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00.
Guarapuava, 14 de dezembro de 2022. 
PUBLIQUE-SE. 

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 51/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 353/2022
OBJETO: Locação de imóvel com fim não residencial, situado 
na Rua Dr. Laranjeiras, nº 937, Quadra 601, Lote 40, Matrícula 
nº 6884 do 1° Ofício de Registro de Imóveis de Guarapuava 
- PR - Bairro Centro, com área urbana medindo aproximada-
mente 1.197,30m² e com área construída de 1.100m², para 
abrigar um novo Centro Municipal de Educação Infantil, em 
atendimento às demandas de matrículas na Educação Infantil, 
conforme relatórios de solicitações de vagas.
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, e 
com base no Art. 24 inciso X da Lei 8.666/93 e alterações pos-
teriores, bem como Parecer da Procuradoria Geral do Municí-
pio, n.º  1203/2022 e Autorização do Diretor do Departamento 
de Compras, RATIFICA a DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a 
Contratação da empresa:
ADJUDICATÁRIA CNPJ VALOR
SAMIRA KARAM 
SEMAAN

647.825.659-68 R$ 180.000,00

PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 14 de dezembro de 2022.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 52/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 378/2022
OBJETO: Dispensa emergencial para contratação de empresa 
para prestação do serviço de coleta, transporte e destinação 
final de resíduos sólidos urbanos recicláveis e reutilizáveis do 
Município de Guarapuava - PR.
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, e 
com base no Art. 24 inciso IV da Lei 8.666/93 e alterações pos-
teriores, bem como Parecer da Procuradoria Geral do Municí-
pio, n.º 1202/2022  e Autorização do Diretor do Departamento 
de Compras, RATIFICA a DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a 
Contratação da empresa:
ADJUDICATÁRIA CNPJ VALOR
EFICIENCIA AMBIEN-
TAL COLETA DE 
RESIDUOS LTDA

10.828.293/0001-
53

R$ 263.931,18

PUBLIQUE – SE

Guarapuava, 14 de dezembro de 2022.
DIEGO VOLFF

Diretor de Licitações e Contratos

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 64/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 382/2022
OBJETO: Contratação de empresa para participação dos ser-
vidores Bryan Dengo, Elizangela Silva e Liane Mendes, todos 
lotados no Controle Interno, no curso sobre CONTROLE EX-
TERNO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS - FISCALIZAÇÃO EM 
FINAL DE EXERCÍCIO e TRIBUNAL DE CONTAS e o NOVO 
PCA a ser realizado em Curitiba, nos dias 14, 15 e 16 de de-
zembro.
O Diretor de Licitações e Contratos, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, 
conforme o Decreto n.º 8437/2021, de 12 de janeiro de 2021, 
com fundamento no Art. 25 inciso II C/C Art. 13, inciso VI da 
Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como Parecer da 
Procuradoria Geral do Município, n.º 1209/2022  e Autorização 
do Diretor do Departamento de Compras, RATIFICA a INEXI-
GIBILIDADE, no valor de R$ 3.570,00 (três mil e quinhentos e 
setenta reais) para a Contratação da empresa UNICURSOS 
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 19.949.769/0001-89.
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 13 de dezembro de 2022.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 51/2022 
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS 

PROCESSO N.º: 46/2022 
HOMOLOGAÇÃO 
O Diretor de Licitações e Contratos do Município de Guarapu-
ava, 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
DJM COMÉRCIO LTDA 1 R$ 143.200,00

Guarapuava, 14 de dezembro de 2022. 
DIEGO VOLFF

 Diretor de Licitações e Contratos 
Município de Guarapuava

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 187/2022
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS
PROCESSO N.º: 294/2022
HOMOLOGAÇÃO
O Diretor de Licitações e Contratos do Município de Guarapu-
ava, 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
DAIANE GONÇALVES DE LIMA 
SERVIÇOS

2 R$ 85.000,00

IRMÃOS MORAES INTERME-
DIAÇÃO DE NEGÓCIO LTDA

1 R$ 255.608,25

Guarapuava, 12 de dezembro de 2022.
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DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

Município de Guarapuava

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 194/2022
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS
PROCESSO N.º: 335/2022
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
SILVESTRI COMERCIO DE CALCARIO LTDA 1, 2, 3, 4 R$ 210.375,00

Guarapuava, 14 de dezembro de 2022.
DIEGO VOLFF

Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava
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SURG
EXTRATO DE CONTRATO

Unidade Gestora: 0001 - SURG CIA SERV URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA                                                           
Número do Contrato: 74/2022                                                                                               
Data de Início do Contrato: 13/12/2022          Data de Expiração do Contrato: 10/02/2023                                 
Processo: 84/2022       Modalidade: 49 - Pregão                                                                           
Fornecedor: 24.035.925/0001-36 - SILMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA                                                          
Descrição do Objeto: Aquisição de placas vibratórias compactadoras.  
Valor total do Contrato: 9.957,00                                                                                         
                                                               

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
  
Unidade Gestora: 0001 - SURG CIA SERV URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA                                                                      
Número da Ata: 108/2022          Data da Ata: 13/12/2022          Data da Assinatura da Ata: 13/12/2022                              
Data de Início da Ata: 13/12/2022          Data de Expiração da Ata: 13/12/2023                                                      
Processo: 83/2022       Modalidade: 48 - Pregão - Registro de Preço                                                                  
Fornecedor: 00.284.707/0001-77 - BRASMACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI                                                           
Descrição do Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS E DEMAIS INSUMOS PARA PINTURA AUTO-
MOTIVA.                           
Valor total da Ata: 118.712,93          

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL
1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 48/2021 ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 22/2021, CELEBRADO 
ENTRE A COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA - SURG E A EMPRESA MHNET TELECOMU-
NICAÇÕES LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - O presente Instrumento tem por objeto a prorrogação do prazo do objeto oriundo do contrato 
48/2021, que tem por finalidade a prestação de serviço de fornecimento de Internet secundária para a Companhia de Serviços 
de Urbanização de Guarapuava - SURG.
CLÁUSULA SEGUNDA – MOTIVAÇÃO - A motivação para o presente aditivo de prazo, encontra-se descrita na solicitação de 
prorrogação contratual página 94 do presente processo.
CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR REAJUSTADO - Pelo objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o 
valor total de R$5.508,00 (cinco mil, quinhentos e oito reais).
CLÁUSULA QUARTA- DA VALIDADE E VIGÊNCIA - O contrato ora aditivado, expirará no prazo de 12 (doze) meses, a contar da 
data de 14 de DEZEMBRO de 2022.
CLÁUSULA QUINTA – CLÁUSULAS ALTERADAS E FUNDAMENTO LEGAL  -Em conformidade com o artigo 127, inciso III, letra 
“a” e seu § 3º  do RILiCC da SURG demais dispositivos pertinentes a espécie.
CLÁUSULA SEXTA - RATIFICAÇÃO Em tudo o mais fica ratificado para todos os efeitos de direito as cláusulas do contrato 
48/2021. Guarapuava, 13 de dezembro de 2022. HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER(A) e outros

PORTARIA Nº 19/2022
Designa Pregoeiro e Equipe de Apoio de pregões bem como Presidente e Comissão Permanente de Licitação.
O Diretor Administrativo da SURG - Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava, no uso de suas atribuições legais, 
em conformidade com o que preceitua o Estatuto Social da Companhia, e o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e 
Convênios da Companhia.
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear o sr. Paulo Cezar Tracz para exercer as atribuições de Pregoeiro como titular, e como suplente a sra. Leiliane 
Ap. Santos Gaspar.
Parágrafo Único: Cumulativamente, o sr. Paulo Cezar Tracz fica nomeado para responder como Presidente da Comissão Perma-
nente de Licitação – CPL, e como suplente a sra. Leiliane Ap. Santos Gaspar.
Art. 2º - Ficam nomeados para compor a Equipe de Apoio para atuar nos processos de Pregão Presencial, o senhor Felipe Veroni 
Caldas e a senhora Nayara Kaminski de Oliveira.
Parágrafo Único: Cumulativamente, o senhor Felipe Veroni Caldas e a senhora Nayara Kaminski de Oliveira ficam nomeados 
para responder como Comissão Permanente de Licitação – CPL.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data, revogando as disposições contrárias.
Guarapuava, 14 de dezembro de 2022.

HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER
Diretor Administrativo
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
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CONSÓRCIO INTERGESTORES DE SAÚDE DA 5ª REGIÃO DE SAÚDE



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  6115 de dezembro, Veiculação 15/12/2022 Ano XXVIII - Nº 2521 Boletim Oficial do Município -  61

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
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FUNDAÇÃO PROTEGER
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PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA

DECRETO nº 37/2022

Dispõe sobre a Governança, o Planejamento das Licitações e 
Gestão das Contratações Públicas no Âmbito do Poder Legis-
lativo do Município de Guarapuava PR e dá outras providên-
cias.

O Presidente do Poder Legislativo de Guarapuava-PR, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 31 da Lei Orgânica 
Municipal e artigo 60 do Regimento Interno, 

DECRETA

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Governança, o Planeja-
mento das Licitações e Gestão das Contratações Públicas no 
Âmbito do Poder Legislativo do Município de Guarapuava PR 
nos termos da lei federal 14.133 de 1º de abril de 2021.

Art. 2º A autoridade máxima do Poder Legislativo do Município 
de Guarapuava do Estado do Paraná é responsável geral pela 
Governança, Planejamento e Gestão das Contratações Públi-
cas, cabendo a ele, direcionar tais atividades à Diretoria de 
Gestão Administrativa para promoção das mesmas.

Art. 3º Deverá a Diretoria de Gestão Administrativa, através 
da estrutura do Poder Legislativo, organizar, realizar, direcio-
nar aos órgãos envolvidos, fiscalizar e  monitorar os processos 
licitatórios, todas as contratações em geral e os respectivos 
contratos, promovendo um ambiente íntegro e confiável, as-
segurando o alinhamento das contratações ao planejamento e 
às leis orçamentárias, com eficiência, efetividade e eficácia em 
suas contratações, visando:
 
I - Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado 
de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, 
inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;

II - Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem 
como a justa competição;

III - Evitar contratações com sobrepreço ou com preços mani-
festamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos 
contratos;

IV - Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sus-
tentável.

CAPÍTULO II
DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Art. 4º A Diretoria de Gestão Administrativa em conjunto com 
o Departamento de Compras e Licitações deverão elaborar o 
Plano de Contratação Anual – PCA e encaminhar à Coordena-
doria de Planejamento, até o dia 31 de junho de cada ano, os 
subsídios necessários para a elaboração do PCA relativo ao 
ano seguinte, contendo, no mínimo:
 I - As compras, as obras e os serviços em geral e de engenha-
ria, a serem realizados no ano subsequente;
 II - A estimativa de recursos financeiros necessários para as 
contratações a que se refere o inciso I deste artigo.
Art. 5º Compete à Coordenadoria de Planejamento:

 I - Encaminhar o PCA ao Departamento de Contabilidade até o 
dia 15 de julho, a fim de apoiar a elaboração da lei orçamentá-
ria anual referente ao exercício seguinte.
 Art. 6º O planejamento de compras, obras, serviços geral e de 
engenharia deverá considerar a expectativa de consumo anual 
e observar o seguinte:
 I - Condições de aquisição, contratação e pagamento seme-
lhantes às do setor privado; 
II - Processamento por meio de sistema de registro de preços, 
quando pertinente;
III - Determinação de unidades e quantidades a serem adqui-
ridas em função de consumo e utilização prováveis, cuja esti-
mativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas 
técnicas quantitativas, admitido o fornecimento contínuo;
 IV - Condições de guarda e armazenamento, no caso de com-
pras, que não permitam a deterioração do material; 
V - Condições de manutenção quando do planejamento e da 
contratação de obras e serviços de engenharia;
 VI - Atendimento aos princípios: 
a) Da padronização, considerada a compatibilidade de especifi-
cações estéticas, técnicas ou de desempenho, quando couber;
b) Do parcelamento, quando for tecnicamente viável e econo-
micamente vantajoso;
c) Da responsabilidade fiscal, mediante a comparação da des-
pesa estimada com a prevista no orçamento.
§ 1º Durante a sua execução, PCA poderá ser alterado, desde 
que haja justificativa dos fatos que ensejaram a mudança da 
necessidade de contratação e seja aprovado pela autoridade 
máxima da entidade.
§ 2º O PCA e suas alterações deverão ser divulgados e manti-
dos à disposição do público em sítio eletrônico oficial do Poder 
Legislativo do Município de Guarapuava e será observado pe-
los Departamentos na realização de licitações e na execução 
dos contratos.
 Art. 7º Ao elaborar o Plano de Contratações Anual, deverá se 
informar:
 I - O tipo de item, com a completa caracterização; 
II - A unidade de fornecimento do item; 
III - Quantidade a ser adquirida ou contratada; 
IV - Descrição do objeto;
 V - Justificativa para a aquisição ou contratação;
 VI - Estimativa preliminar do valor;
 VII - O grau de prioridade da compra ou contratação; 
VIII - A data desejada para a compra ou contratação, prazo de 
vigência ou execução;
 IX - Se há vinculação ou dependência com a contratação de 
outro item para sua execução, visando a determinar a sequ-
ência em que os respectivos procedimentos licitatórios serão 
realizados; e
 X - As diretrizes para pagamento em ordem cronológica e 
eventuais alterações. 
Art. 8º. Compete a Diretoria de Gestão Administrativa junta-
mente com a Comissão de Controle de Patrimônio, conforme 
o caso:

I - Assegurar a minimização de perdas, deterioração e obso-
lescência, realizando, sempre que possível a transferência e 
a destinação final ambientalmente adequada dos bens móveis 
classificados como inservíveis, destinando-os adequadamente 
a outros departamentos, ou declarando-os inservíveis median-
te avaliação técnica e fundamentada;

Art. 9º Compete ao Departamento de Serviços Administrativo 
juntamente com o Setor de Almoxarifado e Controle de Esto-
que:
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I - Garantir os níveis de estoque mínimos para que não 
haja ruptura no suprimento, adotando-se, sempre que possível, 
soluções de suprimento just-in-time;

CAPÍTULO III
DA FASE PREPARATORIA DA LICITAÇÃO

Art. 10. A fase preparatória do processo licitatório é caracteri-
zada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano 
de contratações anual, com as leis orçamentárias, bem como 
abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de 
gestão que podem interferir na contratação, compreendidos: 
I - A descrição da necessidade da contratação fundamentada 
em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse pú-
blico envolvido ou Instrumento de formalização da demanda;
 II - A definição do objeto para o atendimento da necessidade, 
por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou 
projeto executivo, conforme o caso; 
III - A motivação circunstanciada das condições do edital, tais 
como justificativa de exigências de qualificação técnica, me-
diante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou 
valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-finan-
ceira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das 
propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor 
técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes 
à participação de empresas em consórcio;
 IV - A análise dos riscos que possam comprometer o sucesso 
da licitação e a boa execução contratual;
V - O orçamento estimado, por meio de metodologia compatí-
veis com o objeto e os elementos técnicos instrutores do pro-
cedimento;
VI - A definição das condições de execução e pagamento, das 
garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimen-
to;
 VII - A modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo 
de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação 
desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a 
gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Admi-
nistração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
VIII - O regime de fornecimento de bens, de prestação de ser-
viços ou de execução de obras e serviços de engenharia, ob-
servados os potenciais de economia de escala;
IX  - A elaboração das minutas do edital de licitação e seus 
anexos; 
X - A elaboração de minuta de contrato, quando necessária, 
que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licita-
ção;
XI- A elaboração da minuta da ata de registro de preços, quan-
do for o caso;
XII – Outras cláusulas e condições inerentes a contratação;

CAPÍTULO IV
DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E DO INSTRUMENTO 

DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Art. 11. Estudo Técnico Preliminar - ETP é o documento cons-
titutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação 
que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor 
solução e dá base aos projetos a serem elaborados caso se 
conclua pela viabilidade da contratação. 

§ 1º O Estudo Técnico Preliminar a que se refere o caput deste 
artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua 
melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade 
técnica socioeconômica, sociocultural e ambiental da contrata-
ção, abordando todas as questões técnicas, mercadológicas e 

de gestão da contratação, e conterá os seguintes elementos: 

I - Descrição da necessidade da contratação, considerado o 
problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse pú-
blico; 

II - Demonstração da previsão da contratação no plano de con-
tratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o 
seu alinhamento com o planejamento da Administração; 

III - Requisitos da contratação; 

IV - Estimativas das quantidades para a contratação, acompa-
nhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes 
dão suporte, que considerem interdependências com outras 
contratações, de modo a possibilitar economia de escala; 

V - Levantamento de mercado, que consiste na análise das 
alternativas possíveis para a contratação, e justificativa técnica 
e econômica da escolha do tipo de solução a contratar, poden-
do, ser consideradas contratações similares feitas por outros 
órgãos e entidades, com objetivo de identificar a existência 
de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor 
atendam às necessidades da administração;

VI - Estimativa do valor da contratação, acompanhada, quan-
do couber, dos preços unitários referenciais, das memórias de 
cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão 
constar de anexo classificado, se a Administração optar por 
preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação; 

VII - Descrição da solução como um todo, inclusive das exi-
gências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, 
quando for o caso; 

VIII - Justificativas para o parcelamento ou não da contratação; 

IX - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de 
economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos hu-
manos, materiais e financeiros disponíveis; 

X - Providências a serem adotadas pela Administração pre-
viamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capa-
citação de servidores ou de empregados para fiscalização e 
gestão contratual; 

XI - Contratações correlatas;

XII - Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas 
medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de 
energia e de outros recursos. 

XIII - Posicionamento conclusivo sobre a adequação da con-
tratação para o atendimento da necessidade a que se destina. 

Art. 12. O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os 
elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º deste 
artigo e, quando não contemplar os demais elementos previs-
tos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas.

Art. 13. O ETP deverá ser elaborado pelo departamento so-
licitante, podendo ser auxiliado por outros departamentos e/
ou setores com expertise relativa ao objeto que se pretende 
contratar, se for o caso. 

Art. 14. O Instrumento de Formalização da Demanda definirá o 
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objeto a ser contratado, de forma detalhada, informando as ra-
zões da escolha, a justificativa técnica para a contratação, suas 
necessidades, quantidades, durabilidade, prazos de entrega/
execução e estimativas de duração, os beneficiários daquele 
objeto, a forma e local das entregas/execução, prestação dos 
serviços, a forma de pagamento, a duração, a vigência, as ga-
rantias sem prejuízo de outras definições que contribuam para 
a melhor definição do objeto a ser contratado.

CAPÍTULO V
DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO DE 

COMPRAS, SERVIÇOS E OBRAS

Art. 15. O Catálogo Eletrônico de Padronização é o sistema 
informatizado destinado à padronização de bens, serviços e 
obras a serem adquiridos ou contratados pela Administração 
Pública. 

Parágrafo único. O Poder Legislativo do Município de Guara-
puava PR, enquanto não possuir outro no âmbito municipal e/
ou estadual, adotará o catálogo eletrônico de padronização de 
compras, serviços e obras do Poder Executivo Federal, ou o 
que vier a substituí-lo, em atendimento ao disposto no inciso II 
do art. 19 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

CAPÍTULO VI
DOS ARTIGOS DE LUXO

Art. 16. Os itens de consumo adquiridos para suprir as deman-
das das estruturas da Administração Pública deverão ser de 
qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as 
finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de arti-
gos de luxo.
Art. 17. Para se caracterizar artigos de luxo serão utilizados 
os limites de enquadramento do Poder Executivo Federal, até 
regulamentação interna.

CAPÍTULO VII
DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS NAS CONTRATA-

ÇÕES PÚBLICAS
Art. 18. Considera-se pessoa física todo trabalhador autônomo, 
sem qualquer vínculo de subordinação para fins de execução 
do objeto da contratação pública, incluindo os profissionais li-
berais não enquadrados como sociedade empresária ou em-
presário individual, nos termos das legislações específicas, 
que participa ou manifesta a intenção de participar de proces-
so de contratação pública, sendo equiparado a fornecedor ou 
ao prestador de serviço que, em atendimento a solicitação da 
administração, oferece proposta.
Parágrafo único. O Poder Legislativo do Município de Guara-
puava – PR poderá adotar procedimentos para a participação 
de pessoas físicas nas contratações públicas descrito na ins-
trução normativa do Poder Executivo Federal SEGES/ME Nº 
116 de 21 de Dezembro de 2021, ou a que vier a substituí-la.

CAPÍTULO VIII
DO PLANEJAMENTO DAS LICITAÇÕES E GESTÃO DAS 

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 

Seção I
Das Atividades de Gestão e Fiscalização da Execução dos 
Contratos
 
Art. 19. As atividades de gestão e fiscalização da execução 
contratual são o conjunto de ações que tem por objetivo afe-
rir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração 
para as aquisições, obras e/ou serviços contratados. Verificar 

a regularidade das obrigações pactuadas, bem como, prestar 
apoio à instrução processual e à conclusão contratual, com vis-
ta a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a 
solução de problemas relativos ao objeto.

Parágrafo único. O fiscal de contratos deverá ser, preferencial-
mente, servidor efetivo pertencente ao quadro permanente do 
órgão solicitante, e previamente designado pela autoridade ad-
ministrativa signatária do contrato, com conhecimentos na área 
contratada, sempre que possível.

Art. 20. O conjunto de atividades de que trata o artigo anterior 
compete ao gestor da execução dos contratos, auxiliado pela 
fiscalização técnica e pelo público usuário, conforme o caso, de 
acordo com as seguintes disposições:

I - Gestão do Contrato: é a coordenação das atividades rela-
cionadas à fiscalização técnica, administrativa e pelo público 
usuário, bem como dos atos preparatórios, de instrução, da for-
malização, de execução e de conclusão dos contratos;

II - Fiscalização: é o acompanhamento com o objetivo de ava-
liar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o 
caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da pres-
tação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de 
níveis mínimos de desempenho estipulados no ato convocató-
rio, para efeito de pagamento conforme o resultado, podendo 
ser auxiliado pela fiscalização pelo Público Usuário;

III - Fiscalização pelo Público Usuário: é o acompanhamento 
da execução contratual por pesquisa de satisfação junto ao 
usuário, com o objetivo de aferir os resultados da aquisição, 
obras e/ou da prestação dos serviços, os recursos materiais 
e os procedimentos utilizados pela contratada, quando for o 
caso, ou outro fator determinante para a avaliação dos aspec-
tos quantitativos e qualitativos do objeto.

§ 1º O recebimento provisório dos serviços ficará a cargo do 
fiscal  juntamente com a Comissão Permanente de Recebi-
mento de Bens, Obras e Serviços do Poder Legislativo de Gua-
rapuava ou servidor designado, quando houver, podendo estes 
serem substituídos pelo Fiscal.

§ 2º As atividades de gestão e fiscalização da execução con-
tratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e 
sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de 
fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas 
atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, 
em razão do volume de trabalho, não comprometa o desem-
penho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

Art. 3º Os gestores e os fiscais, poderão, quando for o caso, 
solicitar apoio da Procuradoria Jurídica e da Controladoria In-
terna para o desempenho das funções essenciais à execução 
do disposto na Lei nº 14.133, de 2021.

Seção II
Das Definições

Art. 21. Para os efeitos do disposto nesta Instrução Normativa, 
considera-se:

I - Instrumento De Medição De Resultado (IMR): mecanismo 
que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamen-
te observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qua-
lidade da prestação do serviço e respectivas adequações de 
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pagamento;

II - Repactuação: forma de manutenção do equilíbrio econô-
mico-financeiro do contrato que deve ser utilizada para servi-
ços continuados com dedicação exclusiva da mão de obra, por 
meio da análise da variação dos custos contratuais, devendo 
estar prevista no ato convocatório com data vinculada à apre-
sentação das propostas, para os custos decorrentes do merca-
do, e com data vinculada ao Acordo ou à Convenção Coletiva 
ao qual o orçamento esteja vinculado, para os custos decorren-
tes da mão de obra;

III -  Estudo Técnico Preliminar - ETP é o documento consti-
tutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação 
que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor 
solução e dá base aos projetos a serem elaborados caso se 
conclua pela viabilidade da contratação;

Seção III
Da Indicação e Designação do Gestor e Fiscais do Contrato
 
Art. 22. A designação do gestor, fiscal e seus substitutos ca-
berá a autoridade máxima da entidade através de ato formal 
de acordo com a Lei Federal nº 14.133 de 2021 ou alterações.

§ 1º Para o exercício da função, os gestores e fiscais deverão 
ser cientificados, expressamente, da indicação e respectivas 
atribuições antes da formalização do ato de designação.

§ 2º Na indicação de servidor devem ser considerados a com-
patibilidade com as atribuições do cargo, a complexidade da 
fiscalização, o quantitativo de contratos por servidor e a sua 
capacidade para o desempenho das atividades.

§ 3º O fiscal substituto atuará como fiscal do contrato nas au-
sências e nos impedimentos eventuais e regulamentares do 
titular.

§ 4º Será facultada a contratação de terceiros para assistir ou 
subsidiar as atividades de fiscalização do representante da Ad-
ministração, desde que justificada a necessidade de assistên-
cia especializada.

§ 5º Os gestores, fiscais e seus substitutos deverão elaborar 
relatório registrando as ocorrências sobre a aquisição, obra e/
ou prestação dos serviços referentes ao período de sua atua-
ção.

§ 6º Para o exercício da função, os fiscais deverão receber 
cópias dos documentos essenciais da contratação do Depar-
tamento de Compras e Licitação, a exemplo dos Estudos Pre-
liminares, do ato convocatório e seus anexos, do contrato, da 
proposta da contratada, da garantia, quando houver, e demais 
documentos indispensáveis à fiscalização.
 

Seção IV
Do Fiscal de Contrato

Art. 23. O fiscal de contrato é o servidor efetivo do quadro per-
manente da Administração Pública designado pela autoridade 
máxima, para acompanhar e fiscalizar o processo de aquisi-
ção, obras e/ou a prestação de serviços.

 § 1º O fiscal de contrato deve anotar no Relatório de Acompa-
nhamento da Execução Contratual, todas as ocorrências rela-
cionadas com a execução e determinará o que for necessário 

à regularização de falhas ou defeitos observados.

 § 2º A verificação da adequação do cumprimento do contra-
to deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste 
Decreto. 

Art. 24. A função de fiscal de contrato deve ser atribuída a servi-
dor com experiência e conhecimento na área relativa ao objeto 
contratado, designado para auxiliar o gestor do contrato quanto 
à fiscalização dos aspectos administrativos e técnicos do con-
trato, e especialmente: 

I - Esclarecer prontamente as dúvidas administrativas e técni-
cas e divergências surgidas na execução do objeto contratado;

II - Expedir, através de notificações, as ocorrências e fazer as 
determinações e comunicações necessárias à perfeita execu-
ção contratual;

III - Adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, 
inclusive manifestar-se a respeito da suspensão da entrega de 
bens, a realização de serviços ou a execução de obras;

IV - Conferir e certificar as notas relativas às aquisições, servi-
ços ou obras;

V - Proceder as avaliações das aquisições, obras e/ou serviços 
executados pela contratada; 

VI - Determinar por todos os meios adequados a observân-
cia das normas técnicas e legais, especificações e métodos de 
execução para a perfeita execução do objeto;

VII - Receber designação e manter contato com o preposto da 
contratada, e se for necessário, promover reuniões periódicas 
ou especiais para a resolução de problemas na entrega dos 
bens ou na execução dos serviços ou das obras;
 
VIII - Dar parecer técnico nos pedidos de alterações contratu-
ais;

 IX - Verificar a correta aplicação dos materiais; 

X - Requerer das empresas testes, exames e ensaios quando 
necessários, no sentido de promoção de controle de qualidade 
da execução das obras e serviços ou dos bens a serem adqui-
ridos;
 
XI - Realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n.º 14.133, de 
2021, o recebimento do objeto contratado.

XII - Propor à autoridade competente a abertura de procedi-
mento administrativo para apuração de responsabilidades em 
relação ao contrato, na forma da lei e do edital.

XIII - Outras atividades compatíveis com a função. 

§ 1º A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade 
da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irre-
gularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou 
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em cor-
responsabilidade da Administração ou de seus agentes e pre-
postos, de conformidade com o art. 119 e 120 da Lei Federal 
n.º 14.133, de 2021.

§ 2º O representante da Administração anotará em registro 
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próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, indicando dia, hora, mês e ano, bem como o nome 
dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o 
que for necessário à regularização das falhas ou defeitos ob-
servados e encaminhando os apontamentos à autoridade com-
petente para as providências cabíveis.

 § 3º A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fis-
calizada por meio de instrumentos de controle, especialmente 
o Relatório de Acompanhamento da Execução Contratual, que 
compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, no que 
couber:
 
I - Os resultados alcançados em relação à contratada, com a 
verificação dos prazos de execução e da quantidade e qualida-
de demandadas;
 
II - Os recursos humanos empregados, em função da quantida-
de e da formação profissional exigidas; 

III - A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

IV - A adequação da execução à rotina estabelecida; 

V - O cumprimento das demais obrigações decorrentes do con-
trato; e 

VI - A satisfação do público usuário.

§ 1º Deve ser estabelecido, desde o início da execução, me-
canismo de controle da utilização dos materiais e dos recursos 
empregados nos contratos, para efeito de acompanhamento 
da execução do objeto, bem como para subsidiar a estimativa 
para as futuras contratações.

§ 2º A conformidade do material a ser utilizado na execução 
contratual deverá ser verificada juntamente com o documen-
to da contratada que contenha a relação detalhada destes, de 
acordo com o estabelecido no contrato, informando as respec-
tivas quantidades e especificações técnicas, tais como marca, 
qualidade e forma de uso.

§ 3º O descumprimento total ou parcial das responsabilidades 
assumidas pela contratada, ensejará a aplicação de sanções 
administrativas, previstas no instrumento convocatório e na le-
gislação vigente, podendo culminar em extinção do contrato, 
conforme disposto no Capítulo VIII do Título III e Capítulo I do 
Título IV, ambos da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 ou altera-
ções.

Seção V
Do Procedimento para Recebimento Provisório e Definitivo.

 
Art. 25. O recebimento provisório e definitivo de bens, obras e 
serviços deve ser realizado conforme o disposto no art. 140 da 
Lei nº14.133, de 2021, e em consonância com as regras defini-
das no ato convocatório e no contrato.

Art. 26. Fica dispensado o recebimento provisório para as con-
tratações direta de pequena monta e de pronto pagamento 
com valor não superior ao estipulado no § 2º do Art. 95 da Lei 
nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e atualizações.

 Art. 27. Ao realizar o recebimento de bens, obras e serviços, a 
entidade deve observar o princípio da segregação das funções 
e orientar-se pelas seguintes diretrizes:

I – O recebimento provisório será realizado pelo Fiscal e Co-
missão/Servidor Designado, quando houver, nos seguintes ter-
mos:

a)Emitir Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório 
em consonância com as suas atribuições, no prazo de até cin-
co dias uteis da data do recebimento da nota fiscal, devendo 
encaminhá-los a Comissão Permanente de Recebimento de 
Obras, Materiais e Serviços para recebimento definitivo, quan-
do houver;

b)Nos contratos em que está previsto a utilização do Instru-
mento de Medição de Resultado (IMR), o fiscal deverá enca-
minhar mensalmente a Comissão de recebimento o valor exato 
dimensionado após aplicação do IMR, podendo solicitar apoio 
técnico.

II - O recebimento definitivo pelo Fiscal e Comissão Perma-
nente de Recebimento de obras, materiais e serviços ou outra 
quando designada, ato que certifica a entrega, obedecerá às 
seguintes diretrizes:

a)Realizar a análise do Termo Circunstanciado de Recebimento 
Provisório e de toda a documentação apresentada pela fisca-
lização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação 
e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais 
pertinentes, solicitando à contratada, por escrito, as respecti-
vas correções;

b)O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em 
parte, quando estiver   em desacordo com as especificações 
constantes do termo de referência, da proposta ou do contra-
to, podendo ser fixado pelo fiscal do contrato, avaliado o caso 
concreto, um prazo para a correção, às custas do contratado, e 
sem prejuízo da aplicação das penalidades;

c)Emitir Termo circunstanciado de Recebimento Definitivo com 
base nos relatórios e documentação apresentados; 

d)Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal.
 

Seção VI
Da Fiscalização Técnica

Para as contratações de bens e serviços de tecnologia da in-
formação e outros que demandam acompanhamento técnico

Art. 28. A fiscalização técnica dos contratos deve avaliar cons-
tantemente a execução do objeto e, se for o caso, poderá uti-
lizar o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou outro 
instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação 
dos serviços, devendo haver o redimensionamento no paga-
mento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que 
a contratada:

a) Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não exe-
cutar com a qualidade mínima exigida as atividades contrata-
das;

b) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos 
para a execução do objeto, ou utilizá-los com qualidade ou 
quantidade inferior à demandada.

Art. 29. A utilização do IMR não impede a aplicação concomi-
tante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos 
serviços.
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Art. 30. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico designa-
do deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos 
serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para 
requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregulari-
dades constatadas.

Art. 31. O fiscal técnico do contrato deverá apresentar ao pre-
posto da contratada a avaliação da execução do objeto ou, se 
for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da presta-
ção dos serviços realizada devendo:

a) O preposto deverá apor assinatura no documento, tomando 
ciência da avaliação realizada.

b) A contratada poderá apresentar justificativa para a execução 
com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo 
fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da 
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis 
e alheios ao controle do contratado.

c) Na hipótese de comportamento contínuo de desconformi-
dade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, 
bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos tolerá-
veis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, de-
vem ser aplicadas as sanções à contratada de acordo com as 
regras previstas no contrato.

d) O fiscal técnico poderá realizar a avaliação diária, semanal 
ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para 
avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da 
execução.

Art. 32. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada 
período mensal, o fiscal técnico do contrato deverá apurar o re-
sultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, 
a análise do desempenho e qualidade da prestação dos servi-
ços realizados em consonância com os indicadores previstos 
no contrato. 

Seção VII
Dos Instrumentos de Medição de Resultados- IMR

Para os contratos de serviços continuados

Art. 33. Os critérios de aferição de resultados da execução de 
contratos de serviços continuados poderão ser dispostos na 
forma de Instrumentos de Medição de Resultados - IMR, e de-
verão ser adaptados às metodologias de construção de IMRs 
disponíveis em modelos técnicos especializados de contrata-
ção de serviços, quando houver. 

Art. 34. Para a adoção do IMR é preciso que exista critério 
objetivo de mensuração de resultados, preferencialmente pela 
utilização de ferramenta informatizada, que possibilite à Admi-
nistração verificar se os resultados contratados foram realiza-
dos nas quantidades e qualidades exigidas, e adequar o paga-
mento aos resultados efetivamente obtidos.

Parágrafo Único. O Departamento/setor solicitante do objeto 
será responsável por informar no Termo de Referência se vai 
utilizar o Instrumento de Medição de Resultados- IMR, bem 
como será responsável por sua elaboração.

Art. 35. Quando for adotado o IMR, este deverá ser elaborado 
com base nas seguintes diretrizes: 

I - Antes da construção dos indicadores, os resultados espe-
rados já deverão estar claramente definidos e identificados, 

diferenciando-se as atividades consideradas críticas das se-
cundárias; 

II - Os indicadores e metas devem ser construídos de forma 
sistemática, de modo que possam contribuir cumulativamente 
para o resultado global do objeto e não interfiram negativamen-
te uns nos outros;

III - Os indicadores devem refletir fatores que estão sob con-
trole do prestador do serviço, fornecimento ou obra, bem como 
fatores que estão fora do controle do prestador e que possam 
interferir no atendimento das metas; 

IV - Os indicadores deverão ser objetivamente mensuráveis, de 
preferência facilmente coletáveis, relevantes, compreensíveis 
e adequados à natureza e características do serviço e com-
preensíveis, devendo ser evitados indicadores complexos ou 
sobrepostos; 

V - As metas devem ser realistas e definidas com base em uma 
comparação apropriada; 

VI - Os pagamentos deverão ser proporcionais ao atendimento 
das metas estabelecidas no IMR, observando-se o seguinte: 

a) As adequações nos pagamentos estarão limitadas a uma 
faixa específica de tolerância, abaixo da qual o fornecedor se 
sujeitará às sanções legais; e 

b) Na determinação da faixa de tolerância de que trata a alínea 
anterior, considerar-se-á a relevância da atividade, com menor 
ou nenhuma margem de tolerância para as atividades conside-
radas críticas. 

VII - O não atendimento das metas, por ínfima ou pequena di-
ferença, em indicadores não críticos, poderá ser objeto apenas 
de notificação nas primeiras ocorrências, de modo a não com-
prometer a continuidade da contratação. 

Parágrafo único. O IMR, além do indicador a ser utilizado, de-
verá conter, no mínimo, as seguintes descrições: 

I - A finalidade; 
II – A meta a cumprir; 
III - O instrumento de medição; 
IV – A forma de acompanhamento; 
V - A periodicidade; 
VI - O mecanismo de cálculo; 
VII – O início de vigência; 
VIII - As faixas de ajuste no pagamento; e
IX - As sanções

Art. 36. Deverão ser elaborados pela Diretoria de Gestão Admi-
nistrativa, através de seus departamentos competentes mode-
lo padrão dos seguintes documentos: Instrumento de medição 
de resultados (IMR); Relatório de acompanhamento da execu-
ção contratual; Termo Circunstanciado de Recebimento (pro-
visório/definitivo) e Termo de recusa de recebimento de bens/
execução serviços.

Seção VIII
Disposições Gerais

Art. 37. Os casos omissos decorrentes da aplicação deste De-
creto serão dirimidos pela Presidência, a qual poderá expedir 
normas complementares.
Art. 38. Aplica-se subsidiariamente a este Decreto, para todos 
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os fins, as disposições contidas na Lei Federal 14.133/2021 e 
suas alterações.
Art. 39. Este Decreto não se aplica aos processos iniciados ou 
em andamento na vigência da lei 8.666/93. 

Art. 40. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete da Presidência, em 14 de dezembro de 2022.
 

Joao Carlos Gonçalves
Presidente do Poder Legislativo de Guarapuava-PR

DECRETO nº 38/2022

Dispõe sobre o Procedimento Administrativo para a realização 
de Pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação 
de serviços em geral, no âmbito do Poder Legislativo de Gua-
rapuava - PR.

O Presidente do Poder Legislativo de Guarapuava, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 31 da Lei Orgânica Munici-
pal e artigo 60 do Regimento Interno, 

DECRETA

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o Procedimento Administrati-
vo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de 
bens e contratação de serviços em geral, no âmbito do Poder 
Legislativo de Guarapuava - PR.

§ 1º O disposto neste Decreto não se aplica às contratações de 
obras e serviços de engenharia.

§ 2º Para aferição da vantajosidade das adesões às atas de 
registro de preços, bem como da contratação de item específi-
co constante de grupo de itens em atas de registro de preços, 
deverá ser observado o disposto neste instrumento.

 Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto considera-se:

I - Preço estimado: valor obtido a partir de método matemático 
aplicado em série de preços coletados, podendo desconside-
rar, na sua formação, os valores inexequíveis, inconsistentes e 
os excessivamente elevados;

II - Preço máximo: valor de limite que a administração se dis-
põe a pagar por determinado objeto, levando-se em conside-
ração o preço estimado, os aspectos mercadológicos próprios 
à negociação com o setor público e os recursos orçamentários 
disponíveis; e

III - Sobrepreço: preço contratado em valor expressivamente 
superior aos preços referenciais de mercado.

CAPÍTULO II
ELABORAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS

Art. 3º A pesquisa de preços será materializada em documento 
que conterá, no mínimo:

I - Descrição técnica e detalhada do objeto a ser contratado;

II - Identificação do(s) agente(s) responsável(s) pela pesquisa 
ou, se for o caso, da equipe de planejamento, bem como deve-
rá ser identificado ao processo, a forma de envio e recebimento 
das pesquisas de preços e nome dos agentes públicos envol-
vidos, devidamente assinado, certificando nos autos, quando 
for o caso.

III - Caracterização das fontes consultadas;

IV - Série de preços coletados;

V - Método matemático aplicado para a definição do valor es-
timado;

VI - Justificativas para a metodologia utilizada, em especial 
para a desconsideração de valores inexequíveis, inconsisten-
tes ou excessivamente elevados, se aplicável;

VII - Memória de cálculo do valor estimado e documentos que 
lhe dão suporte; e

VIII - Justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da 
pesquisa direta de que dispõe o inciso V do art. 5º.

Art. 4º Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão 
ser observadas as condições comerciais praticadas, incluindo 
prazos e locais de entrega, instalação e montagem do bem ou 
execução do serviço, quantidade contratada, formas e prazos 
de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, 
quando for o caso, observadas a potencial economia de escala 
e as peculiaridades do local de execução do objeto.

Parágrafo único. No caso de previsão de matriz de alocação 
de riscos entre o contratante e o contratado, o cálculo do va-
lor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco 
compatível com o objeto da licitação e os riscos atribuídos ao 
contratado.

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do pre-
ço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens 
e contratação de serviços em geral será realizada mediante 
a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma 
combinada ou não:

I - Painel de Preços, disponível em endereços eletrônicos ofi-
ciais de governos ou plataformas de compras, desde que as 
cotações refiram-se a aquisições ou contratações firmadas no 
período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do 
instrumento convocatório;

II - Aquisições e contratações similares de outros entes públi-
cos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de 
divulgação do instrumento convocatório, observado o índice de 
atualização de preços correspondente;

III - Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de 
tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Execu-
tivo Municipal, Estadual ou Federal e de sítios eletrônicos es-
pecializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no 
momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 
(seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, 
contendo a data e a hora de acesso;

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, 
mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou 
e-mail, desde que os orçamentos considerados estejam com-
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preendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência 
da data de divulgação do instrumento convocatório, identifican-
do as partes;
V - Pesquisa na base municipal, estadual e/ou nacional de no-
tas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais este-
ja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data 
de divulgação do edital.

§ 1º Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos 
incisos I e II, devendo, em caso de impossibilidade, apresentar 
justificativa nos autos.

§ 2º Quando a pesquisa de preços for realizada com os forne-
cedores, nos termos do inciso IV, deverá ser observado:

I - Prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com 
a complexidade do objeto a ser licitado;

II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo:

a) Descrição do objeto, detalhada, marca, valor unitário e total;

b) Número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadas-
tro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;

c) Endereços físico e eletrônico e telefone de contato;

d) Data de emissão; e

e) Nome completo e identificação do responsável.

III - Informação aos fornecedores das características da contra-
tação contidas no art. 4º, com vistas à melhor caracterização 
das condições comerciais praticadas para o objeto a ser con-
tratado; e

IV - Registro, nos autos do processo da contratação corres-
pondente, da relação de fornecedores que foram consultados 
e não enviaram propostas como resposta à solicitação de que 
trata o inciso IV do caput.

§ 3º Excepcionalmente, será admitido o preço estimado com 
base em orçamento fora do prazo estipulado no inciso II do 
caput, desde que devidamente justificado nos autos pelo agen-
te responsável e observado o índice de atualização de preços 
correspondente.

Art. 6º Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço 
estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos 
na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um 
conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos 
parâmetros de que trata o art. 5º, desconsiderados os valores 
inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.

§ 1º Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde 
que devidamente justificados nos autos pelo gestor responsá-
vel e aprovados pela autoridade competente.

§ 2º Com base no tratamento de que trata o caput, o preço es-
timado da contratação poderá ser obtido, ainda, acrescentando 
ou subtraindo determinado percentual, de forma a aliar a atrati-
vidade do mercado e mitigar o risco de sobrepreço.

§ 3º Para desconsideração dos valores inexequíveis, inconsis-
tentes e os excessivamente elevados, deverão ser adotados 
critérios fundamentados e descritos no processo administrati-

vo.

§ 4º Os preços coletados devem ser analisados de forma críti-
ca, em especial, quando houver grande variação entre os valo-
res apresentados.

§ 5º Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço 
estimado com base em menos de 3 (três) preços, desde que 
devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e 
aprovado pela autoridade competente.

§ 6º Quando o preço estimado for obtido com base única no 
inciso I do art. 5º, o valor não poderá ser superior à mediana do 
item nos sistemas consultados.

CAPÍTULO III
REGRAS ESPECÍFICAS

Art. 7º Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dis-
pensa de licitação, aplica-se o disposto no art. 5º.

§ 1º Quando não for possível estimar o valor do objeto na forma 
estabelecida no art. 5º, a justificativa de preços será dada com 
base em valores de contratações de objetos idênticos, comer-
cializados pela futura contratada, por meio da apresentação 
de notas fiscais emitidas para outros contratantes, públicos ou 
privados, no período de até 1 (um) ano anterior à data da con-
tratação pela Administração, ou por outro meio idôneo.

§ 2º Excepcionalmente, caso a futura contratada não tenha co-
mercializado o objeto anteriormente, a justificativa de preço de 
que trata o parágrafo anterior poderá ser realizada com objetos 
semelhantes de mesma natureza, devendo apresentar especi-
ficações técnicas que demonstrem similaridade com o objeto 
pretendido.

§ 3º Fica vedada a contratação direta por inexigibilidade caso 
a justificativa de preços demonstre a possibilidade de compe-
tição.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º É vedado qualquer critério estatístico ou matemático que 
incida a maior sobre os preços máximos.

Art. 9º Aplicam-se subsidiariamente as normas Estaduais e fe-
derais análogas a espécie, desde que não contrarie a presente 
regulamentação.

Art. 10. Este Decreto não se aplica aos processos iniciados ou 
em andamento na vigência da lei 8.666/93.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.
 
Gabinete da Presidência, em 14 de dezembro de 2022.

 
João Carlos Gonçalves

PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO DE GUARAPUAVA
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DECRETO nº 39/2022

Dispõe sobre o Procedimento para a Elaboração de Termo de 
Referência para a aquisição de bens e contratação de serviços 
em geral, no âmbito do Poder Legislativo de Guarapuava - PR.

O Presidente do Poder Legislativo de Guarapuava, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 31 da Lei Orgânica Munici-
pal e artigo 60 do Regimento Interno, 

DECRETA

CAPÍTULO I
Seção I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º O Termo de Referência é o documento que deve conter 
o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível 
de precisão adequado, para caracterizar os bens a serem for-
necidos ou os serviços a serem contratados, capazes de per-
mitir à Administração a adequada avaliação dos custos com a 
contratação e orientar a correta execução, gestão e fiscaliza-
ção do contrato.

§ 1º O termo de referência deverá ser elaborado pelo Diretor 
de Gestão Administrativa, com base nos elementos trazidos 
do Estudo Técnico Preliminar ou instrumento de Solicitação de 
Demanda, após rigoroso filtro e análise de quantidades, reais 
necessidades, formas de contratação, previsão no plano de 
Contratações anuais, sem prejuízo de outras informações ou 
providências que julgar necessário à segurança do processo. 

§ 2º O termo de referência deverá ser elaborado de acordo 
com os requisitos previstos no inciso XXIII do caput do art. 6º 
da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e deverá conter no mínimo 
as seguintes informações, conforme a contratação:

I - Definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, 
o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua 
prorrogação;

II - Fundamentação da contratação e razões da escolha daque-
la forma de contratação;

III – Justificativa da contratação e descrição da solução como 
um todo;

IV - Requisitos da contratação;

V – Identificação de padronização se houver;

VI - Modelo de execução do objeto, que consiste na definição 
de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos 
desde o seu início até o seu encerramento;

VII - Modelo de gestão do contrato, que descreve como a exe-
cução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou 
entidade;

VIII - Critérios de medição e de pagamento;

IX – Justificativa da forma de contratação, a real necessidade 
das quantidades, do objeto, a  forma e critérios de seleção do 
fornecedor;

X - Especificação do produto, preferencialmente conforme ca-

tálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de 
qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segu-
rança;

XI - Indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras 
para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso;

XII - Especificação da garantia exigida e das condições de ma-
nutenção e assistência técnica, quando for o caso;

XIII - Avaliação da necessidade de inserir como obrigação do 
contratado a execução de logística reversa;

XIV - Formas, condições e prazos de pagamento, bem como o 
critério de reajuste, quando for o caso.

XV – Se exclusiva a contratação de microempresas e empre-
sas de pequeno porte;

XVI – Da subcontratação;

XVII - Se os orçamentos serão sigilosos ou não;

XVIII – Possibilidade de participação da licitação pelos forne-
cedores em fornecer quantidades menores que o solicitado em 
edita, definindo-as;

XIX - Sanções administrativas;

§ 3º No caso de contratações diretas, a justificativa deverá con-
templar a razão da inviabilidade ou dispensa da licitação, devi-
damente fundamentado na lei e no caso concreto.

Seção II 
Da Definição Do Objeto

Art. 2º O objeto da licitação deverá ser descrito de forma sucin-
ta e clara, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de 
padronização, se houver, cabendo indicar, ainda:

I - As especificações técnicas necessárias e suficientes para 
garantir a qualidade da contratação, levando-se em conside-
ração as normas técnicas eventualmente existentes quanto a 
requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência, rendi-
mento, compatibilidade, durabilidade e segurança, conforme 
legislação vigente;

II - A natureza do objeto a ser contratado, se comum ou espe-
cial; de fornecimento contínuo ou não;

III - O quantitativo a ser demandado levando em conta, sempre 
que possível, o montante ainda constante do seu estoque, o 
histórico de consumo da Administração nos últimos 12 (doze) 
meses, salvo no caso de primeira contratação do objeto, além 
dos quantitativos previstos em contratações correlatas, caben-
do, no caso de licitação para registro de preços, a previsão da 
quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no 
caso de serviços, de unidades de medida;

IV - O prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua 
prorrogação;

V - A observância dos requisitos ambientais na especificação 
do objeto, de maneira que seja prevista a forma de comprova-
ção de seu respectivo cumprimento na fase de aceitação da 
proposta, por meio da apresentação de certificação emitida por 
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instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por ou-
tro meio de prova que ateste que o serviço fornecido atende às 
exigências.

§ 1º Quando o bem a ser adquirido ou o serviço a ser executa-
do possuírem características técnicas especializadas, deverá 
o órgão requisitante solicitar à unidade técnica competente a 
definição das especificações do objeto, e, se for o caso, do 
quantitativo a ser adquirido.

§ 2º O eventual caráter complexo dos bens ou dos serviços 
a serem contratados, por si só, não exclui o enquadramento 
deles como comuns.

Art. 3° O modelo de execução do contrato consistirá na defini-
ção de como o contrato deverá produzir os resultados pretendi-
dos desde o seu início até o seu encerramento, com a definição 
das obrigações do contratante e do contratado.

Seção III 
Da Forma e Critérios de Seleção do Fornecedor ou Prestador

Art. 4º Na fase preparatória da licitação, a Administração de-
verá prever a forma e os critérios de seleção do fornecedor e/
ou do prestador de serviço, observadas as peculiaridades da 
contratação, do objeto contratado e dos respectivos parâme-
tros definidos em lei.

§ 1º Na motivação de suas escolhas, a Administração deverá 
levar em conta as peculiaridades da contratação para definir a 
modalidade de licitação e os critérios de julgamento.

§ 2º A Administração deverá indicar se há procedimentos auxi-
liares, finalizados ou em curso, que potencialmente interfiram 
na forma ou nos critérios de seleção de fornecedor e/ou pres-
tador de serviço, motivando, quando houver espaço para dis-
cricionariedade, sua adoção ou seu afastamento.

Seção IV
Dos Requisitos Da Contratação

Art. 5º Os requisitos da contratação consistem nas exigências 
de diversas ordens a serem atendidas, objetivando, ao final, 
a aquisição do bem ou a prestação do serviço, dentre elas a 
exigência de fixação dos requisitos de habilitação necessários 
e suficientes à demonstração da capacidade do licitante e do 
contratado de realizar o objeto.

Art. 6º Para a habilitação nas licitações e, no que couber, nas 
contratações diretas, a elaboração do termo de referência e do 
edital deverão observar as regras e documentação constantes 
no Capítulo VI do Título II da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e 
suas alterações e também neste Regulamento.

Art. 7º O termo de referência deverá prever que o contratado, 
durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, deverá manter todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CAPÍTULO II 
Seção I

DAS REGRAS ESPECÍFICAS PARA A ELABORAÇÃO DE 
TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE BENS

Art. 8º O termo de referência que precede e instrui a aquisição 
de bens, além dos elementos descritos no art. 1º deste De-

creto, deverá conter, quando for o caso, os seguintes itens e 
informações:

I - A especificação do produto, preferencialmente conforme ca-
tálogo eletrônico de padronização;

II - A marca e similaridade;

III - A padronização;

IV - A indicação dos prazos e locais de entrega do produto e os 
critérios de aceitação do objeto; e

V - A especificação da garantia exigida e das condições de ma-
nutenção e assistência técnica, caso previsto.

Parágrafo único. A Administração, desde que justificado, pode-
rá exigir a prestação dos serviços de manutenção e assistência 
técnica mediante deslocamento de técnico ou disponibilização 
em unidade de prestação de serviços localizada em distância 
compatível ao atendimento da necessidade.

Seção II
Da Especificação Do Produto

Art. 9º As especificações do produto nas aquisições de bens, 
observarão, sempre que possível, as informações contidas no 
catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos 
de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e se-
gurança.

Art. 10. Os bens de consumo adquiridos para suprir as deman-
das das estruturas da Administração Pública deverão ser de 
qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as 
finalidades às quais se destinam.

Seção III
Da Marca e da Similaridade

Art. 11. No caso de licitação que envolva o fornecimento de 
bens, a Administração poderá excepcionalmente:

I - Indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formal-
mente justificado, nas seguintes hipóteses:

a) Em decorrência da necessidade de padronização do objeto;

b) Em decorrência da necessidade de manter a compatibilida-
de com plataformas e padrões já adotados pela Administração;

c) Quando determinada marca ou modelo comercializados por 
mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às 
necessidades do contratante;

d) Quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais 
bem compreendida pela identificação de determinada marca 
ou determinado modelo aptos a servir apenas como referência;

II - Vedar a contratação de marca ou produto, quando, median-
te processo administrativo, restar comprovado que produtos 
adquiridos e utilizados anteriormente pela Administração não 
atendem a requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento 
da obrigação contratual.

Seção IV
Da Padronização
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Art. 12. A Administração deverá observar, sempre que possível, 
o princípio da padronização que imponha compatibilidade de 
especificações técnicas e de desempenho, observadas, quan-
do for o caso, as condições de manutenção, assistência técni-
ca e garantia oferecidas.

Seção V
Da Indicação Dos Prazos E Locais De Entrega Do Produto E 
Dos Critérios De Aceitação Do Objeto

Art. 13. O termo de referência deverá prever o prazo de entrega 
dos bens a serem adquiridos, contado em dias e endereço da 
entrega, e estabelecer se a remessa será única ou parcelada.

Parágrafo único. Em caso de remessa parcelada caberá, ainda, 
a discriminação das respectivas parcelas, prazos e condições.

CAPÍTULO III
Seção I

REGRAS ESPECÍFICAS PARA A ELABORAÇÃO DE TERMO 
DE REFERÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Art. 14. O termo de referência que precede e instrui a contra-
tação para a prestação de serviços, além dos elementos des-
critos no art. 1 deste Regulamento, deverá conter os seguintes 
itens e informações:

I - A justificativa da necessidade da contratação, dispondo, 
dentre outros, sobre:

a) Natureza do serviço;

b) Referências a estudos preliminares, se houver.

II - A descrição detalhada dos serviços a serem executados, 
e das metodologias de trabalho, notadamente a necessidade, 
a localidade, o horário de funcionamento, com a definição da 
rotina de execução, evidenciando:

a) A frequência e periodicidade;

b) A ordem de execução, quando couber;

c) Os procedimentos, metodologias e tecnologias a serem em-
pregadas quando for o caso;

d) Os deveres e disciplina exigidos; e

e) As demais especificações que se fizerem necessárias.

§ 1º Na licitação de serviços de manutenção e assistência téc-
nica, o edital deverá definir o local de realização dos serviços, 
admitida a exigência de deslocamento de técnico ao local da 
repartição ou a exigência de que o contratado tenha unidade 
de prestação de serviços em distância compatível com as ne-
cessidades da Administração.

III - A justificativa da relação entre a demanda e a quantidade 
de serviço a ser contratada, acompanhada, no que couber, dos 
critérios de medição utilizados e de documentos comprobató-
rios que se fizerem necessários;

IV - O modelo de ordem de serviço, sempre que houver a previ-
são de que as demandas contratadas ocorrerão durante a exe-
cução contratual, e que deverá conter os seguintes campos:

a) A definição e especificação dos serviços a serem realizados;

b) O volume de serviços solicitados e realizados, segundo as 
métricas definidas;

c) Os resultados ou produtos solicitados e realizados;

d) A prévia estimativa da quantidade de horas demandadas na 
realização da atividade designada, com a respectiva metodo-
logia utilizada para a sua quantificação, nos casos em que a 
única opção viável for a remuneração de serviços por horas 
trabalhadas;

e) O cronograma de realização dos serviços, incluídas todas as 
tarefas significativas e seus respectivos prazos;

f) Os custos da prestação do serviço, com a respectiva metodo-
logia utilizada para a quantificação desse valor;

g) A avaliação da qualidade dos serviços realizados e as justifi-
cativas do avaliador; e
h) A identificação dos responsáveis pela solicitação, pela ava-
liação da qualidade e pela ateste dos serviços realizados, os 
quais não podem ter nenhum vínculo com a empresa contra-
tada.

V - A metodologia de avaliação da qualidade e aceite dos ser-
viços executados;

VI - A necessidade, quando for o caso, devidamente justificada, 
dos locais de execução dos serviços serem vistoriados previa-
mente pelos licitantes, devendo tal exigência, sempre que pos-
sível, ser substituída pela divulgação de fotografias, plantas, 
desenhos técnicos e congêneres;

VII - A possibilidade, em caráter excepcional, dos serviços com 
regime de dedicação exclusiva de mão de obra serem presta-
dos fora das dependências do órgão ou entidade;

VIII - A unidade de medida utilizada para o tipo de serviço a ser 
contratado, incluindo as métricas, metas e formas de mensu-
ração adotadas, dispostas, sempre que possível, na forma de 
Instrumento de Medição de Resultado;

IX - O custo estimado da contratação, o valor máximo global e 
mensal estabelecido em decorrência da identificação dos ele-
mentos que compõem o preço dos serviços;

X - A quantidade estimada de deslocamentos e a necessidade 
de hospedagem dos empregados, com as respectivas estima-
tivas de despesa, nos casos em que a execução de serviços 
eventualmente venha a ocorrer em localidades distintas da 
sede habitual da prestação do serviço;

XI - A produtividade de referência, quando cabível, é conside-
rada aquela aceitável para a execução do serviço, sendo ex-
pressa pelo quantitativo físico do serviço na unidade de medida 
adotada, levando-se em consideração, entre outras, as seguin-
tes informações:

a) As rotinas de execução dos serviços;

b) A quantidade e qualificação da mão de obra estimada para 
execução dos serviços;

c) A relação do material adequado para a execução dos servi-
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ços com a respectiva especificação, admitindo-se, excepcio-
nalmente, desde que justificado, relação diferenciada que não 
altere o objeto da contratação, não contrarie dispositivos legais 
vigentes e, caso não esteja contida nas faixas referenciais de 
produtividade, comprove a exequibilidade da proposta;

d) A relação de máquinas, equipamentos e utensílios a serem 
utilizados; e

e) As condições do local onde o serviço será realizado.

XII - As condições que possam ajudar na identificação do quan-
titativo de pessoal e insumos necessários à execução contra-
tual, tais como:

a) O quantitativo de usuários;

b) O horário de funcionamento do órgão e horário em que de-
verão ser prestados os serviços;

c) As estrições de área, identificando questões de segurança 
institucional, privacidade, segurança, medicina do trabalho, 
dentre outras;

d) As disposições normativas internas; e

e) As instalações, especificando-se a disposição de mobiliário 
e equipamentos, arquitetura, decoração, dentre outras.

XIII - O Instrumento de Medição de Resultados, sempre que 
possível, prevendo:

a) Os procedimentos de fiscalização e de gestão da qualidade 
do serviço, especificando-se os indicadores e instrumentos de 
medição que serão adotados pelo órgão ou entidade contra-
tante;

b) Os registros, controles e informações que deverão ser pres-
tados pelo contratado; e

c) As respectivas adequações de pagamento pelo não atendi-
mento das metas estabelecidas.

XIV - Os critérios técnicos de julgamento das propostas, nas 
licitações do tipo técnica e preço, conforme estabelecido pelo 
artigo 36 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

XV - A vedação de que familiar de agente público, assim carac-
terizado pela norma que versa sobre nepotismo, preste servi-
ços, por meio de empresa prestadora de serviço terceirizado, 
no órgão ou entidade em que o agente público exerça cargo 
em comissão ou função de confiança.

Seção II
Da Classificação Dos Serviços

Art. 15. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos 
pressupostos deste Regulamento, constituindo-se em ativida-
des materiais acessórias, instrumentais ou complementares à 
área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às 
categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de 
cargos, podendo ser classificados como:

I - Serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e 
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por 
meio de especificações usuais de mercado;

II - Serviços especiais, aqueles que, por sua alta heterogenei-
dade ou complexidade, não podem ser descritos na forma do 
inciso I deste artigo, exigida justificativa prévia do contratante;

III - Serviços contínuos, aqueles contratados pela Administra-
ção Pública para a manutenção da atividade administrativa, 
decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas;

IV - Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva 
de mão de obra, aqueles cujo modelo de execução contratual 
exige, entre outros requisitos, que:

a) Os empregados do contratado fiquem à disposição nas de-
pendências da contratante para a prestação dos serviços;

b) O contratado não compartilhe os recursos humanos e ma-
teriais disponíveis de uma contratação para execução simultâ-
nea de outros contratos; e

c) O contratado possibilite a fiscalização pelo contratante quan-
to à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos 
alocados aos seus contratos.

V - Serviços contínuos sem dedicação de regime de dedicação 
exclusiva de mão de obra, aqueles em que os empregados do 
contratado não ficam à disposição nas dependências do con-
tratante para a prestação dos serviços;

VI - Serviços não contínuos ou contratados por escopo, aque-
les que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação 
de um serviço específico em período predeterminado, podendo 
ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo neces-
sário à conclusão do objeto;

VII - Serviços técnicos especializados de natureza predomi-
nantemente intelectual, aqueles realizados em trabalhos rela-
tivos a:

a) Estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e proje-
tos executivos;

b) Pareceres, perícias e avaliações em geral;

c) Assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras 
e tributárias;

d) Fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e ser-
viços;

e) Patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas;

f) Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

g) Restauração de obras de arte e de bens de valor histórico;

h) Controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e 
ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitora-
mento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente 
e demais serviços de engenharia que se enquadrem na defini-
ção deste inciso.

Parágrafo único. Os serviços de que trata o inciso IV do caput 
deste artigo poderão ser prestados fora das dependências do 
órgão ou entidade, desde que não seja nas dependências do 
contratado e desde que o contratado não compartilhe os re-
cursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação 
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para execução simultânea de outros contratos; e o contratado 
possibilite a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, 
controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos 
seus contratos.

Seção III
Da Prestação Dos Serviços

Art. 16. A prestação dos serviços não gera vínculo emprega-
tício entre os empregados do contratado e a Administração, 
vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pes-
soalidade e subordinação direta.

Art. 17. Sempre que a prestação do serviço objeto da contra-
tação puder ser avaliada por determinada unidade quantitativa 
de serviço prestado, esta deverá estar prevista no edital de lici-
tação e seus anexos e no respectivo contrato, e será utilizada 
como um dos parâmetros de aferição de resultados.

Art. 18. Os órgãos e entidades contratantes deverão fixar nos 
respectivos editais de licitação e seus anexos, o preço máximo 
que se dispõem a pagar pela realização dos serviços, tendo 
por base os preços de mercado, inclusive aqueles praticados 
entre contratantes da iniciativa privada.

Art. 19. Poderão ser objeto de execução por terceiros as ati-
vidades materiais acessórias, instrumentais ou complementa-
res à realização das atividades essenciais ao cumprimento da 
missão institucional do órgão ou entidade ou aos assuntos que 
constituam sua área de competência legal, vedado à Adminis-
tração ou a seus agentes, na contratação do serviço terceiri-
zado:

I - Indicar pessoas expressamente nominadas para executar 
direta ou indiretamente o objeto contratado;

II - Fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo 
a ser pago pelo contratado;

III - Estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de 
empresa prestadora de serviço terceirizado;

IV - Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso 
dos salários pagos;

V - Demandar a funcionário de empresa prestadora de serviço 
terceirizado a execução de tarefas fora do escopo do objeto da 
contratação; e

VI - Prever em edital exigências que constituam intervenção 
indevida da Administração na gestão interna do contratado.

§ 1º Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado 
contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, cola-
teral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão 
ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe 
função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 
contrato, devendo essa proibição constar expressamente do 
edital de licitação.

Seção IV 
Da Metodologia De Avaliação Da Execução Dos Serviços

Art. 20. O órgão deve definir, quando cabível, de acordo com 
cada serviço, a produtividade de referência, ou seja, aquela 
considerada aceitável para a execução do serviço, sendo ex-
pressa pelo quantitativo físico do serviço na unidade de medida 

adotada, levando-se em consideração, entre outras, as seguin-
tes informações:

I - As rotinas de execução dos serviços;

II - A quantidade e qualificação da mão de obra estimada para 
execução dos serviços;

III - A relação do material adequado para a execução dos servi-
ços com a respectiva especificação;

IV - A relação de máquinas, equipamentos e utensílios a serem 
utilizados; e

V - As condições do local onde o serviço será realizado.

Seção V
Dos Materiais a serem Disponibilizados

Art. 21. Para a perfeita execução dos serviços, no caso em que 
englobem também a disponibilização de material de consumo 
e de uso duradouro em favor da Administração, o termo de re-
ferência deverá prever que o contratado deverá disponibilizar 
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios neces-
sários, nas quantidades estimadas e qualidades necessárias, 
promovendo sua substituição quando for o caso, devendo ser 
fixada a previsão da estimativa de consumo e de padrões mí-
nimos de qualidade.

SEÇÃO VI
Da Vistoria

Art. 22. Quando a avaliação prévia do local de execução for 
imprescindível para o conhecimento pleno das condições e pe-
culiaridades do objeto a ser contratado, o termo de referência e 
o edital de licitação e seus anexos poderão prever, sob pena de 
inabilitação, a necessidade de o licitante atestar que conhece 
o local e as condições de realização do serviço, cabendo à Ad-
ministração assegurar a ele o direito de realização de vistoria 
prévia em data e horário diferentes para os eventuais interes-
sados.

§ 1º Para os fins previstos no caput deste artigo, o edital de 
licitação e seus anexos deve prever a possibilidade de substi-
tuição da vistoria por declaração formal assinada pelo respon-
sável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das 
condições e peculiaridades da contratação, sendo de inteira 
responsabilidade do contratado a ocorrência de eventuais pre-
juízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais da 
prestação de serviços.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23. Este Decreto não se aplica aos processos iniciados ou 
em andamento na vigência da lei 8.666/93. 

Art. 24. Aplica-se subsidiariamente a este Decreto, para todos 
os fins, as disposições contidas na lei federal 14133/2021 e 
suas alterações.

Art. 25. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete da Presidência, em 14 de dezembro de 2022.

João Carlos Gonçalves
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO DE GUARAPUAVA
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DECRETO nº 40/2022

Regulamenta a Formalização do Processo para Compra Direta 
de Pequena Monta e de Pronto Pagamento com valor não su-
perior ao estipulado no § 2º do Art. 95 da Lei nº 14.133, de 1º 
de abril de 2021, no âmbito da Poder Legislativo do Município 
de Guarapuava-PR.

O Presidente do Poder Legislativo de Guarapuava, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 31 da Lei Orgânica Munici-
pal e artigo 60 do Regimento Interno, 

DECRETA

Art.1º Fica regulamentado a Formalização do Processo para 
Compra Direta de Pequena Monta e de Pronto Pagamento com 
valor não superior ao estipulado no § 2º do Art. 95 da Lei nº 
14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Poder Legislativo 
do Município de Guarapuava-PR.

§ 1º Entende-se por compra direta de pequena monta as aqui-
sições de produtos e serviços de pequenos valores, para pron-
to pagamento, assim entendidas as aquisições de valor não 
superior a R$ 10.000,00 (Dez mil reais), na forma do artigo 95, 
§ 2º, da Lei Federal N.º 14.133/2021 e atualizações, valores 
estes que serão atualizados sempre que a Lei federal assim 
o fizer.

§ 2º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites 
referidos no art. 1º deverão ser observados:

I - O somatório despendido no exercício financeiro pela enti-
dade.

II - O somatório da despesa realizada com objetos de mesma 
natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contrata-
ções no mesmo ramo de atividade.

III- O somatório da despesa realizada por desdobramento da 
natureza de despesa.

§ 2º Considera-se ramo de atividade a partição econômica do 
mercado, identificada pelo nível de subclasse da Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas – CNAE.

Art. 2º O processo de compra direta de pequena monta será 
formalizado com os seguintes documentos:

 I – Solicitação do pedido de compra pelo Setor, Departamento 
ou Gabinete; 

 II – Autorização da Diretoria de Gestão Administrativa para re-
alização da compra, com pré analise da necessidade, cabendo 
a esta a pré análise, definição da real necessidade, interferin-
do, utilizando-se de mecanismos para ou consultas internas, 
de modo a otimizar recursos, orientando, sempre quando for 
o caso; 
.
 III - Realização de pesquisa de preços;

 IV - Cartão do CNPJ;

 V - Consulta de Dotação Orçamentária  e disponibilidade fi-
nanceira;

 VI - Emissão das certidões negativas (municipal, estadual, fe-

deral, trabalhista, INSS e FGTS);

 VII - Requisição de compra assinada pelo Diretor de Gestão 
Administrativa e/ou Presidente;

 VIII - Empenho;

 IX - Nota fiscal;

 X - Termo de Recebimento Definitivo;

 XI - Liquidação;

XII - Comprovante de pagamento;

Art. 3º O processo de compra direta será arquivado no Depar-
tamento de Contabilidade, que deverá efetuar a prévia confe-
rência dos requisitos, para liberação dos pagamentos;

Art. 4º Aplica-se subsidiariamente a este Decreto, para todos 
os fins, as disposições contidas na lei federal 14133/2021 e 
suas alterações.

Art. 5º Este Decreto não se aplica aos processos iniciados ou 
em andamento na vigência da lei 8.666/93. 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 

Gabinete da Presidência, em 14 de dezembro de 2022.

João Carlos Gonçalves
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO DE GUARAPUAVA

DECRETO nº 41/2022

Dispõe sobre a Dispensa de licitação, na Forma Eletrônica, de 
que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e institui o Sis-
tema de Dispensa Eletrônica, no âmbito do Poder Legislativo 
do Município de Guarapuava PR.

O Presidente do Poder Legislativo de Guarapuava, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 31 da Lei Orgânica Munici-
pal e artigo 60 do Regimento Interno, 

DECRETA

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção I
Objeto e Âmbito de Aplicação

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a Dispensa de Licitação, na 
Forma Eletrônica, de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 
2021, e institui o Sistema de Dispensa Eletrônica, no âmbito do 
Poder Legislativo do Município de Guarapuava PR. 

Seção II
Sistema De Dispensa Eletrônica

Art. 2° O Sistema de Dispensa Eletrônica constitui ferramenta 
informatizada integrante do Sistema de Compras contratado 
pelo Poder Legislativo do Município de Guarapuava PR, para a 
realização dos procedimentos de contratação direta de obras, 
bens e serviços, incluídos os serviços de engenharia, nos limi-
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tes e situações permitidas pela Lei.

Seção III
Hipóteses de Uso

Art. 3º O Poder Legislativo do Município de Guarapuava PR po-
derá adotar a dispensa de licitação, na forma eletrônica, quan-
do demonstrado a impossibilidade de realizar o procedimento 
regular, nas seguintes hipóteses:
I - Contratação de obras e serviços de engenharia ou de servi-
ços de manutenção de veículos automotores, no limite do dis-
posto no inciso I do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021; 
e suas atualizações contidas na lei federal;

II - Contratação de bens e serviços, no limite do disposto no in-
ciso II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021; e suas 
atualizações.

III - Contratação de obras, bens e serviços, incluídos os servi-
ços de engenharia, nos termos do disposto no inciso III e se-
guintes do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, quando 
cabível; 

§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites 
referidos nos incisos I e II do caput, deverão ser observados:

I - O somatório despendido no exercício financeiro pela enti-
dade.
II - O somatório da despesa realizada com objetos de mesma 
natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contrata-
ções no mesmo ramo de atividade.
§ 2º Considera-se ramo de atividade a partição econômica do 
mercado, identificada pelo nível de subclasse da Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas – CNAE.
§ 3º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica às contrata-
ções de até R$ 8.000,00 (oito mil reais) de serviços de manu-
tenção de veículos automotores de propriedade da entidade, 
incluído o fornecimento de peças, de que trata o § 7º do art. 75 
da Lei nº 14.133, de 2021.
 

CAPÍTULO II
DO PROCEDIMENTO

Seção I

Da Instrução

Art. 4º O procedimento de dispensa de licitação, na forma ele-
trônica, será instruído com os seguintes documentos, no míni-
mo:
I - Documento de formalização de demanda e, se for o caso, 
estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referên-
cia, projeto básico ou projeto executivo;
II - Estimativa de despesa;
III - Parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que 
demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;
IV - Demonstração da compatibilidade da previsão de recursos 
orçamentários  e disponibilidade financeira com o compromis-
so a ser assumido;
V - Comprovação de que o contratado preenche os requisitos 
de habilitação e qualificação mínima necessária;
VI - Razão de escolha do contratado;
VII - Justificativa de preço, se for o caso; e
VIII - Autorização da autoridade competente.
§ 1º O ato que autoriza a contratação direta deverá ser divulga-
do e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial 
do Poder Legislativo.

§ 2º A instrução do procedimento poderá ser realizada por meio 
de sistema eletrônico, de modo que os atos e os documentos 
de que trata este artigo, constantes dos arquivos e registros 
digitais, serão válidos para todos os efeitos legais.

Seção II
Do Pregoeiro

Art. 5 º O Pregoeiro deverá inserir no sistema as seguintes in-
formações para a realização do procedimento de contratação:

I - A especificação do objeto a ser adquirido ou contratado;
II - As quantidades e o preço estimado de cada item;
III - O local e o prazo de entrega do bem, prestação do serviço 
ou realização da obra;
IV - O intervalo mínimo de diferença de valores ou de percen-
tuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor 
oferta;
V - A observância das disposições previstas na Lei Comple-
mentar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
VI - As condições da contratação e as sanções motivadas pela 
inexecução total ou parcial do ajuste;
VII - A data e o horário de sua realização, respeitado o horário 
comercial, e o endereço eletrônico onde ocorrerá o procedi-
mento.
Parágrafo único. Em todas as hipóteses estabelecidas no art. 
3º, o prazo fixado para abertura do procedimento e envio de 
lances, não será inferior a 3 (três) dias úteis, contados da data 
de divulgação do aviso de contratação direta. 
Art. 6º Na ausência do Pregoeiro o Chefe do Departamento 
de Licitações poderá inserir no sistema as informações para a 
realização do procedimento de contratação:

Seção III
Da Divulgação

Art. 7º O procedimento será divulgado no Portal Nacional de 
Contratações Públicas – PNCP, Portal da Transparência da en-
tidade, Boletim Oficial do Município de Guarapuava e Portal do 
TCE-PR.
 

Seção IV
Do Fornecedor

Art. 8º O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso 
de contratação direta, encaminhará, exclusivamente por meio 
do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descri-
ção do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do 
procedimento, devendo, ainda, declarar, em campo próprio do 
sistema, as seguintes informações: 
I - A inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com 
a Administração Pública;
II - O enquadramento na condição de microempresa e empresa 
de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 
2006, quando couber;
III - O pleno conhecimento e aceitação das regras e das condi-
ções gerais da contratação, constantes do procedimento;
IV - A responsabilidade pelas transações que forem efetuadas 
no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
V - O cumprimento das exigências de reserva de cargos para 
pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência So-
cial, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, se couber; e
VI - O cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei 
nº 14.133, de 2021. 
Art. 9º Quando do cadastramento da proposta, na forma do art. 
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7º, o fornecedor poderá parametrizar o seu valor final mínimo  
e obedecerá às seguintes regras:
I - A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou 
de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação 
aos lances intermediários quanto em relação ao lance que co-
brir a melhor oferta; e
II - Os lances serão de envio automático pelo sistema, respei-
tado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata 
o inciso I.
§ 1º O valor final mínimo de que trata o caput poderá ser alte-
rado pelo fornecedor durante a fase de disputa, desde que não 
assuma valor superior a lance já registrado por ele no sistema.

§ 2º O valor mínimo parametrizado na forma do caput possuirá 
caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão 
ou entidade contratante, podendo ser disponibilizado estrita e 
permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
 
Art. 10. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no 
sistema, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 
do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

CAPÍTULO III
DA ABERTURA DO PROCEDIMENTO E DO ENVIO DE LAN-

CES
Seção I

Da Abertura
Art. 11. A partir da data e horário estabelecidos, o procedimento 
será automaticamente aberto pelo sistema para o envio de lan-
ces públicos e sucessivos por período nunca inferior a 6 (seis) 
horas, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
Parágrafo único. Imediatamente após o término do prazo esta-
belecido no caput, o procedimento será encerrado e o sistema 
ordenará e divulgará os lances em ordem crescente de classi-
ficação. 
  

Seção II
Do Envio De Lances

Art. 12. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou 
maior percentual de desconto em relação ao último lance por 
ele ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo 
mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lan-
ces, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários 
quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
§ 1º Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá 
aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.
§ 2º O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos, desde 
que inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
 Art. 13. Durante o procedimento, os fornecedores serão in-
formados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 
vedada a identificação do fornecedor.
 Art. 14. O fornecedor será imediatamente informado pelo sis-
tema do recebimento de seu lance.
 
CAPÍTULO IV
DO JULGAMENTO E DA HABILITAÇÃO
Seção I
Do Julgamento

Art. 15.  Encerrado o procedimento de envio de lances, o pre-
goeiro realizará a verificação da conformidade da proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto 
e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a 
contratação.

Art. 16. Definido o resultado do julgamento, quando a proposta 
do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo de-
finido para a contratação, o pregoeiro deverá negociar condi-
ções mais vantajosas.

§ 1º Concluída a negociação, se houver, o resultado será regis-
trado na ata do procedimento, devendo esta ser anexada aos 
autos do processo de contratação. 
 Art. 17.  A negociação poderá ser feita com os demais fornece-
dores classificados, exclusivamente por meio do sistema, res-
peitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, 
mesmo após a negociação, for desclassificado.
Art. 18. Definida a proposta vencedora, o pregoeiro deverá so-
licitar, por meio do sistema, o envio da proposta e, se neces-
sário, dos documentos complementares, adequada ao último 
lance ofertado pelo vencedor.   

Parágrafo único.  No caso de contratação em que o proce-
dimento exija apresentação de planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários ou de custos e formação 
de preços, esta deverá ser encaminhada pelo sistema com os 
respectivos valores readequados à proposta vencedora.

Seção II
Da Habilitação

Art. 19. Para a habilitação do fornecedor mais bem classificado 
serão exigidas, exclusivamente, as condições de que dispõe a 
Lei nº 14.133, de 2021.
§ 1º A verificação dos documentos de que trata o caput será 
realizada pelo pregoeiro designado pelo Presidente do Poder 
Legislativo do Município de Guarapuava PR.

§ 2º Na hipótese de o pregoeiro identificar a necessidade de 
envio de documentos complementares aos já apresentados 
para a habilitação. O mesmo deverá suspender o procedimen-
to durante a fase de habilitação e solicitar ao vencedor o envio 
desses por meio do sistema. 
§ 3º Na hipótese de o pregoeiro ficar com dúvidas em relação 
aos documentos apresentados na habilitação, o mesmo deve-
rá informar, exclusivamente pelo sistema, que suspenderá a 
sessão para análise jurídica e técnica dos mesmos, determi-
nando a data e horário do retorno ao procedimento. 
 Art. 20. Constatado o atendimento às exigências estabeleci-
das no art. 19, o fornecedor será habilitado. 
Parágrafo único. Na hipótese de o fornecedor não atender às 
exigências para a habilitação, o pregoeiro examinará a propos-
ta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classifi-
cação, até a apuração de uma proposta que atenda às especi-
ficações do objeto e as condições de habilitação.
 

Seção III
Do Procedimento Fracassado Ou Deserto

Art. 21. No caso do procedimento restar fracassado, o prego-
eiro poderá:
I - Republicar o procedimento, respeitando o prazo mínimo es-
tabelecido no Parágrafo Único do Art. 5º deste regulamento;
II - Fixar prazo para que os fornecedores interessados possam 
adequar as suas propostas ou sua situação no que se refere à 
habilitação; ou
III - Valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesqui-
sa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, 
privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e 
desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.
Parágrafo único. O disposto nos incisos I e III caput poderá ser 
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utilizado nas hipóteses de o procedimento restar deserto. 
 

CAPÍTULO V
DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

 Art. 22. Encerradas a etapa de julgamento e de habilitação, o processo será encaminhado à autoridade superior para adjudica-
ção do objeto e homologação do procedimento, observado, no que couber, o disposto no art. 71 da Lei nº 14.133, de 2021.

CAPÍTULO VI
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Seção I
Da Aplicação

Art. 23. O fornecedor estará sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e em outras legislações apli-
cáveis, sem prejuízo da eventual anulação da nota de empenho de despesa ou da rescisão do instrumento contratual.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Seção I
Orientações Gerais

Art. 24. Os horários estabelecidos na divulgação do procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília, 
Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.
 Art. 25. Os Departamentos, seus dirigentes e servidores que utilizem o Sistema de Dispensa Eletrônica contratado pelo Poder 
Legislativo do Município de Guarapuava PR responderão administrativa, civil e penalmente por ato ou fato que caracterize o uso 
indevido de senhas de acesso ou que transgrida as normas de segurança instituídas. 
Art. 26. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema de 
Dispensa Eletrônica contratado pelo Poder Legislativo de Guarapuava PR, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao Poder 
Legislativo de Guarapuava PR a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros não autorizados. 

Art. 27. Aplica-se subsidiariamente a este Decreto, para todos os fins, as disposições contidas na lei federal 14133/2021 e suas 
alterações.
Art. 28. Este Decreto não se aplica aos processos iniciados ou em andamento na vigência da lei 8.666/93. 

Art. 29.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência, em 14 de dezembro de 2022.

João Carlos Gonçalves
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO DE GUARAPUAVA
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